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Міхал Банк 
(Польща) 

КООПЕРАЦІЯ Й ОСВІТА (КІЛЬКА ЗАУВАЖЕНЬ НА ФОНІ 
ДОСВІДУ КООПЕРАЦІЇ ПОЛЬСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ) 

1. Наше дослідження має на меті виявлення різноманітних 
зв’язків, які поєднують між собою соціальні явища, що 
окреслюються назвами «кооперації» та «освіти». Обидва ці явища 
знаходяться між собою у динамічних зв’язках, які виникають із 
самої їх суті. Кооперація – це передусім, відповідно до 
енциклопедичного визначення, соціально-економічний рух, який 
охоплює організації і кооперативні інституції та їх вплив на 
суспільство [7, с.974], а кооперація, яка становить центральне 
поняття цього руху – це ніщо інше, як «автономне товариство осіб, 
які об’єднались добровільно з метою задоволення своїх спільних 
очікувань  економічних потреб, соціальних і культурних за 
допомогою спільного володіння і демократично контрольованого 
підприємства» [3]. Людські проекти ,які за своєю природою повинні 
виявляти поєднання з явищем освіти, різні значення якої – 
незалежно від їх кількості – можна в кінцевому результаті звести до 
спільного іменника, яким є процес зміни і вдосконалення людського 
індивіда для формування його життєвих здібностей [10, с.21;8, с.93; 
5, с.35]. Зв’язок цей видається незалежним від умов місця і часу. 
Тому розглядається в універсальних категоріях, зі зверненням уваги 
на певний принаймні – щоправда при значному узагальненні – 
досвід поляків і українців, як народів, які специфічно відчули на 
собі користь (у тому числі й освітню) кооперації [1, с.182]. Тези про 
існування коопераційних зв’язків з освітою і користі ,яка випливає 
звідти – незалежно від того, наскільки вона могла б видаватись 
беззаперечною – можна верифікувати, роблячи це принаймні в 
декількох площинах. Саме ця проблема становить основну низку 
роздумів, з яких складається наше дослідження. 

2. Передусім звернемо увагу, що сама ідея кооперації 
закладаючись у межі спільних для цілості кооперативного руху 
принципів і цінностей, несе у собі потужній освітній заряд, 
наскільки вони справді присутні в функціонуванні кооперації. 
Наголошення на цьому останньому обґрунтуванні видається 
принциповим, оскільки в економічно-соціальній дійсності 
посткомуністичних держав, до яких належать у рівній мірі як 
Польща, так і Україна, первинні ідеї кооперації – як безвладне 
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творіння, підпорядковане економічним і політичним цілям, 
прагненням і інтересам держави, у вигляді, нав’язаному народам 
ззовні, – втратили будь-які риси незалежності і спільнотності. Тим 
часом принципи відкритого і добровільного членства, економічної 
участі членів, демократичного контролю членами, автономії та 
незалежності, співпраці між кооперативами і турботи про локальну 
спільноту, пов’язані з піднесеною до особистого рангу окремого 
принципу законом освіти і інформації, створюють – завдяки самому 
їх дотриманню в щоденному житті – шанси для трансформації 
кооперативної організації1 [13] у справжню спільноту, яка 
покликана оживити дух тих же цінностей. Міжнародний 
кооперативний рух зараховує до тих цінностей такі, як 
самодопомога, демократія, рівність, справедливість і солідарність. 
Цей універсальний каталог буває, однак, розширений цінностями, 
які особливо близькі деяким типам кооперативів2, а створювані 
сьогодні за потреби окремих відгалужень кооперативного руху 
кодекси поведінки намагаються неодноразово перенести світ 
цінностей на рекомендації вже не тільки етичні, але і 
праксеологічні3 [6]. Не виступає це однак, як стверджує автор 
дослідження, у суперечності з загальною метою виховання – через 
участь у кооперативному русі – нової людини, ідея якої так виразно 
виступає в польській лівоцентристській (немарксистській) 
соціально-економічній думці, представленій зокрема у працях 
Едварда Абрамовського [4, с.330]. Навпаки, засвоєння цінностей, 
покликаних формувати з індивіда розумного і відданого 
громадським справам (хоча б навіть у локальному масштабі) 
громадянина, який відзначався б певним рівнем корисності у 
праксеологічному розумінні, вимагає свідомої і практичної, а не 
тільки конвенціональної участі цього індивіда у житті кооперації. 

3. По суті, незалежно від освітнього значення світу цінностей, 
який співтворить і у якому функціонує кооператив, становить він 

                                                 
1 Сім принципів кооперації сформульовано на Конгресі Міжнародного  Кооперативного 
Об’єднання у Манчестері у 1995 році. 
2 Каталог такий має зокрема сектор кредитних кооперативів типу credit unions, який добре 
розвивається у світовій шкалі і досить повільно в Польщі та в Україні. Щодо освіти 
(революції змісту тих принципів) див. Introduction to Credit Unions. Fourth Edition, Kendal and 
Hunt Publishing Company, Dubuque, Iowa,. С. 2-4 i 16.  
3 Зокрема дієвими залишаються у тій мірі вищезгадувані кредитні кооперативи. Стосовно 
ситуації в Польщі див. ухвалу Walnego Zgromadzenia Kasy Krajowej (Об’єднання Кредитних 
Кооперативів) від 24.06.2007 р.  
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одночасно для своїх членів поле діяльності, що дозволяє формувати 
у собі практичні уміння, що цінно в однаковій мірі як для індивіда, 
так і для більшої або меншої спільноти, всередині якої, як її 
фрагмент, діє кооператив. Для загалу своїх членів кооператив – це  
своєрідна лабораторія, у якій вони можуть набути кваліфікації 
щонайменше у двох галузях. Ними є: уміння участі у процесах 
демократичної організаційної влади та раціональна економічна 
поведінка (в тому числі і підприємницькі уміння).  

Що ж до перших, то навчальне значення кооперативу важко 
переоцінити. Становить він по суті зразкову модель демократичної 
організації, у якій сила голосу кожного з членів є – у принципі – 
однаковою4, і у якій функціонує одночасно механізм прийняття 
рішення настільки складений, щоб схиляти членів до роздумів над 
законами демократії, принципами поділу обов’язків (влади), 
придатної також і у інституції приватновласницького характеру), чи 
навіть способами отримання для планів і намірів необхідної у 
демократичній системі більшості. Щоправда, також кооперативна 
демократія у згадуваних раніше умовах авторитарної , а навіть 
тоталітарної держави може стати фікцією, та навіть у державі, яка 
пропагує громадянську свободу, можуть з’явитись її порушення, що 
вникають хоча б із надмірного і неконтрольованого зростання 
кількості окремих кооперативів, яке утруднює здійснення членам їх 
контролювання і нівелює почуття спільноти [2, с.63]. З урахуванням 
вищезазначеного застереження треба, однак, зауважити, що 
кооперативні організації, як доводить історія, становлять кузні 

                                                 
4 З огляду на звуженість дослідження автор оминає тут допустимі відхилення від цього 
принципу, що знаходять відображення в державному законодавстві( такі як розв’язання, що 
дозволяють – хоча б у польських кооперативах юридичних осіб – на голосування, що 
враховує вирізнення сили голосу окремих членів, у ситуації володіння ними більшої кількості 
акцій. Див. ст. 36 § 3 польського статуту право кооперативного від 16.09.1982 (текст у 
Щоденнику устав від 2003 року, № 188, позиція 1848 з пізнішими змінами) 
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кадрів для громадської служби, уявляючи свою придатність навіть 
на найвищих щаблях державної машини5.  

Членство у правильно діючому кооперативі означає також – 
необов’язково усвідомлюване собі як важливий процес – пізнання 
реалій і механізмів ринкової економіки і дійсна в ній участь. З 
особливою силою явище це стосується керівників і наставників 
кооперативного руху і тих, які залучені безпосередньо у творення 
кооперативу і поточне управління ним. Також однак з погляду 
рядового члена кооперативу нас у ньому означає необхідність 
оцінювання ситуації, у якій знаходиться економічний об’єкт, 
співвласником якого є член кооперативу, а також участь у 
прийнятті найважливіших рішень, що стосуються цього об’єкта. 
Означають вони, зокрема, здійснення вибору між коротко- і 
довготерміновими потребами кооперативу, зусилля на корить 
бачення її місця у панорамі державної економіки, можливо, 
обмеження особистого інтересу (або інтересу групи, з якою 
пов’язана людина), з огляду на загальний інтерес і взагалі – 
свідомий стосунок до реалій соціоекономічного життя, у якому діє 
кооператив. 

4. Зрозуміло, що процес набуття кваліфікацій, необхідних для 
виконання вищезазначених ролей, не повинен покладатись 
виключно на індивідуальну ініціативу членів, їх власного інтелекту 
та їх учіння, навіть тоді, коли він здійснюється спираючись на 
практичній досвід. Це, зокрема, очевидно сьогодні, в умовах дедалі 
більшого поступу ускладнення дійсності, у якій діють кооперативні 
організації, але традиція безпосередньої турботи про освіту членів у 
його межах за своєю суттю так давня, як і кооперація [11]. Однак 
варто побачити багатогалузевість діяльності кооперативу у цій 
галузі, пов’язану з різнорідністю причин, за яких – в історичній 
перспективі – скликаються такого роду організації. Еластична 

                                                 
5 Відомим і важливим діячем був у ІІ РІчі Посполитій її пізніший президент Станіслав 

Войцехівський (керуючий урядом у 1922 – 1926 роках. З іншого боку у історії можна 
побачити зворотне явище. В особистих українських кооперативах, що діяли у ІІ РП 
освічені кадри українців, які не мали на той час власної держави і не могли знайти роботу 
у її апараті, користувались з можливості кваліфікованого працевлаштування власне у цих 
структурах. Явище це описане у праці М.Курка (M. Kurek, Mniejszość ukraińska w II 
Rzeczypospolitej, (електронний ресурс, доступний на 
http://www.rosjapl.info/ukraina/ukraincy_w_ii_rp.php від 25.08.2009). 
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юридична форма кооперативу дозволяє тому використовувати це 
утворення для досягнення різних цілей. 

Освіта, яка набувається в межах кооперативу, може звертатися 
до практичних потреб членів, у рівній мірі і до тих, які пов’язані зі 
згадуваним вище управлінням його справами, як і тими, які 
пов’язані з необхідністю оснащення їх знанням, що 
забезпечуватиме кооператорам можливість безпечного 
функціонування у світі (наприклад, фінансове знання, що дозволяє 
уникнути пасток, які чигають на не досить свідомого і 
недалекоглядного учасника ринкової економіки, що має намір 
користуватися пропонованими йому фінансовими послугами). 
Освітні заходи у цьому напрямку пов’язуються як правило, із 
залученням інституції та структур освіти, які слугують даній галузі 
кооперативу, а навіть кооперативному руху як цілісності. Можуть 
вони бути при цьому доповнювані подальшими інституціональними 
розв’язаннями, що піднімаються скоріше на вищі щаблі цього руху, 
такі як система консультування, арбітражні розв’язання (наскільки 
існує шанс їх добровільного прийняття учасниками ринкової гри) 
тощо, при використанні організацій, спеціально скликаних з цією 
метою в галузі кооперативного сектора або на його території. 

Внутрішня кооперативна освіта може, однак, скеровуватися і до 
завдань значно ширших і охоплювати такі елементи освіти, які 
група визнає за необхідні, а яких, зокрема, не постачає офіційна 
система освіти. Досвід такий близьким в однаковій мірі полякам і 
українцям, оскільки обидва ці народи були позбавлені в минулому 
власної державності. В такі періоди кооперація, як форма легальної 
й еластичної діяльності, може, як учить історія, виконувати роль 
носія цінностей та національних прагнень, не тільки за допомогою 
взаємної підтримки членів національної спільноти6, але і за 

                                                 
6 Звужений  і ретельний опис кооперативних заходів українців у міжвоєнній Польщі читач 
знайде у праці Й.Маклака – під на жаль нефортунною назвою – Karta z dziejów nacjonalizmu 
gospodarczego mniejszości narodowych na przykładzie spółdzielczości ukraińskiej w Drugiej 
Rzeczypospolitej, [w:] Naród – państwo. Europa Środkowa w XIX i XX wieku, A. Patek i W. Rojek 
(red.), Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.  Спротив автора будить надмірне вживання у 
європейській скалі модного сьогодні поняття «економічного націоналізму» по відношенню до 
економічних і соціальних заходів народу, який творив дану державу, містився у рамках 
необхідної турботи про національний інтерес у однаковій мірі як у випадку народу, що 
творив дану державу, так і у випадку населення національних меншин. Оцінка така була не 
завжди образлива як для історії українців, так і поляків.  
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допомогою реалізації в межах кооперативного руху освітньої 
діяльності. Це не значить, що освітня діяльність не здійснюється 
потім уже в наступництві, а доповненні діючих у власній державній 
системі освіти. Не означає це також, що важлива з погляду інтересів 
даної нації освіта, яка реалізується кооперативом, не може 
відбуватися поза батьківщиною, у діаспорі (причому і в цьому 
напрямку обидва досліджувані народи мають довголітній досвід).7 

5. Усі вищезгадувані площини і види зв’язків кооперації з 
освітою варто доповнити ще сферою, у якій сама кооперація, як 
соціальний феномен, робиться предметом освіти, вже ініційованої 
не коопераційним рухом, але народною (або і міжнародною) 
спільнотою. Поступово з’являються знову соціальне розуміння ролі, 
яку виконує кооперація у системі ринкової економіки, з економіки 
якої кооперація виросла, і у якій – незалежно від різного роду змін – 
успішно розвивається, становлячи подекуди суттєву панацею від 
різних болячок і недоліків ринкової структури, виявляє, що 
дослідження кооперація і навчання її набирають практичних 
обертів. 

Процес зростання зацікавленням освітою на тему кооперації 
наступає однак досить повільно. На батьківщині автора, у якій 
існувала давно, як у незалежній ІІ РП, так і у Польській народній 
республіці (щоправда, з усіма вищезазначеними недоліками), добре 
розвинена система кооперативної освіти, яка впливала на 
некоопераційні навчальні інституції, ситуація радикально змінилась 
у період так званої економічної трансформації і не повернулась 
ніколи до попереднього стану. Також на академічному рівні, дуже 
важливому для розвитку освіти про кооперацію, зацікавлення 
кооперацією залишаються досить обмежені як у державних ВНЗ, 
так і в недержавних [11].. 

6. Отже, з надією варто розглядати ініціативи і проекти, які 
виконуються, спираючись на урядові засоби (також ті, які скеровані 
на міжнародну допомогу), 8 або насправді силами кооперативів (які 
                                                 
7 Варто підкреслити зворотну участь української діаспори у бізнесових та освітніх заходах, 
що стосуються не тільки рідної країни, але й інших частин світу. Цікавий (і актуальний) 
матеріал читач знайде хоча б у виданому Canadian Cooperative Association  International 
Development Digest, Spring 2009 (електронний ресурс, доступний на 
http://www.coopscanada.coop/assets/firefly/files/files/Digest/cca_DIGESTspring2009.pdf від 
10.09.2009). 
8 Стосовно допомоги, яку надавала Україні хоча б Польща, див. M.Bank, Uwarunkowania 
współpracy polskiego i ukraińskiego ruchu spółdzielczości kredytowej [w:] Ukraina-Polska. Studia i 



 9

щоправда перевищують можливості діяльності окремо взятої 
країни), за співфінансування однак із засобів Європейської 
Спільноти, яка приділяє певну увагу розвитку кооперації, 
створюючи певні межі успішної діяльності кооперативів у 
транснаціональному вимірі9. Ініціативу, яка, на думку автора, 
заслуговує на окрему увагу, є проект European Cooperative 
University (UCE) Project, який об’єднав у мережу велику кількість 
європейських інституцій і кооперативних груп, завданням якого 
було створення джерела засобів знання про кооперацію і соціальну 
економіку, що діє у системі он-лайн [14]. У рамках цього заходу 
здійснено, цінну верифікацію понять, необхідних для освіти в 
рамках кооперації про неї саму, визначаючи поняття кооперативної 
педагогіки. Це поняття визначене як «філософія освіти, яка 
відноситься до течій, що виражаються в активній педагогіці, у 
школах і народних відкритих університетах. Ця філософія освіти 
виражає концепцію людини і суспільства, що опирається на 
цінності, спадок: соціальної економіки, народної освіти, кооперації 
в школі, гуманістичну концепцію, побудованій на взаємності, 
солідарності у суспільних відносинах та відносинах між людьми і 
базується на участі на користь розвитку людства і кооперації» [12]. 
Концепція ця (незалежно від того, як далеко вона вписується у 
широко прийнятні уявлення академічного середовища на тему 
внутрішнього поділу педагогіки) [9], підкріплена багатьма працями і 
дослідженнями в рамках UCE, добре виражає широкоокреслені цілі, 
задля яких варто здійснювати зусилля навчальні на користь 
кооперації та переконливо підтверджує необхідність зв’язків між 
кооперацією й освітою.  
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191..  
9 У цій мірі вона сприяє також можливості творення регульованих законом спільноти – 
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http://www.ica.coop/coop/principles.html, від 10.09.2009) 
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Піотр Вензєрський 
(Польща) 

 
НАРИС СТАНОВЛЕННЯ ПРАВ ДИТИНИ 

Дитинство – це такий період людини,  який впливає на все її 
майбутнє. Є воно чимось спільним для всіх людей, хоча кожний має 
інші спогади та по-іншому бачить своє майбутнє. На просторі віків 
дитинство розумілось по-різному, але, без сумніву, обставини і 
середовище мали вплив на місце дитини в суспільстві [10, с. 12]. 
Визначення, яке стверджує, що «дитинство – це перший період 
життя людини, дитячі роки» [8, с. 171], найкоротше, проте найбільш 
влучне. Вказує воно, що дитинство є першим періодом у житті 
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кожного з нас, але не робить висновків про тривалість цього 
періоду. Час дитинства залежить від багатьох чинників і на даний 
момент триває довше, аніж у минулому. Колись не зверталося такої 
великої уваги на долю дитини. Однак із плином часу почали 
звертати все більшу увагу на дитину та її права. 

Чим є права дитини? Найчастіше визначаються вони як 
комплекс прав, що виникають з прав громадянина, які 
функціонують у даному суспільстві, державі, сім’ї. Розуміються як 
інтегральна частина прав людини, що належить кожній людській 
істоті. Важливий з погляду на добро дитини і суспільний інтерес 
відповідно їх реалізувати. Згідно з А.Лопаткого, дитині 
прислуговують усі універсальні права людини й основні свободи, 
пристосовані до її потреб і можливостей. Права ці не можуть 
визнаватись як протилежні правам дорослих або як права, 
альтернативні по відношенню до прав батьків, оскільки виникають 
з належних кожній людині прав [6, с.23]. 

Зокрема, Е.Чиж вважає, що права дитини стосуються в 
основному реалізації відносин держава – дитина, а це означає, що 
відповідальність за охорону дитини переходить на державу. 
Можемо, отже, очікувати від держави гарантій охорони 
наймолодших громадян та можливостей дотримання їх прав. 
Дитина не має особистої можливості користуватись тими правами, 
оскільки як неповнолітня особа, не володіє здатністю до правових 
дій. В її інтересах повинна діяти доросла особа. Держава тому і є 
гарантом прав, а реалізаторами – батьки або правові опікуни 
дитини. Держава також здійснює контроль над реалізацією цих прав 
суспільством [4, с.44] 

Як указує Бальцерка, можна вирізнити три джерела розвитку 
інституції прав дитини. Перше – це розвиток соціальної опіки, а 
разом з тим опіки над дитиною. Початок цього періоду припадає на 
час, коли різні групи домагалися від суспільства виконання 
превентивних дій на користь дитини. Під кінець ХІХ століття ця 
діяльність отримала сприяння за допомогою розвитку наук про 
людину. Завдяки дослідженням, що проводились лікарями, 
біологами і психологами, глибше пізнаємо принципи фізичного та 
психічного розвитку дитини. Утвердження гуманістичного підходу 
до індивіда дозволило створити новий спосіб опіки і виховання 
дітей та молоді. Висувається вимога правової регуляції соціального 
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опікуна на принципах гарантії держави, що, безумовно, надається 
кожній людині. 

Другий підхід стосується правової опіки над дитиною в сім’ї. 
Розпочато відхід від концепції моделі традиційної сім’ї, в якій 
повною владою і авторитетом володів батько і функціонування якої 
опиралось на виробничій спільноті. Загалом, повна відповідальність 
за дитину припадала на сім’ю, а право могло інтегрувати тільки за 
допомогою сімейних рад. Будь-які зміни, що відбувались в 
тогочасному житті суспільства, одночасно змінювали образ сім’ї. 
Стосунки в сім’ї почали змінюватись. Зокрема, ослаблення зазнала 
позиція батька як володаря виключного права до вирішення долі 
дитини. Натомість, роль матері зросла. В той час постає нова 
інституція – опікунський суд, незалежний від сім’ї, який мав 
можливість втручатися в справи дитини. 

Третє джерело розвитку інституції прав дитини становить 
боротьба зі злочинністю неповнолітніх. Поняття неповнолітнього 
злочинця з’явилось тільки у період Просвітництва. Злочинцям-
молодикам довго призначалось таке ж покарання, як і дорослим. 
Перші концепції змін припадають на кінець ХУІІ століття, коли 
почали враховувати вік злочинця, його психічний і соціальний 
розвитокe. Опіка і призначення покарання неповнолітній особі 
зводилась до виховної ролі. У ХІХ столітті в багатьох кримінальних 
законодавствах почали застосовувати поняття «добро дитини». 

Каталог злочинів, спрямованих проти сім’ї й опіки над 
дитиною, збільшився такими злочинами, як: дії, що загрожують 
життю і здоровою дитини, порушення її особистої безпеки, 
недовиконання обов’язків у сфері забезпечення дитині необхідних 
матеріальних умов, освіти і виховання [4, с. 37-38]. 

Становлення прав дитини 
У всьому світі представники різних професій і соціальних груп 

боролись за встановлення прав дитини. Доля дітей не була 
байдужою лікарям, педагогам, психологам, юристам та багатьом 
суспільно-громадським діячам. Як одна з таких осіб визнається 
Елен Кей (Ellen Key), яка опублікувала свою працю під назвою 
«Століття дитини» (1900). Рішуче боролась вона за права дитини на 
життя, розвиток і відповідне виховання. Вимагала реформи 
шкільництва і виховання, які б поліпшили умови життя і навчання 
дітей. Також пропагувала повну заборону працевлаштування дітей 
на заводах і фабриках та створення законів, які б охороняли умови 
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праці молодих трудівників. Домагалася вирівняння прав 
позашлюбних дітей із дітьми, що народились у шлюбі, спеціальної 
опіки для осиротілих, покинутих і морально занедбаних [4, с. 39] 

Багато європейський країн на зламі XIX i XX століть мали вже 
створені правові основи опіки над дітьми. Як найбільш рання 
спроба встановлення прав, що стосуються опіки над дитиною, 
визнається англійський Статут Р.Оуена від 1819 року, який 
забороняв працевлаштування малих дітей на рудниках, фабриках і в 
сільському господарстві. Також в Англії у 1894 році видано 
постанову, що передбачувала покарання для осіб, які погано 
ставились до дітей віком до 16 років, що знаходились під їх 
опікунством. Також Франція у 1904 році законодавчо забезпечила 
соціальну опіку дітям до 21 року, які потребували допомоги і 
сприяння, в тому числі і виховну опіку неповнолітнім злочинцям, 
покинутим, осиротілим і морально занедбаним дітям. Діти, які не 
мали власних сімей, розташовувались у чужих, в основному 
селянських, сім’ях. Неповнолітніх злочинців, одразу після 
винесення вироку цивільним судом скеровували до каральних або 
виправних колоній. На той час не існувало ще суддівських 
інституцій для неповнолітніх. Першу форму такого суду створила 
Франція, впровадивши в 1914 році Статут, що регулював принципи 
діяльності судів для неповнолітніх та опікунського нагляду. Цей 
Статут оберігав дітей до 13 років від кримінальних судів. 

Також у Великій Британії в 1908 р. опрацьовано першу 
кодифікацію прав дитини, яка вирівнювала права дітей 
позашлюбних та тих, що народились в шлюбі. Також бельгійський 
статут про охорону дитинства від 1912 року став кодексом прав 
дитини. Він запроваджував правову регуляцію, що стосувалась 
опіки і охорони дитини, опіки над неповнолітніми, позбавлених 
сімей, охорону моральності і безпеки малолітніх дітей. Відповідно 
до положень цього статуту, батьки, які занедбували своїх дітей, 
позбавлялись батьківських прав, а діти потрапляли до прийомних 
сімей або опікунських закладів, або, як альтернатива, до закладів 
виправного характеру. Рішення, що стосувались неповнолітніх 
злочинців, приймали спеціально призначені для цього судді. 
Неповнолітні до 16 років не могли направлятись до тюрем [4, с. 39]. 

На думку М.Дж.Флеккойя та Н.Г.Кауфмана (M.G.Flekkoy i 
N.H.Kauffman), формалізація прав дитини стала можливою завдяки 
розвитку легалізаційного процесу, що стосувався дітей, пізнанню 
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прав розвитку дитини та загальному поступу у галузі прав людини. 
Окрім того, що цілий процес змін у галузі прав людини 
активізувався вже від XX ст., конкретні досягнення в цій галузі 
занотовано аж після Другої світової війни [4, с.39]. 

Позиція дитини в суспільстві ХХ століття 
ХХ століття – це переломний момент у розумінні та вихованні 

дитини. Велику роль відіграв гуманістичний підхід до індивіда. В 
такій ситуації права дитини не могли залишитись не зауважені. 
Також становлення психології розвитку спричиняло виникнення 
іншого погляду на ситуацію дитини. Відповідно до 
дослідженьпсихологів Е.Клапареда, Ж.Піаже та Л.Колберга 
(E.Clapared, J.Piaget i L. Kohelberg), дитина – це істота, який 
еволюціонує і за допомогою цього змінюється з істоти безпорадної 
в самостійного і незалежного індивіда, яка зможе керуватись 
розумом та є в стані змінити своє відношення з егоцентричного на 
користь соціально прийнятної поведінки. Зростання рівня 
зацікавлення дитиною і процесом її виховання детермінував 
повстання у ХХ столітті нового педагогічного напрямку. Він 
виявився революційним у підходу до справ дитини і її життя. Його 
основою стало концентрування уваги на дитині, ліпше пізнання її 
природи, потреб і емоційної сфери. Провідним діячем цього 
напрямку була вищезгадувана Елен Кай, яка у праці «Століття 
дитини» дала багато цінних вказівок для батьків, що прагнули 
краще пізнати своїх дітей. На її думку, про правдиве пізнання 
можна говорити тільки в ситуації, коли до дитини ставляться з 
повагою і делікатністю. Тільки тоді можна заглянути в глибину 
дитячої душі. Ми повинні пам’ятати, що кожна дитина є окремою 
істотою, яка володіє власним комплексом рис, предиспозицій і 
здібностей. Усі ці чинники визначають розвиток індивіда. 

Обговорюючи проблематику нового виховання, необхідно 
згадати про визначного польського представника цього напрямку, 
видатного педагога Януса Корчака і його погляди, що стосуються 
дітей. Вчений вважав, що кожна дитина, які доросла особа, має 
право на повагу з боку інших осіб, попри те, що з причини власної 
наївності або ж незнання робить помилки. Однак кожна людина, а 
зокрема дитина, має право не тільки на помилку, але і на 
можливість самостійного її виправлення. На думку Я.Корчака, 
щоденне нагромадження досвіду, як позитивного, так і негативного, 
відкриває індивіду шлях до розвитку [5, с. 28-31]. Ведучи мову про 
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залучення до справ дітей, не можемо оминути такої визначної 
особистості, як Кароль Войтила – папа Ян Павло ІІ. На його думку, 
дитина є в повній мірі ціннісною людиною, даром від Бога. Це тягне 
за собою багато наслідків, оскільки на батьках лежить обов’язок 
опіки над дитиною. У своїх виступах К.Воятиларішуче 
підкреслював, що нове покоління є майбутнім кожного народу. 
Папа також указував на зло, яке дорослі чинять дитині. Дитина – це 
весна життя, задаток майбутнього кожної сучасної 
Батьківщини. Підкреслював він також і те, що дитина має право 
народитись у повній сім’ї, виховуватись і розвиватись у ній [2]. 

Дитина у світлі міжнародних документів і організацій. 
Зацікавлення долею дитини не могло залишитись без уваги з 

боку інституцій і різних міжнародних організацій. Так, потрібно 
було записати права дитини у відповідних документах і одночасно 
сумлінно їх дотримуватись. Перша Декларація прав дитини була 
схвалена в 1924 році Лігою Націй і відома під назвою Женевська 
Декларація. Містила вона основи трактування дитини, без огляду на 
їх расу, національність чи визнання, й апелювала до забезпечення 
дітям опіки, зокрема в ситуаціях загрози для життя і здоров’я. Як 
насправді дотримувались тих прав, показала Друга світова війна, 
яка для мільйонів дітей була жахливою. Адже часто вони втрачали 
своїх близьких і залишались самі, мусіли сподіватись тільки на 
себе. Багато з них повинні були швидко подорослішати. Також 
відомо, що величезна кількість сиріт після війни використовувалась 
своїми «опікунами», на користь яких вони змушені були 
працювати, нерідко понад свої можливості. 

У цей період причиною багатьох трагедій молодих людей, що 
належали до найнижчих суспільних прошарків, було масове 
нехтування права, зокрема на фоні расовому і з огляду на погляди 
релігійні. 

Дуже важливим для прав дитини виявився 1946 рік. У той час 
створюються дві міжнародні організації UNICEF i UNESCO. В 
первинних положеннях UNICEF мав допомагати дітям, які були 
автентичними жертвами війни. Та невдовзі виявилось, що межі 
діяльності цієї організації значно розширились на користь 
розв’язання проблем, пов’язаних із врятуванням життя і здоров’я 
дітей. До її завдань належала також опіка над занедбаними дітьми, 
дітьми з порушеннями розвитку, щоб хоча б мінімально підготувати 
підопічних до самостійного життя за допомогою відповідної 
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навчально-виховної опіки. UNESCO займалась і далі займається 
проблемами освіти, науки і культури. 

У 1959 р. Організація Об’єднаних Націй поширила Женевську 
Декларацію. Вперше в ній знайшли відображення цивільні права 
дітей, а в них, між іншими, право на національність і прізвище. 
Важливим елементом було також розширення галузі прав дитини 
щодо опіки над нею. Постанови, що стосуються дітей, 
відобразились також у таких документах, як: Загальна Декларація 
Прав Людини від 1948 року, Міжнародний Пакт економічних 
соціальних і культурних Прав від 1966 року. Однак ці декларації не 
мали механізмів, які би впровадили їх у життя, а були тільки 
своєрідним зобов’язанням в моральній сфері [4, с. 40]. 

Конвенція прав дитини є найважливішим досягненням 1979 р., 
названого Міжнародним роком дитини, який оголошено для 
відзначення двадцятої річниці ухвалення Декларації Прав Дитини 
від 1959 р. Появилась вона за ініціативи польського уряду, який 
запропонував, щоб постановам, зібраним у Декларації від 1959 
року, надати правову силу. Відповіддю стало скликання Комісією 
прав людини робочої групи, завданням якої було опрацювання 
проекту Конвенції прав дитини. Перший проект Конвенції, 
підготовлений урядом Польщі, був повторенням Декларації, 
поширеної кількома записами, що був відкинутий комісією. Вже в 
процесі творення конвенції стало очевидно, що права дитини є 
спеціальними правами, які потрібно відповідно охороняти. Це 
означає, що недостатніми є положення щодо охорони прав дітей, 
викладені в інших документах, таких як Міжнародний пакт 
громадянських і політичних прав. Кінцева версія конвенції, яка була 
затверджена комісією, значно відрізнялась від первинної. Вона 
підсилювала права дитини щодо опіки й охорони своїх поглядів у 
справах, суттєвих для неї. Окрім положень, що містились у 
Декларації від 1959 року, які стосувались охорони здоров’я, права 
на навчання і добро дитини, Конвенція вимагала повної поваги  
гідності дитини як людської істоти [7, с.23-24]. Додатково, кожній 
дитині, з огляду на її фізичну і психічну незрілість, визначено 
додаткові права, наприклад, право незастосування стосовно дитини 
довічного ув’язнення і смертної кари. За положеннями Конвенції, 
головну відповідальність за виховання й опіку над дитиною несуть 
батьки, які зобов’язані спрямувати розвиток дитини відповідно до її 
інтересів і здібностей. 
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Конвенція перераховувала держави, які її ратифікували до 
визначення віку, від якого дитина могла б розпочати працю. 
Зокрема, важливо це для дітей з держав, що розвиваються. Діти 
повинні охоронятись від надмірно раннього  працевлаштування, 
оскільки це пов’язано з навчанням [5, с.32-33]. Попри те, що 
документ цей мав багато противників, зацікавлення Конвенцією 
зростало. Конвенцію про права дитини підтримало більше урядів, 
аніж коли-небудь раніше. Саме 2 вересня 1990 року Конвенція, 
після отримання 20 ратифікацій, набрала чинності, а Польщею 
ратифікувалась роком пізніше [7, с. 25]. Конвенція про права 
дитини поєднує в собі погляди педагогів, юристів та інших 
представників суспільних груп, які визнають найважливішими 
подібні цінності. Відповідно до цих тверджень, дитина є істотою, 
що розвивається, яка повинна бути оточена турботою і опікою 
дорослих людей, завданням яких є охорона дітей від усякого роду 
деморалізацією сучасного світу [9, с.820]. 

У подальших роздумах варто згадати ст. 19 Конвенції про Права 
Дитини, який стверджує, що «Держави – Сторони будуть робити усі 
відповідні кроки в законодавчій, адміністративній, соціальній та 
виховній області для охорони дитини від усіх форм фізичного чи 
психічного насилля, кривди чи занедбання, або ж поганого 
трактування». 

На даний момент збуджує велике занепокоєння зростаюча 
агресія і насилля. Цим явищам вдалось опанувати різні суспільні 
середовища. Відповідно до одного з багатьох визначень агресії, - це 
психологічна дія фізичного, словесного, символічного характеру, 
що має на меті нанесення фізичної чи психічної кривди, спрямована 
на іншу особу ,предмет або самого себе (авто агресія), а також намір 
такої дії або видимо тривала тенденція до таких дій [1, с. 14]. 

 Це настільки небезпечне, що явище охоплює дедалі більші 
межі серед дітей та молоді. Якщо припустимо, що агресивна 
поведінка дітей антисуспільна, а не, як раніше вважалось, 
асоціальна, то можемо стверджувати, що ранні зразки агресивної 
поведінки можуть стати основою важливих порушень, які 
виявляються у пізніших періодах розвитку. Про те, чи дана 
поведінка є агресією, вирішує мотивація виконавця. На думку 
П.Бовета (P.Bonet), агресія є проявом певного інстинкту. Подібно 
висловлюється також В.Макдугал (W.McDugall), який стверджує, 
що інстинкти заохочують до будь-якого виду дій та встановлюють 
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напрямок усієї людської поведінки. Серед тих інстинктів, як 
найбільш важливі зазначив: інстинкт утечі, боротьби, інтересу, 
підпорядкування владі, володіння, пошуку харчів, статевий та 
батьківський інстинкти. Інстинктом, що відповідає за агресивну 
поведінку, є інстинкт боротьби. Він визволяє в організмі гнів, який 
стимулює агресивну поведінку. Гнів за своєю природною формою 
існує у дітей як спонтанна реакція, але з часом перероджується у 
заучену поведінку. 

З.Фрейд (Z.Freud) агресію пов’язував теж з інстинктом 
боротьби, але з погляду психоаналізу. Вважав, що агресія є в 
основному похідною суперечностей, що виникають на площині 
трьох сфер особистості, таких як: id, ego i superego. Важливим 
елементом агресивної поведінки є їх інтенції та мотивація. 
Вирізняємо кілька категорій мотивів агресивних дій. Агресія може 
породжуватись фрустрацією, що є найбільш раннім джерелом 
агресії. Саму фрустрацію можемо винести з дому разом зі своїм 
багажем досвіду періоду дитинства. Іншою причиною агресивної 
поведінки може бути суворе виховання, відповідно до встановлених 
правил, наказів, заборон і покарань; інша форма агресії може 
створюватись суспільними нормами та за допомогою переказування 
зразків агресивної поведінки. У дітей найбільш частими чинниками, 
що викликають агресію, є: всидливість, відчуження, відсутність 
можливості досягнення мети, сильне безоглядне контролювання, 
застосування тілесних покарань, а деколи і навіть довготривалий 
фізичний біль [3, с. 10-14]. Дана проблематика порушує 
надзвичайно важливі аспекти, пов’язані з явищем насилля серед 
дітей та молоді. Питання це вимагає сильного акцентування, 
зокрема в контексті актуальної ситуації.  

Висновки. Упродовж століть дитина по-різному трактувалась і 
дуже по-різному формувались її права. Ситуація дітей та молоді 
почала змінюватись аж у XVIII столітті. Набагато краще вписалось 
в історію ХХ століття, зокрема друга його половина.. З’явились 
істотні регуляції, які безпосередньо стосувались дітей та її справ. 
До найбільших успіхів належить опрацювання Декларації Прав 
Дитини (1959 рік). Не без відголосу з’явилась довгоочікувана 
Конвенція про Права Дитини, яку ухвалено в 1989 році. Раніше в 
ХІХ і на початку ХХ століття основним було забезпечення дітям 
охорони від біди, сирітством і кривдою з боку дорослих. На даний 
момент держава повинна убезпечити дітей не тільки від дорослих, 
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але і від ровесників, які в результаті виховних помилок, як батьків, 
так і всього суспільства, кривдять один одного. 

Ключові слова: права дитини, дитинство, сім’я, неповноліття, 
батьківські права, неповнолітні злочинці, психологія розвитку, 
Декларація Прав Дитини, UNICEF, UNESCO, агресія, насилля. 
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МІЖНАРОДНІ СЕКЦІЇ ТА ПРИВАТНІ ШКОЛИ 
ЯК МОДЕЛІ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Постановка проблеми. Концепція білінгвальної освіти 
залишається дуже широкою, оскільки даний новий тип освіти 
полягає у кінцевій меті не тільки у вивченні іноземної мови, але й у 
поглибленні міжкультурних компетенцій школярів. При цьому 
посилюється роль мови як засобу пізнання основ інших предметів. 
Насправді, чудовий спосіб прогресувати в іноземній мові – 
використати її у визначеній меті так, щоб мова стала засобом  
досягнення цієї мети.  Європейські держави визначили свою 
стратегію у галузі навчання іноземних мов. Її формування 
визначають економічні та соціальні чинники. Пріоритетний напрям 
розвитку цієї стратегії – активізація системного, ефективного та 
скоординованого навчання іноземних мов. Багатомовність і 
різноманітність мов розглядаються як важливі напрями 
європейської мовної стратегії. Постає потреба вдосконалювати 
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якість викладання і навчання, а отже, й удосконалення методики 
навчання, механізмів оцінювання. У сучасних європейських 
державах білінгвальна освіта може набирати різних форм, серед 
яких позитивні результати роботи у  міжнародних секцій і 
приватних шкіл.  

Аналіз останніх досліджень. Проблемами білінгвальної освіти 
займались вітчизняні та зарубіжні дослідники О.Ширін, М.Певзнер, 
Л.Порши, А.Нієль, К.Ажеж. Роль вчителя у формуванні 
мотиваційної сфери школярів при вивченні іноземної мови 
висвітлюють І.Зимня, Г.Китайгородська, Є.Пассов, Г.Рогова. 
Діяльність європейських білінгвальних секцій висвітлена у працях 
Ж.Дювержи, П.Пальмена, П.Банжа, а от питання функціонування 
міжнародних секцій і приватних шкіл потребує  додаткового 
дослідження. 

Мета даної статті – дослідити особливості діяльності 
міжнародних секцій і приватних шкіл в умовах білінгвізму. 

Мозаїка народів, культур і мов – Європа стала справжньою 
лабораторією культурної і лінгвістичної розмаїтості у світовому 
освітньому просторі.             У першу чергу це стосується мов. Щоб 
відповісти на потребу часу, французьке Міністерство закордонних 
справ розробило спеціальну програму поширення білінгвального 
типу освіти і водночас французької мови з метою зміцнення її 
статусу. Близько 67 000 учнів вивчають французьку мову в умовах 
білінгвізму у 18 країнах Європейського Союзу і 1 283 590 учнів 
слідують франкомовному білінгвальному навчанню у розширеній 
Європі. В цілому це 1 350 336 школярів у 49 країнах світу [7, 16]. 
Залежно від країни і навчального закладу французькою мовою може 
викладатися фізика, хімія, історія, географія, математика, біологія, 
рідше економіка, музика, інформатика. Цілі, програми і зміст 
навчальної діяльності визначені освітніми установами та місцевими 
органами влади. У деяких європейських державах білінгвальне 
франкомовне навчання може розвиватися також у професійних 
навчальних закладах, як, наприклад, у Болгарії. 

План багаторічної діяльності стосовно французької мови у 
Європейському союзі був підписаний 11 січня 2002 року між  
Францією, французькою спільнотою Бельгії, Люксембургу і 
Міжнародною організацією Франкофонії. Цей план стосується 
також нових членів Союзу, які співпрацюють із європейськими 
інституціями: перекладачів, урядовців, дипломатів, журналістів. 
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Щороку організовується кілька сотень навчальних курсів у різних 
країнах, а також у Брюсселі у Європейському центрі французької 
мови. У 2006 році близько 11 000 функціонерів мали змогу взяти 
участь у навчанні. Французька влада організовує інтенсивні 
стажування фахової французької мови, починаючи із 2004 року у 
співпраці із Європейською комісією. Урочиста декларація була 
підписана у 2006 році мерами трьох європейських столиць: 
Брюсселя, Люксембургу і Страсбургу, щоб поширювати  
французьку мову серед європейських дипломатів і  функціонерів. З 
ініціативи Європейського центру французької мови, згідно з 
циркуляром 81 – 594, 11 травня 1981 року були відкриті перші 
міжнародні секції [7, 17]. 

Міжнародні секції поширені практично в усіх європейських 
державах. На відміну від європейських шкіл, вони діють на рівні 
коледжу та ліцею. У них навчається від 25% до 50% дітей 
іноземного походження, для яких рідною мовою є мова даної секції 
і які достатньо добре володіють державною мовою. Часто такі діти є 
вихідцями із змішаних сімей. Знання державної мови є необхідною 
умовою вступу у міжнародну секцію. Прийом здійснюється за 
тестами, особливе місце у яких відводиться державній мові та 
літературі. За окремою програмою історія та географія 
викладаються наполовину іноземною мовою. Специфіка таких 
занять забезпечується дипломованими іноземними викладачами. 
Міжнародні секції також належать до розряду елітних, тому для 
вступу потрібно подати позитивне шкільне досьє. Програми і плани 
міжнародних секцій передбачають інтенсивне вивчення іноземної 
мови та викладання іноземною мовою нелінгвістичних дисциплін: 
історії, географії, математики, а також, починаючи із 4 класу, 
культурну діяльність та міжнародну співпрацю. Навчання у таких 
секціях завершується здачею екзамену на ступінь бакалавра з 
поміткою ’’європейський’’, що дає можливість вступу до 
університетів багатьох європейських країн.  

Що ж до Франції, то призначені з самого початку для дітей 
міжнародних функціонерів, що працювали у цій країні, міжнародні 
секції повинні були допомогти їм інтегруватися у нову освітню 
систему, і вимоги у таких школах досить високі. Як правило, такі 
секції відкривалися у великих містах із європейськими інституціями 
або міжнародними підприємствами і нараховували 50% 
французьких школярів. Нерідко у секціях нараховувалось два або 
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три мовних осередків, що сприяло культурному і міжкультурному 
обміну. На сьогодні, такі секції розкидані по всій території Франції. 
У 2000 році у Страсбурзі у міжнародних секціях навчалися 136 
учнів у п’яти класах материнської школи і 684 учні у Міжнародній 
школі Роберта Шумана, що зумовлене наявністю важливих 
європейських і міжнародних інституцій у цьому місті.  

Білінгвальне навчання у французьких міжнародних секціях  
дотримується визначених принципів. Необхідною умовою вступу у 
них є певні навики володіння учнями державною мовою й 
англійською чи німецькою. Вони продовжують практикувати мову, 
все більше занурюючись не тільки у мовне, але й у культурне 
середовище. Перший ступінь навчання у міжнародних секціях 
представлений інтенсивним навчанням, підсилений іноземною 
мовою і рідною мовою дітей, не пропонуючи їм вивчення інших 
дисциплін цією мовою: йде процес адаптації дітей до нового 
середовища. На другому ступені починається функціональне 
застосування іноземної мови та використання її як засобу вивчення 
інших дисциплін. Команда педагогів у  міжнародних секціях 
складається із французьких та іноземних учителів, які викладають 
шкільні предмети на основі програм, складених спільно.  Програми 
навчання відповідають вимогам французьких і іноземних освітніх 
установ, що передбачають посилене вивчення літератури, філософії, 
історії.  Цей етап завершується французьким або міжнародним 
бакалавратом. 

Як стверджує Ж.Дювержи, на сьогодні міжнародні секції 
нараховують 10 000 учнів і відкриті 13 мовам: німецькій, 
англійській, американській, арабській, данській, іспанській, 
італійській, нідерландській, норвезькій, японській, польській, 
португальській, шведській. Усі ці мови водночас викладаються у 
міжнародному ліцеї Сен-Жермен-ан-Лє [4, 20]. Білінгвальне 
навчання у цьому освітньому закладі здійснюється згідно з 
паритетним розкладом (так званого навчання 13/13) у початковій 
школі і у коледжі, що дозволяє учням отримувати освіту з різних 
дисциплін за половину шкільного часу. Міжнародні секції 
відіграють роль ’’рушія’’ у білінгвальній освіті, оскільки у повній 
мірі пропагують її позитивні сторони і сприяють інтенсивному 
розвитку даного типу освіти. Потрібно лише створити всі умови 
щоб ресурси і можливості навчання у міжнародних секціях були 
використані якнайкраще.  
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Навчання у приватних школах – це можливість інтегруватися у 
процес навчання, який базується на вивченні іноземних мов. Оплата 
за навчання є дуже висока, але це один із факторів, що позитивно 
вирішує питання вступу. Удосконалені програми, різноманітні 
передові методики забезпечують високий рівень освіти та добру 
якість знань.  

Приватні білінгвальні школи у Франції характеризуються 
наявністю різних мов у навчальних програмах. Їх 12 у Парижі та 
паризькому регіоні, окрім 10 по всій Франції. Чотири із них 
найбільші: 

1) початкова школа у Парижі, по вул. Тангер із білінгвальним 
вивченням  французької, арабської й англійської мов. Навчається 
біля 520 дітей. Ця школа часто згадується у спеціальних 
публікаціях, тому що в ній успішно функціонує шкільний білінгвізм 
із мовами, що не мають однакового статусу; 

2) білінгвальна школа Жанін Манюель, заснована у 1954 році 
американкою, після підписання контракту із Міністерством освіти 
Франції приймає від материнської школи до випускного класу учнів 
усіх національностей і готує їх до продовження освіти у вищих 
навчальних закладах Франції, Великобританії, США та інших країн 
світу. Навчання французькою починається у материнській школі, 
англійська вводиться у початковій (6 років). Третьою мовою може 
пропонуватися німецька, італійська, японська. Приблизно 2000 
учнів відвідують цю школу, яка закінчується французьким 
бакалавратом або з поміткою ’’міжнародний’’. Другу школу такого 
типу відкрито у Ліллі; 

3) школа Сен-Етьєн у Страсбурзі є приватною платною школою, 
навчання у якій проводиться французькою і німецькою мовами. 
Вчительський колектив складається із французьких і німецьких 
педагогів. Школа приймає учнів зі Страсбурга і Келя (Німеччина) і 
користується доброю репутацією; 

4) ліцей  у Бюк біля Версаля входить до трьох франко-
німецьких ліцеїв, створених у рамках франко-німецької угоди. 
Заняття проводяться двома мовами за програмами, розробленими 
спільно за згодою обох країн, і сприяють взаємоінтеграції двох 
культур і двох мов. Випускники здають екзамен на ступінь франко-
німецького бакалавра, що дає можливість продовжити навчання у 
вищих навчальних закладах Франції та Німеччини [4, 20]. 
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Одним зі шляхів вдосконалення уроку іноземної мови є 
посилення цілеспрямованості діяльності вчителя й учнів. Важливо 
перейти від авторитарного стилю спілкування з учнями до 
справжнього діалогу, до створення сприятливого психологічного 
клімату на уроці, що допомогло б легше опанувати основи 
іноземної мови. Необхідне забезпечення на кожному занятті 
продуктивності використання часу, організованості учнівського 
колективу. Все це – запорука підвищення якості знань, а також 
активної комунікативно-пізнавальної діяльності учня як суб’єкта 
навчання. Отже, саме вчителю відведена одна з найважливіших 
функцій у навчанні іноземних мов – комунікативно-навчальна. Її 
успішна реалізація залежить від вміння вчителя організовувати 
спілкування іноземною мовою, тобто встановлювати контакти, 
добиватися взаєморозуміння і взаємодії, впливати на емоційний 
стан партнерів по комунікації, сприяти створенню на занятті 
атмосфери доброзичливості та взаємоповаги [1, 26]. 

Як у міжнародних секціях, так і у приватних школах, вивчення 
іноземних мов розраховане на багато років, але у кінцевому 
результаті знання мов сприятимуть зв’язкам між народами. Можемо 
стверджувати, що ефективність білінгвального навчання залежить 
від мобілізації державних властей і акторів освітньої системи та від 
творчого підходу до організації навчального процесу. 
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The article deals with the major aspects of the activity of the international sections 
and private schools under bilingual circumstances. The main principles of their 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ ПІДГОТОВКУ 

МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА  
У ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Актуальність проблеми та її зв'язок з важливими 
науковими і практичними завданнями. Одним із важливих 
напрямів реалізації завдань “Національної доктрини розвитку 
освіти України у ХХІ столітті” є підготовка нової генерації 
педагогічних кадрів, підвищення їх професіоналізму. У цьому 
зв’язку важливе завдання визначення такого змісту педагогічної 
освіти у вищих педагогічних навчальних закладах, який би 
максимально відповідав сучасним потребам підготовки 
учительських кадрів, що в свою чергу, вимагає розробки і видання 
нових навчальних планів, програм, підручників, посібників, 
дидактичних матеріалів з усіх навчальних дисциплін, 
запровадження нових педагогічних технологій. 

Нами розроблені програми з педагогіки, історії педагогіки, 
соціальної педагогіки, дошкільної педагогіки та інших педагогічних 
дисциплін, а також написані відповідні навчальні посібники (деякі з 
них з Грифом МОН України), що передбачені навчальним планом 
підготовки бакалавра зі спеціальності 6.010101 Дошкільна освіта 
Чернігівського державного педагогічного університету імені 
Т.Г.Шевченка, відображають державний стандарт змісту освіти з 
дисциплін і передбачають вивчення їх на принципах науковості, 
об’єктивності, логічності, грунтовності, природовідповідності, 
культуровідповідності, народності, зв’язку навчання з життям і 
теорії з практикою, пріоритету загальнолюдських цінностей. 

Мета статті – розкрити певний досвід викладання педагогічних 
дисциплін, що передбачені навчальним планом підготовки 
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бакалавра з спеціальності 6.010101 Дошкільна освіта Чернігівського 
державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Курс 
педагогіки є провідним у системі педагогічної підготовки майбутніх 
учителів і покликаний закласти основи діалектичного розуміння 
педагогічного процесу, сформувати здібності об’єктивно, на 
науковій основі осмислювати педагогічну дійсність, приймати 
найефективніші рішення у відповідності з педагогічними 
закономірностями і принципами освіти й виховання. 

Важливе його завдання – озброєння майбутніх педагогів чіткою 
методологією педагогіки, глибокими і міцними знаннями основних 
педагогічних категорій і понять (виховання, освіта, навчання, 
розвиток, формування; система, процес, принципи, організаційні 
форми і методи виховання, освіти й навчання; наукові основи 
управління освітою тощо). У процесі вивчення педагогіки студенти 
мають проникнутися розумінням високої значущості педагогічної 
праці у виробничо-економічному і суспільному прогресі людства. 
Тому у вузі має забезпечуватися високий рівень викладання даного 
курсу, створені належні умови для глибокого, якісного опанування 
його студентами. 

Важливою функцією педагогіки є виховання у майбутнього 
педагога високих гуманістичних якостей: поваги до людей, 
людської гідності, культури спілкування, цивілізованого співжиття. 

Педагогічна освіта і виховання повинні органічно поєднувати 
програмні вимоги, сформульовані в документах міжнародних 
організацій, зокрема, положення про пріоритетність прав і свобод 
людини (Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй, 
Декларація прав людини та інші), з положеннями, що визначають 
сутність гуманітарної і освітньої політики в Україні на сучасному 
етапі, які містяться в державних законодавчих документах, зокрема 
Конституції України, Державній національній програмі “Освіта” 
(Україна ХХІ століття), Національній доктрині розвитку освіти 
України у ХХІ столітті, Законах України “Про освіту”, “Про 
загальну середню освіту”, “Про вищу освіту”, Законі України “Про 
мови в Україні” та ряді інших. 

Головне завдання курсу “Педагогіки” – озброєння студентів 
ґрунтовними знаннями теоретичних основ сучасної педагогічної 
науки, а також уміннями, необхідними для ефективної організації 
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навчання та виховання учнів в умовах розбудови національної 
Української держави, реалізації Національної доктрини розвитку 
освіти України у ХХІ столітті, інших важливих документів. 

У результаті вивчення курсу педагогіки майбутні спеціалісти 
повинні оволодіти такими спеціальними педагогічними уміннями: 

1) планувати педагогічну діяльність, визначати мету і завдання 
освіти й виховання, а також близькі, середні і далекі освітні 
перспективи; 

2) використовувати на практиці основні форми організації 
освіти й виховання учнів різних типів шкіл і вікових категорій, а 
також відповідні методи і засоби освіти й виховання, оптимально 
поєднувати їх у конкретній педагогічній ситуації; 

З) організовувати учнів і колектив учнів на виконання 
необхідних теоретичних і практичних завдань; ефективно керувати 
діяльністю і спілкуванням учнів у колективі в навчально–
виховному процесі; 

4) аналізувати педагогічний процес, результати навчання й 
виховання, вивчати учнів і учнівські колективи, з’ясовувати 
причини неуспішності, недоліки в поведінці учнів, накреслювати 
ефективні заходи, спрямовані на їх усунення; 

5) займатися самоосвітою, творчо використовувати на практиці 
нові досягнення педагогічної науки і передового досвіду, 
здійснювати необхідні педагогічні дослідження, виявляти творчий 
підхід, не допускати формалізму і схематичності в педагогічній 
діяльності; 

6) ефективно виконувати функції класного керівника, 
організовувати позакласну і позашкільну роботу з учнями, а також 
роботу з батьками, громадськістю, різноманітними організаціями 
(державними, громадськими та іншими), учнівським 
самоврядуванням. 

Курс педагогіки для студентів спеціальності “Дошкільна 
освіта”, передбачає 3,5 кредити, 126 год., з них аудиторних 68 год., 
самостійної роботи 58 год., чотири змістові модулі, що містять 28 
тем. 

У І змістовому модулі “Загальні основи педагогіки”, (6 тем) 
грунтовно розкриваються теоретико–методологічні основи 
педагогіки, її роль, місце і значення в сучасному суспільно–
соціальному розвитку молодої Української держави, аналізуються 
закономірності, вікові й індивідуальні особливості процесу 
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розвитку особистості, а також дається уявлення про педагогічний 
процес та сучасні педагогічні інновації. 

Змістовий модуль II “Дидактика”, (10 тем) присвячений 
розкриттю наукових основ дидактики, зокрема сутності, змісту, 
принципів, методів, засобів, форм навчання у відповідності з 
віковими та індивідуальними особливостями учнів. Помітна увага 
приділяється ідеї розвиваючого і виховуючого навчання, єдності 
навчання й виховання, аналізу критеріїв оцінювання знань учнів. 

У IIІ змістовому модулі “Теорія виховання”, (9 тем) 
розкриваються наукові основи сучасного гуманістичного 
виховання, зокрема національного. Мова йде про мету, завдання, 
зміст, методи, шляхи, засоби і форми гуманістичного виховання. 
Аналізуються проблеми розумового, морального, естетичного, 
фізичного, трудового, економічного, екологічного, правового 
виховання молоді. Увага звернута на формування наукового 
світогляду, соціально активної позиції, необхідність самовиховання 
особистості. Розкриваються сутність, зміст, функції, проблеми 
розвитку учнівського колективу, дитячих та громадських 
формальних і неформальних організацій; роль і значення 
взаємозв’язку школи, сім’ї, громадськості у справі виховання, а 
також завдання, функції, роль, місце і значення класного керівника 
у формуванні особистості школяра. 

У ІV змістовому модулі “Школознавство”, (3 теми) 
розкриваються наукові основи управління сучасною 
загальноосвітньою школою, методичної роботи в школі, діяльності 
адміністрації та педагогічного колективу школи, а також 
перспективи розвитку школи і педагогічної науки в Україні на 
початку ХХІ століття. 

Підкреслимо, що в курсі розкриваються лише теоретичні основи 
педагогіки та, зокрема, виховання. Це дасть змогу в подальшому 
студентам самостійно опанувати курсами “Історія педагогіки”, 
“Методика виховної роботи”, “Основи педагогічної майстерності”, 
“Порівняльна педагогіка”, “Соціальна педагогіка”, “Сучасні 
педагогічні технології”, “Основи педагогічного експерименту”, 
“Педагогічна кваліметрія” тощо. 

У процесі вивчення курсу “Педагогіка” студенти користуються 
широким спектром літературних джерел: урядовими і державними 
документами про освіту і школу в Україні, підручниками і 
навчальними посібниками з педагогіки таких авторів, як 
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А.М.Алексюк, Ю.К.Бабанський, Н.В.Бордовська і А.О.Реан, 
О.І.Вишневський, О.М.Кобрій та М.М.Чепіль, Н.П.Волкова, 
В.М.Галузинський і М.Б.Євтух, І.В. Зайченко, Т.А.Ільїна, 
Б.Т.Лихачов, В.І.Лозова, Н.Є.Мойсеюк, П.І.Підкасистий, 
І.П.Підласий, О.Я.Савченко, В.О.Сластьонін, М.М.Фіцула, 
І.Ф.Харламов, П.М.Щербань, В.В.Ягупов, М.Д.Ярмаченко та інші, 
першоджерелами класиків світової і вітчизняної педагогіки, 
матеріалами сучасної педагогічної преси та преси минулого тощо. 

Історія педагогіки – це наука, яка вивчає розвиток освіти, школи 
і педагогічної думки від найдавніших часів до наших днів у нашій 
країні і за рубежем.  

Сучасна історія педагогіки – це галузь знань, яка має свій 
науково–пошуковий простір, свій об’єкт і предмет дослідження. 

Об’єктом дослідження історії педагогіки є історико–
педагогічний процес, наповнений широким соціокультурним і 
антропологічним сенсом, що містить у собі співвідношення різного 
рівня педагогічних феноменів минулого з сьогоденним. Щодо 
предмета історії педагогіки, то, як відзначає О.В.Сухомлинська, 
тут немає єдиних підходів. Дослідники, зокрема, виділяють: 1) 
історію освіти (історію соціальних інституцій, норм і правил 
виховання тощо); 2) історію педагогічної думки (сукупність 
суспільних уявлень і міркувань про освіту й виховання); 3) історію 
педагогічного звичаю, або ж педагогічної ментальності (етнографія 
дитинства, педагогічна етнологія, що реконструює позасвідому, 
стереотипну взаємодію дорослих і дітей та ін.); 4) педагогічну 
“персоналію”. 

Нині історія педагогіки значно розширює арсенал свого 
дослідження й є комбінаторною в межах своєї дисципліни й 
міжпредметною в контексті загально гуманітарних і частково 
соціальних наук. 

Історія педагогіки – похідна від педагогічної науки, вона тісно 
пов’язана з іншими гуманітарними науками, і в першу чергу, з 
історією соціології, демографії, культурології, антропології, 
етнографії, політичної історії, історії науки, філософії, релігії, 
психології, історії дитинства та ін. 

Мета, завдання, зміст історії педагогіки змінювалися і 
збагачувалися у процесі її еволюції. Ці зміни зумовлювалися 
замовленням соціально-педагогічної практики, загальним 
розвитком науки, внутрішньою логікою розвитку самого історико-
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педагогічного знання, тими зрушеннями, які відбувалися у 
розумінні предмета педагогіки і відповідно історії педагогіки. 

Вивчення історії педагогіки у вищих педагогічних навчальних 
закладах сприяє формуванню чіткого уявлення про процеси 
розвитку теорії й практики навчання і виховання, його 
обумовленості соціально-економічною структурою суспільства, 
рівнем наукових знань в кожну історичну епоху, особливостями 
культурного і національного розвитку кожного народу, розумінню 
внеску багатьох педагогів, культурно-освітніх діячів у розвиток 
вітчизняної і світової педагогічної думки і педагогічної науки, 
виробленню науково–гуманістичного ставлення до педагогічної 
спадщини минулого і сьогодення, забезпечує вироблення у 
студентів діалектичного та історичного підходу до аналізу 
педагогічних явищ, подій, фактів, сприяє формуванню наукового 
світогляду. 

На сучасному етапі історія педагогіки як наука і навчальний 
предмет покликана виконувати такі завдання: 

– вивчати закономірності виховання як загальнолюдського і 
суспільного явища, його залежність від потреб суспільства, які 
постійно змінюються; розкривати зв’язок мети і завдань, змісту, 
організації виховання з рівнем економічного розвитку суспільства, а 
також з рівнем розвитку науки і культури в кожну історичну епоху; 

– виявляти раціональні та гуманістично спрямовані педагогічні 
засоби, розроблені поколіннями прогресивних педагогів, які 
усвідомлювали взаємозв’язок виховання з суспільним прогресом і 
необхідністю відповідності виховання особливостям 
психофізичного розвитку особистості; 

– розкривати шляхи розвитку педагогічної науки, характер 
взаємодії педагогічної теорії і практики, узагальнювати те 
позитивне, що було накопичено в попередні історичні епохи; 

– на кожному етапі соціально-історичного розвитку подавати 
історично правдиву картину стану світової та вітчизняної школи і 
педагогіки; 

– в цілому історико-педагогічні знання повинні активно 
впливати на формування історичної свідомості педагогів усіх 
рівнів, сприяючи подальшому удосконаленню народної освіти. 

У змісті історії педагогіки розкриваються якісні зміни в 
розвитку педагогічної думки і шкільної практики, простежується 
боротьба прогресивних і консервативних тенденцій як у 
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вітчизняній, так і в зарубіжній педагогіці. Саме тому при 
висвітленні педагогічних теорій, концепцій і педагогічної спадщини 
окремих мислителів акцентується увага на тому новому, 
прогресивному, особливому, що зробили вони у порівнянні зі 
своїми попередниками і, що сприяло розвиткові педагогічної теорії 
і практики. 

У курсі історії педагогіки розглядається як школа і педагогіка 
відповідали вимогам і потребам суспільного розвитку, як процес 
розвитку науки в цілому вливав на теорію і практику виховання, як 
нові педагогічні ідеї позначалися на шкільній практиці і, нарешті, як 
досягнення практики навчання й виховання знаходили 
відображення в педагогічній теорії. 

Програма курсу історії педагогіки передбачає 10 кредитів, 360 
год., з яких 200 год. аудиторні. У другому семестрі вивчається курс 
“Історії зарубіжної педагогіки”, у третьому – “Історії української 
педагогіки”, у четвертому – “Історії дошкільної педагогіки”. 

Курс Історіі зарубіжної педагогіки містить 5 змістових модулів, 
17 тем; Історії української педагогіки – також 5 змістових модулів і 
17 тем; Історія дошкільної педагогіки – 4 змістові модулі 17 тем. 

Зокрема, при вивченні курсу Історії української педагогіки ми 
дотримуємося запропоновану М.Д.Ярмаченком та 
О.В.Сухомлинськоою періодизацію розвитку національної 
педагогічної думки, основою якої слугує культурно-
антропологічний та цивілізаційний підхід: 

І період: ІХ-ХVІ ст. Педагогічна думка Княжої доби; 
ІІ період: 1569 – середина ХVІІ ст. Педагогіка в контексті 

слов’янського Відродження; 
ІІІ період: друга половина ХVІІ-ХVІІІ ст. Педагогічна думка і 

школа козацької доби (українського бароко); 
ІV період: ХІХ ст. – 1905 р. Становлення модерної педагогічної 

думки, педагогічне просвітництво в Україні; 
V період: 1905-1920 рр. Педагогічна думка і школа в період 

визвольних змагань українського народу; 
VІ період: 1920-1991 рр. Українська педагогічна думка і школа 

за радянських часів; 
Етапи: І – 1920-1933 рр.: етап експериментування й 

новаторства; 
ІІ – 1933-1958 рр.: українська педагогіка як складова “російсько-

радянської” культури; 
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ІІІ – 1958-1985 рр.: українська педагогічна думка у змаганнях за 
демократичний розвиток; 

ІV – 1985-1991 рр.: становлення сучасного етапу розвитку 
української педагогічної думки в рамках радянського дискурсу; 

VІІ період – 1991 – до нашого сьогодення: розвиток педагогіки і 
школи в Українській державі. 

Соціальна педагогіка – це галузь педагогіки, що вивчає 
соціальне виховання (виховання в соціумі), яке здійснюється як в 
спеціально для цього призначених навчальних закладах, так і в 
різноманітних організаціях, для яких воно не є провідною 
функцією. 

Курс “Основи соціальної педагогіки” є важливою складовою 
фахової підготовки майбутніх спеціалістів у галузі соціальної 
роботи, які вирішили присвятити своє життя служінню людям, 
особливо тим, які вкрай і негайно потребують підтримки і допомоги 
– матеріальної, духовної, педагогічної, консультативної, 
інформаційної тощо. 

Соціальному педагогу необхідний високий професіоналізм, 
глибокі знання, передовий світогляд, висока духовність, патріотизм, 
моральність, загальна культура, а також цілий ряд специфічних 
якостей, які мають бути притаманні саме працівникові соціальної 
служби. 

Запропонований нами зміст курсу основ соціальної педагогіки 
спрямований на підвищення якості підготовки майбутніх 
соціальних працівників, тому в ньому ми прагнули відобразити 
сучасний рівень розвитку соціальної педагогіки як науки і реальних 
потреб існуючої практики. 

Оволодіння знаннями й уміннями, безпосередньо пов’язаними з 
актуальними проблемами соціально-педагогічної практики, 
допоможе майбутнім спеціалістам в подальшому практично 
вирішувати ці проблеми. А засвоєння студентами наукових знань, 
фактів, соціально-педагогічних концепцій, ідей допоможе їм не 
лише розуміти і пояснювати існуючи в житті проблеми, а й 
прогнозувати їх подальший розвиток, знаходити адекватні шляхи і 
засоби вирішення навяних проблем. 

Найважливіші завдання запропонованого курсу такі: 
- формування у студентів теоретичних уявлень про соціальну 

педагогіку як галузь гуманітарного знання, її об’єкта і предмета 
дослідження, найважливіших категорій; 
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- формування цілісного уявлення про умови, фактори, 
закономірності, шляхи і засоби соціалізації особистості; 

- формування професійно-орієнтованого світогляду майбутніх 
спеціалістів; 

- розкриття специфіки соціально-педагогічної діяльності і її 
гуманістичної спрямованості; оволодіння основними методами і 
формами соціально-педагогічної діяльності з різномонітними 
категоріями клієнтів 

- формування у студентів знань і умінь соціально-педагогічних 
досліджень. 

Оскільки предметом соціальної педагогіки є дослідження і 
аналіз виховних можливостей суспільства і способів їх актувлізації 
шляхом інтеграції можливостей громадських, державних і 
приватних організацій з метою створення умов для розвитку і 
духовно-ціннісної орієнтації людини, то одним з можливих 
варіантів структури соціальної педагогіки може бути такий: 

Змістовий модуль І. Філософія соціального виховання.  
Визначення шляхів інтеграції виховних можливостей 

суспільства може бути успішним за умови, якщо соціальна 
педагогіка проаналізує ряд фундаментальних теоретичних питань, 
які мають методологічне і світоглядне значення, а саме: “Що 
необхідно розуміти під поняттям виховання в сучасних умовах 
розвитку людської цивілізації і українського суспільства?”, “Як 
розуміти мету виховання сьогодні?”, “Які принципи виховання 
сформувалися в процесі історичного розвитку суспільства?”, “Яке 
співвідношення виховання з соціалізацією людини впродовж усього 
її життя?”, “Яка методологічна база сучасної соціальної педагогіки?” 
Саме ці питання висвітлюються у першому розділі пропонованого 
посібника. 

У змістовому модулі ІІ. “Соціологія виховання” здійснена 
спроба на основі даних про механізми соціалізації особистості 
проаналізувати психологічні особливості і умови ефективності 
взаємодії суб’єктів соціального виховання, а також найважливіші 
фактори соціалізації, шляхи і засоби використання виховних 
можливостей суспільства, нівелювання негативних і збільшення 
позитивних впливів на розвиток людини в процесі соціалізації. 

Важливий змістовий модуль ІІІ. “Соціально-педагогічна 
віктимологія” в якому розкривається сутність соціально-
педагогічної віктимології як галузі знання, в якій: а) на 
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міждисциплінарному рівні вивчається розвиток людей з фізичними, 
психічними, соціальними і особистісними дефектами й 
відхиленнями, а також людей, чий статус в умовах конкретного 
суспільства визначає чи створює умови для нерівності, дефіцит 
можливостей для соціального розвитку і самореалізації; б) 
розробляються загальні та спеціальні принципи, завдання, зміст, 
форми, методи і засоби профілактики, мінімізації, корекції тих 
обставин, внаслідок яких людина стає жертвою несприятливих умов 
соціалізації  

У четвертому змістовому модулі “Теорія та методика 
соціального виховання” розкривається сутність соціального 
виховання як соціальної інституції, аналізуються індивідуальні, 
групові, соціальні суб’єкти виховання, їх взаємодія, 
характеризується, яким чином здійснюється інтеграція виховних 
можливостей суспільства, як організується взаємодія 
індивідуальних, групових і соціальних субєктів виховання, як 
здійснюється управління соціального виховання на 
загальнонаціональному, регіональному, локальному рівнях. 

Ми намагалися критично осмислити, врахувати і творчо 
використати в навчальному курсі найновіші теоретичні і практичні 
здобутки в галузі соціальної педагогіки як в нашій країні, так і за 
рубежем, зокрема матеріали О.В.Безпалько, В.Г.Бочарова, 
Ю.В.Василькової, Т.А.Василькової, Б.З.Вульфова, М.А.Галагузової, 
М.Б.Євтуха, І.Д.Звєрєвої, Л.Г.Коваль, А.Й.Капської, 
Г.М.Лактіонової, А.О.Малько, Л.І.Міщик, А.В.Мудрика, 
В.А.Нікітіна, В.М.Оржеховської, С.С.Пальчевського О.П.Сердюка 
та інших. 

На вивчення курсу “Основи соціальної педагогіки” передбачено 3,5 
кредиту, 126 год., з них 68 год. аудиторних. 

Мета курсу “Дошкільна педагогіка” – сприяти підготовці 
висококваліфікованих фахівців дошкільного профілю, здатних 
здійснювати всебічний розвиток особистості дитини, 
використовуючи надбання народної педагогіки, а також досягнення 
педагогічної науки і передової практики дошкільного виховання.  

Найважливішими завданнями вивчення курсу дошкільної 
педагогіки є:  

1. Розкрити теоретичні основи виховання, навчання і розвитку дітей 
дошкільного віку та методичні питання організації житія і діяльності 
дошкільників. 
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2. Ознайомити студентів із надбаннями народної педагогіки, 
досягненнями світової педагогічної науки і передового педагогічного 
досвіду в галузі дошкільної освіти. 

3. Формувати здатність до педагогічного осмислення явищ 
виховання, навчання й розвитку дитини в умовах родинно-суспільного 
виховання. 

4. Озброїти студентів методами та формами організації навчально-
виховного процесу у дошкільному навчальному закладі. 

5. Розвинути уміння педагогічного прогнозування, самостійність та 
критичність мислення. 

6. Сприяти вихованню кращих моральних рис особистості 
майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу: любові та 
поваги до особистості дитини. 

Вивчення курсу “Дошкільна педагогіка” сприяє розвитку 
професійно-значущих якостей особистості майбутнього вихователя: 
спостережливості, наполегливості толерантності тощо; формуванню 
активної творчої особистості, здатної до самостійного визначення і 
розв'язання професійних та інших життєвих завдань; підготовці 
майбутніх вихователів до виховання і навчання дітей дошкільного віку 
відповідно до вікових та індивідуальних психологічних особливостей. 

Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань про: 
- значення дошкільного дитинства для становлення особистості 

дитини; 
- надбання світової педагогічної думки та педагогічних традицій 

українського народу; 
- становлення і розвиток ідей дошкільної педагогіки; 
- особливості виховання і навчання дітей раннього віку; 
- особливості виховання і навчання дітей дошкільного віку; 
- шляхи здійснення гуманізації навчально-виховного процесу у 

ДНЗ; 
- шляхи вивчення та врахування потреб й інтересів дітей в 

навчально-виховному процесі. 
На основі цих знань у студентів мають бути сформовані уміння: 
- планувати, організовувати і реалізовувати пізнавальні, розвиваючі і 

виховні аспекти педагогічного процесу в дошкільному навчальному 
закладі; 

- забезпечувати диференційований підхід до вихованців;  
- аналізувати програмно-методичні матеріали; 
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- організовувати предметно-ігрове середовище у різних вікових 
групах дошкільного навчального закладу; 

- добирати й ефективно використовувати безпосередні та 
опосередковані методи керівництва іграми дошкільників;  

- використовувати різні форми організації навчальної діяльності 
дітей у ДНЗ, враховуючи потреби, інтереси, попередній досвід дитини. 

Курс “Дошкільної педагогіки” містить 11 кредитів, 14 змістових 
модулів 396 год., з яких аудиторних – 221 год. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. 

Подальшим напрямом пошуків вважаємо розробку відповідного 
змісту педагогічної освіти для спеціалістів і магістрів з спеціальності 
6.010101 Дошкільна освіта Чернігівського державного педагогічного 
університету імені Т.Г.Шевченка. 
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Світлана Калашнікова  

(Київ) 
ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ, 

СКЛАДОВІ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ 
Постановка й  актуальність проблеми 
Передумовою й одночасно наслідком суспільного розвитку є 

еволюція управління та, зокрема, її професіоналізація. Останній термін 
досить часто зустрічається у сучасній науковій літературі, як вітчизняній, 
так і зарубіжній. Поряд з цим, аналіз його сутності, структури й факторів, 
що впливають й визначають ефективність професіоналізації управління, – 
досить комплексна проблема, що потребує низки досліджень 
філософського, психологічного, соціологічного, педагогічного та інших 
спрямувань. Результати ж таких досліджень мають безпосередній вплив 
на результативність практичної реалізації програм, метою яких є 
підвищення рівня ефективності управлінських систем. До останніх, 
зокрема, належать і програми професійної підготовки управлінців.  

Цілі статті 
Дана стаття присвячена проблематиці професіоналізації управління та 

ролі у цьому процесі професійної підготовки управлінців. Автор 
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дослідження на основі аналізу сучасних вітчизняних і зарубіжних 
наукових праць, присвячених питанням управління, та власного досвіду у 
сфері професійної підготовки управлінських кадрів аналізує сутність, 
складові поняття «професіоналізація управління» та фактори, що 
впливають на успішність цього процесу. 

Аналіз останніх досліджень з питань управління 
Очевидний той факт, що розуміння суті поняття «професіоналізація 

управління» є похідною від розуміння суті феномену самого управління. 
Універсальність і багатоаспектність останнього є предметом 
довготривалих наукових дискусій, результат яких – відсутність 
однозначності у визначенні та розумінні поняття «управління»: «У 
підходах до аналізу феномену управління… серед дослідників не існує 
однозначної позиції. Таке становище належить вважати зумовленим як 
універсальним характером самого феномену управління, так і його досить 
широким змістом.» [2, 106] 

Однією з останніх і найбільш фундаментальних праць вітчизняних 
науковців, присвячених феномену управління, є робота В.Г.Кременя,  
С.М. Пазиніча та О.С. Пономарьова «Філософія управління», в якій у 
процесі аналізу сутності управління застосовано наступний логічний 
ланцюжок (послідовність): 1 - діяльність; 2 - людська діяльність; 3 - 
управління діяльністю; 4 - управління системами; 5 - управління 
соціальними системами (соціальне управління). 

Як результат слідування зазначеній логіці, науковці констатують 
висновок: «Надзвичайно складна структура сучасного суспільства 
організації життєдіяльності людей та різноманітних процесів, які 
визначають її функціонування і розвиток, зумовлюють необхідність не 
тільки у належному соціальному  управлінні, а й у формулюванні його 
наукових основ.» [2, 81-82]. 

Зазначена складність і багатоаспектність управління проявляється 
відповідно у його сутності та структурній побудові.  

Управління як діяльність, наука та мистецтво 
Один із сучасних підходів до відображення багатоаспектності 

сутностві управління полягає в розгляді управління як діяльності, науки 
та мистецтва. Такого погляду, зокрема, дотримуються й автори 
зазначеної праці «Філософія управління» В.Г.Кремень, С.М.Пазиніч та 
О.С.Пономарьов, які стверджують: «Одна з найкращих і найбільш 
цікавих особливостей феномену соціального управління полягає у його 
потрійній природі, завдяки чому його одночасно можна розглядати і як 
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особливий вид людської діяльності, і як науку, і як своєрідне  
мистецтво» [2, С. 87]. 

Прихильником такого наукового погляду є також Г. Мінцберг, який у 
своєму дослідженні [3] розглядає управління як сукупність мистецтва, 
ремесла та науки, і обґрунтовує це наступним чином: «Мистецтво 
заохочує творчість, «прозріння» й «бачення». Наука забезпечує порядок 
за допомогою системного аналізу й оцінок. Ремесло ж має зв’язки, 
засновані на реальному досвіді» [3, 101].  

Така трьохаспектна природа управління детермінує відповідні 
наслідки й щодо професіоналізації самого управління, оскільки потребує 
врахування у цьому процесі (процесі професіоналізації управління) різних 
методів пізнання. А саме: «… мистецтво схильне бути індуктивним, 
переходячи від окремих подій до загальної картини; наука – дедуктивна, 
рухаючись від загальних концепцій до часткових випадків; ремесло ж 
ітеративне й може переходити як від загального до часткового, і навпаки. 
… для ефективного управління потрібні всі три складові. Їм не 
обов’язково перебувати в ідеальній рівновазі, але підтримувати й 
підсилювати один одного вони повинні» [3, 101-102]. 

Отже, управління – це діяльність (ремесло), наука, мистецтво. Таке 
поєднання Г.Мінцберг відобразив, зокрема, так (див. Рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Триєдиність природи управління10 

                                                 
10 Схема адаптована автором на основі рис. 4.1 [3, С. 102]. 
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Варто також узяти до уваги той факт, що управління потребує для 
своєї реалізації залучення людей, відповідних засобів і базується на 
відповідному світогляді. Іншими словами, намагаючись визначити 
сутність управління, необхідно одночасно розглядати його як систему 
людських відносин, систему інструментів, систему поглядів.  

Удосконалення управління в розумінні підвищення його 
ефективності є необхідною умовою його існування, реалізації та розвитку. 
Беручи до уваги визначену трьохсторонню природу управління, робимо 
висновок про те, що підвищення ефективності останнього потребує 
відповідних дій, що дозволять: 

- підвищити професійний рівень людей, які здійснюють управління 
(управлінців); 

- удосконалити систему інструментів (методи, засоби), що 
використовуються для управління (назвемо її управлінською 
інфраструктурою);    

- систему поглядів, на якій будується сам процес управління 
(філософія управління).  

Професіоналізація управління 
Отже, ми підійшли до розуміння поняття «професіоналізація 

управління», оскільки вище зазначене дозволяє стверджувати таке. 
Професіоналізація управління – це процес, метою якого є підвищення 

ефективності управління, що включає діяльність з: 
-  розвитку управлінців задля підвищення їх професійного рівня; 
- розроблення, запровадження та модернізації інструментів 

управління у формі відповідних методів, засобів і технологій задля 
створення управлінської інфраструктури;    

- формування відповідного світогляду у формі філософії 
управління (поняття, принципи, методологія) задля наявності відповідних 
орієнтирів (принципів) щодо реалізації самого управління.  

Наступні дві схеми (Рис. 2 та Рис. 3) ілюструють отримані нами 
висновки щодо сутності понять «управління» та «професіоналізація 
управління», а також зв’язок між ними. 
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Світогляд  
(філософія управління) 

Люди 
(управлінці) 

Інструменти 
(інфраструктура управління) 

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ 
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Рис. 2. Професіоналізація управління як вплив на  управління з 

метою підвищення його ефективності 
 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Професіоналізація управління як вплив на  складові 
управління 

 
Складові професіоналізації управління 
Висновки, зроблені у попередньому пункті щодо визначення 

поняття «професіоналізація освіти», дають підстави виділити такі 
три складові у структурі професіоналізації управління як процесу, 
метою якого є підвищення ефективності управління.  

Цими складовими є:  розвиток управлінців, створення 
управлінської інфраструктури, формування філософії управління.  

Тут варто зазначити той факт, що деякі сучасні дослідники у 
своїх працях з професійної підготовки управлінців під 
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професіоналізацією управління розуміють саме професійний 
розвиток управлінців: «Суть професіоналізації менеджменту 
полягає в тому, що управлінські функції виконуються спеціально 
підготовленими фахівцями з менеджменту, спроможними досягти 
високої продуктивності керованих ними організацій» [1, 151]. 

Підкреслюючи цим визначальну роль людського чинника та 
професійної освіти у процесі професіоналізації управління, А.І. 
Кредісов, Є.Г.Панченко та В.А. Кредісов зазначають, що «… в 
основі професіоналізації менеджменту … лежить використання 
наукових розробок…» [1, 151], а методологічну основу 
професіоналізації управління становить «… наближення реальної 
практики управління до вимог, законів і рекомендацій науки 
менеджменту, тенденцій і закономірностей розвитку ринкової 
системи» [1,  152]. 

Згадані дослідники, визначаючи сутність професіоналізації 
управління, зробили основний акцент лише на його першу 
складову, залишивши поза увагою дві інші. 

Наше ж бачення суті досліджуваного поняття базується на 
твердженні, що детерміновані у структурі професіоналізації 
управління процеси – розвиток управлінців, створення 
управлінської інфраструктури та формування філософії управління 
– з одного боку, взаємопов’язані (оскільки впливають на зміст один 
одного) складовими одного явища. З іншого боку, ці процеси 
реалізуються окремо і паралельно один з одним, що означає їх 
певну автономність. 

Варто також підкреслити, що останнім часом у науковому 
середовищі є помітна тенденція особливої уваги до третьої 
складової професіоналізації управління – філософії управління, яка, 
зокрема,  визначається визнаними вітчизняними філософами так: 
«Під філософією управління можна розуміти узагальнену систему 
теоретичних поглядів, аргументованих уявлень та фундаментальних 
ідей, які обґрунтовують цілі та зміст управлінської діяльності в 
єдиному контексті процесів культурно-історичного, матеріального і 
духовного розвитку суспільства та окремих його                
підсистем» [2, 167]. 

Таке зміщення уваги дослідників з питання розроблення 
управлінської інфраструктури (яке домінувало в науці управління 
протягом останніх десятиліть) до питань філософії управління дуже 
важливе й актуальне, оскільки веде до розуміння визначальної ролі 
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саме духовної складової у подальшому розвитку нашого 
суспільства.  

Фактори, що впливають на професіоналізацію управління 
Оскільки зовнішній вплив на професіоналізацію управління 

цілком логічно є інтегрованим результатом впливу на його складові, 
спробуємо визначити фактори, що впливають на суть кожного з 
означених складових процесів професіоналізації управління.  

Що ж до першої складової професіоналізації управління, то 
очевидний факт, що розвиток управлінців напряму залежить і 
визначається станом професійної освіти як основного шляху 
професійного розвитку. 

Управлінська інфраструктура як засоби, методи і технології, що 
використовуються для реалізації управління, виступаючи другою 
складовою професіоналізації управління, є результатом розвитку 
науки і практики управління як взаємопов’язаної системи. 

Основним фактором, що впливає на зміст філософії управління 
(третьої складової професіоналізації управління) конкретного 
історичного етапу розвитку суспільства, є саме суспільство, його 
стан та тенденції розвитку. Про це, зокрема, вітчизняні дослідники 
зазначають так: «…одна з основних передумов розвитку уявлень 
про управління і розвиток принципів і закономірностей самого 
соціального управління полягає у необхідності обов’язкового  
урахування діючих світових тенденцій суспільного розвитку» [2, 
309], конкретизуючи у подальшому наступним чином: «…не тільки 
саме соціальне управління виявляється залежним від прийнятих у 
даному суспільстві і правово-регулятивних норм, а й погляди на 
його сутність, призначення і зміст, на методи і засоби його 
здійснення. Ці погляди виступають певним відображенням і своєрідною 
конкретизацією панівного суспільного світогляду» [2, 395]. 

Здійснений аналіз дозволяє відобразити процес 
професіоналізації управління, його складові та фактори впливу на 
них у такому вигляді (Рис. 4). 

Отримане схематичне зображення ілюструє систему 
взаємозв’язків, що визначають професіоналізацію управління і 
впливають на його якість. 
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Рис.  4. Фактори впливу на професіоналізацію  управління 
  

Висновки 
Здійснений аналіз дозволяє сформулювати такі висновки:  
1. Пошук ефективних шляхів для забезпечення якісного 

управління – актуальна проблема сьогодення як у нашій країні, так і 
за кордоном. Успішність її вибору напряму залежить від розуміння 
природи самого управління та розгляду останнього як сфери 
професійної діяльності. 

2. Професіоналізація управління – як процес, що трансформує 
управління у нішу професійної діяльності, – за своєю структурою є 
поєднанням трьох взаємопов’язаних елементів, серед яких: 
розвиток управлінців, створення управлінської інфраструктури та 
формування філософії управління.  

3. Взаємопов’язаність складових професіоналізації управління 
знаходить свій прояв, зокрема, у тому факті, що еволюційний рівень 
однієї зі складових безпосередньо впливає на рівень іншої 
складової.   

4. Останнє ж приводить до висновку про необхідність 
врахування та відображення у процесі професійної підготовки 
управлінських кадрів сучасних тенденцій розвитку філософської 
думки з питань управлінської культури та забезпечення 
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Інструменти 
(інфраструктура управління) 

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ

СУСПІЛЬСТВО 

НАУКА ОСВІТА 



 44

випереджаючого характеру цієї підготовки щодо її впливу на 
інфраструктуру управління. 
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SUMMARY 
Svitlana Kalashnikova 

PROFESSIONALIZATION OF ADMINISTRATION: ESSENCE, 
COMPONENTS AND INFLUENCE FACTORS 

The article is concentrated to issue of professionalization and role of professional 
training for managers in this process. The author analyses essence, components and 
factors, which influence the success of management, based on modern national and 
international researches as well as personal experience in professional training for 
leaders. 

 
Оксана Копанська  

 (Львів) 
 

ПОЛЬСЬКА ШКОЛА. ОСВІТА ЯК ЧИННИК ІНТЕГРАЦІЇ 
ЛОКАЛЬНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА 
У сучасних економічних, суспільних та політичних  умовах 

суспільство та різні регіональні і локальні спільноти турбуються 
про те, щоб освіта  займала істотне місце в структурі суспільства. 
Це виникає вже з самого розуміння освіти як діяльності, що слугує 
розвитку особистості та різних спільнот, які існують в рамках 
глобального суспільства. Як чинник розвитку особистості та 
спільноти, освіта виконує функцію інтеграції особистості та групи 
для реалізації цілей обох. Якщо освіта не виконує інтеграційну 
функцію в суспільстві, то це знак, що система освіти хворіє, а 
загальним проявом цього є те, що вона не функціонує комплексно з 
системою суспільного життя [6,17].  

Немає сумніву, що школа посідає конкретні можливості в 
процесі суспільної інтеграції в регіоні та локальній спільноті.  
Суспільні зміни ефективніше проводити на регіональному  рівні. 
Адже регіональна влада має певну свободу ухвалення рішень, 
громада згуртованіша, однорідна і компактна, легше отримати 
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ресурси на проведення реформи, легше побачити результати 
відповідніх змін. 

Розглянемо, якою ж має бути роль влади у формуванні 
освітнього сектора на регіональному рівні, чи достатнім буде 
завдання обласної адміністрації – лише фінансове забезпечення 
навчального процесу без формулювання чітко визначених освітніх 
завдань та очікувань громади?   

Утримання освіти становить значну частку видатків бюджету. 
Розподіляючи видатки, адміністрація має приймати рішення не 
лише фінансові, а й ті, що стосуються суті освітніх процесів. Це 
відбувається, коли закривають або відкривають дитячі садки, 
школи; будують або раціонально використовують спортивні зали, 
окреслюють засади преміювання директорів і вчителів, сприяють 
удосконаленню учителів; фінансують додаткові заняття з іноземної 
мови тощо. Проте ці рішення, що приймаються органами місцевого 
самоврядування, зазвичай, більш чи менш випадкові й не завжди 
опираються на цілісні, довготермінові аналіз і планування. Ці 
питання важливі для вивчення та запозичення позитивного досвіду 
в країнах Європи.  

Зміни в системі освіти в Польщі в період вступу до Євросоюзу 
були обов’язковими, оскільки освіта виконувала інтеграційну 
функцію,  була причиною локальних змін і змін цілого суспільства, 
причиною внутрішньої інтеграції людської особистості, членів 
суспільства. Розглянемо, як  саме відбувалася корпорація в 
суспільних та освітніх структурах в Польщі під час територіальної 
реформи. Це дасть можливість спроектувати позитивний досвід 
проведення польських освітніх реформ на локальному та 
регіональному рівні для реалізації регіональної та локальної 
освітньої політики  в Україні. 

Завданням нашого дослідження буде відстежити, як відбувалася 
взаємодія органів територіального самоврядування та освітніх 
інституцій в процесі освітніх змін, які впливи це справляло на 
розвиток локальної спільноти, які дії проведені спільно органами 
територіального самоврядування та закладами освіти, яка їх 
результативність для виконання поставлених завдань.  

Дослідженням польської системи освіти присвячено праці 
українських науковців (Л. Гриневич, А.Пендель, А.Каплун, 
Є.Коваленко, І.Ковчина, В.Ханенко та ін.). Серед польських 
науковців-педагогів, в яких глибоко висвітлено проблеми 
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регіоналізації освіти, - Є. Стшемєчного[4], А. Шенявського[4], К. 
Гавронського [1].  

 Останні дослідження в цьому напрямку висвітлені на 
Міжнардній науково-практичній конференції «Проблеми освіти у 
Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та 
євроінтеграції» (Житомир, травень 2009р.).На конференції 
Левовицьким Т. висвітлено питання  змін освіти в Польщі протягом 
20 років (1989-2009) [5]; Пастовенським представлені О.В питання 
оптимізації регіональних мереж; автором  проводились дослідження 
змін освітньої політики повіту та ґміни в Польщі в період 
адміністративної реформи [2]. 

Освіта глибоко проникає в життя суспільства і створює умови 
для його інтеграції. Розглянемо, як  саме відбувалась інтеграція в 
суспільних та освітніх структурах в Польщі під час територіальної 
реформи.  

На підставі проекту закону, що впроваджував новий шкільний 
устрій для  навчання після гімназії, необхідним було створення 
нової мережі шкіл. Кожний з  повітів різних воєводств Польщі 
готував проект плану мережі післягімназійних шкіл на своїй 
території. Підготовка проекту супроводжувалася різноманітними 
заходами.  

У кожному повіті були розроблені різні виміри форми співпраці 
між директорами шкіл, комісією освіти ради повіту, профспілками, 
що діють в освіті, розроблялися плани діяльності, пов’язаної з 
приготуванням проекту мережі шкіл післягімназійного навчання в 
повіті.  

Проаналізуємо діяльність зі створення проекту мережі шкіл у 
Ловицькому повіті Лодзького воєводства.  

Для  підготовки проекту мережі шкіл з метою консолідації 
зусиль, було залучено як представників органів місцевого 
самоврядування, так і громадськості. До творчої групи, яка 
розробляла проект мережі, входили директори шкіл 
післягімназійного навчання, члени комісії освіти, представники 
професійних спілок, методисти, керівники Управління праці повіту 
та представники органу територіального самоврядування міста 
Ловича [1, 102].  

Основними факторами, які вплинули на планування мережі 
шкіл, були - демографічні дані та терені повіту, стан локальної бази 
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шкіл та їх обладнання, фінансові можливості, стратегічний розвиток 
повіту та регіону.  

Аналізуючи дії органу управління освіти, який  встановлював 
стратегію економічного розвитку повіту, можна констатувати, що 
саме він виконував роль координатора проведення реформи освіти 
та визначав вплив на зміни в освіті.  

Проведення анкетування серед гімназистів, їх батьків та 
працедавців дало можливість продіагностувати  освітні очікування 
цих цільових груп. Зіставлення результатів анкетування з 
потребами ринку праці дало важливу інформацію директорам шкіл 
щодо запровадження в закладах освіти необхідних профілів 
навчання. Зустрічі представників працедавців (керівників фірм, що 
працюють на терені повіту) з ініціативною групою, директорами 
гімназій та батьками були важливим елементом, який 
продемонстрував співпрацю членів локальної громади та 
працівників освіти. Результатом сумісної діяльності  директорів 
шкіл та органу управління освіти стало те, що поліпшилося надання 
оптимальних умов навчання та викладання учню, забезпечення 
відповідного рівня навчання, і, як наслідок, піднесення якості праці 
школи.  

Виходячи з досвіду роботи органів управління освіти Польщі в 
період освітньої реформи, можна сформувати такі вимоги до 
розробки освітньої пропозиції при формуванні мережі закладів 
освіти: 

- орган управління мусить представити повну, гнучку та 
послідовну освітню пропозицію,  

- освітня пропозиція повинна бути комплементарна, тобто 
відповідати освітнім сподіванням випускників гімназій та 
очікуванням батьків та відповідати локальному ринку праці, 

- освітня пропозиція повинна враховувати як можливості 
локального ринку праці, так і бути дуже гнучкою з огляду на різні 
зміни в економіці регіону, і зміни в потребах ринку праці в великих 
метрополіях, 

- освітня пропозиція мусить гарантувати зріст конкурентності 
шкіл, рівня і якості навчання, мобільності та фаховості випускника, 
який повинен мати можливість безперервної освіти з метою 
піднесення професійної кваліфікації,  

- освітня пропозиція повинна звести до мінімуму кошти на 
утримання добре обладнаних шкіл. 
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- під час розробки освітньої пропозиції необхідно проводити 
прозору кадрову політику (надати фінансування для вчителів, які 
вимушені залишати роботу в ході реорганізації шкіл),  

- важливою  в процесі трансформації є співпраця органів 
управління освіти  з органами педагогічного нагляду 
(кураторіумами освіти), профспілковими комітетами, що діють в 
освіті, та закладами вдосконалення вчителів.  

Важливим результатом впровадження освітньої пропозиції в 
регіоні є те, що випускники всіх типів шкіл мали можливість знайти 
працю і професійне визначення в регіоні та, за бажанням, за його 
межами. 

У процесі дослідження ми відстежували, як відбувалася 
взаємодія органів територіального самоврядування й освітніх 
інституцій в процесі створення локальної освітньої мережі в повіті.  
Дії, які проводилися спільно органами територіального 
самоврядування та закладами освіти, впливали на розвиток 
локальної спільноти, зокрема на формування освітньої пропозиції 
та її пристосування до місцевого ринку праці. Результативністю 
виконання поставлених завдань стало підвищення рівня 
трудовлаштування випускників всіх типів шкіл. Вивчення досвіду 
інтеграції суспільних та освітніх структур в Польщі під час 
територіальної реформи на прикладі вирішення інших завдань 
освітньої реформи (зокрема, фінансової допомоги для 
найталановитіших дітей, опіка та забезпечення навчання учням, що 
потребують спеціального піклування, піднесення якості навчання в 
школах, розвиток позакласної роботи, вирішення справ, пов’язаних 
з безперервною освітою дорослих) дасть можливість спроектувати 
позитивний досвід проведення польських освітніх реформ на 
локальному та регіональному рівні для реалізації регіональної та 
локальної освітньої політики  в Україні.  
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SUMMARY 
Oksana Kopanska  

POLISH SCHOOL. EDUCATION AS FACTOR OF INTEGRATION OF 
LOCAL AND REGIONAL SOCIETY 

The research is dealing with the co-operation of organs of territorial self-
government and educational institutions during the process of creation of local 
educational network in the Łowicz County (polish: powiat łowicki) of the Łódź Province 
(polish: województwo łódzkie ). Actions which were conducted jointly by the organs of 
territorial self-government and establishments of education affected development of local 
community, in particular, on forming of educational suggestion and its adaptation to the 
local labour-market. 
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НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ 

Сучасна професійна освіта – один із найважливіших чинників 
формування чітких життєвих і професійних орієнтирів особистості. 
Національна доктрина розвитку освіти в Україні визначає розвиток 
людини як головну мету, ключовий показник і основний важіль 
прогресу. Для сучасного суспільства необхідно формувати фахівця, 
який здатний не лише творчо використовувати інформацію, а й 
самостійно здобувати і застосовувати її у складних і несподіваних 
ситуаціях, ставити завдання та знаходити шляхи їх виконання. 

Професійна орієнтація не завершується вибором спеціальності 
та вступом до навчального закладу і передбачає подальший 
розвиток професійних інтересів майбутніх фахівців. Зацікавленість 
у результатах виробництва, ефективній праці, професійній кар'єрі 
активізується під час професійного навчання. Здобуття професії 
передбачає особистісно-індивідуальний розвиток учнів і студентів, 
які формують самосвідомість, ціннісні орієнтації, компетентність.  

Темою нашої статті є науково-теоретичні основи професійної 
спрямованості навчання. Їх становлять положення педагогіки, 
психології, соціології, філософії. Саме професійно спрямоване 
навчання реалізує соціально-культурний досвід тисяч поколінь, 
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виробляє конкретно-історичний підхід до аналізу знань, навичок, 
умінь, які потрібні певній професії. 

Накопичення знань у різних галузях призвело наприкінці XIX – 
на початку XX сторіччя до виникнення різноманітних течій, які 
стали теоретичною основою для забезпечення професійно 
спрямованого навчання.  

Течія «філософія виховання» розглядає проблему професійної 
спрямованості навчання і виховання у взаємозв'язку «філософія-
педагогіка». За філософією залишається право першооснови. 

Науковці стверджують, що загальні цілі та дидактичні 
принципи професійної спрямованості навчання повинні 
формуватися філософією, а функції педагогіки проявляються в 
пошуку найбільш ефективних методів їх реалізації. Так, 
О. Ф.Больнов – представник екзистенціалістичної течії філософії, 
вважає, що «тільки у тісному зв'язку з філософією професійна 
педагогіка зможе розв'язувати свої завдання» [1, 44]. Представники 
вказаного напрямку розглядали діяльність як умову, засіб, рушійну 
силу й сутність будь-якої професії.  

Інша течія, антропологічна – універсальне, синтезуюче 
педагогічне знання про людину, яке охоплює такі науки, як 
філософію, історію, психологію, анатомію, фізіологію та їх зв'язки з 
навчальною практикою. Ця течія розглядає такі головні ідеї: єдність 
суб'єкта й об'єктів навчання, розуміння всезагального, особливого й 
окремого в кожній особистості, соціального й індивідуального, 
врахування всіх особистісних властивостей педагога й учнів, 
розвиток духовних сил у процесі та в результаті взаємодії 
особистості зі світом природи, навколишнього середовища, 
соціуму, культури, професії [2]. Вказана наукова течія неоднорідна 
й має свої особливості. Будь-яка спрямованість навчання має 
базуватись на педагогічних теоріях, пов'язаних з людинознавчими 
та суспільствознавчими знаннями й професійною практикою [3].  

Прихильник цієї течії вчений-психолог Б. Г. Ананьєв 
стверджував, що знання про людину є основою в професійній 
спрямованості навчання [4]. 

Біологічний підхід реалізований насамперед у 
психоаналітичних теоріях (Бордін Е. С.). Розвиток професійної 
спрямованості розглядається як процес зв’язування емоційних 
станів, зумовлених базовими потребами організму, з визначеними 
предметами чи діями з ними (катексис). При «дозріванні» потреб 
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особистості і при їх зіткненні із соціальними заборонами 
відбувається фіксація на цих потребах, завдяки цьому їм надається 
особлива цінність; надалі ця фіксація обумовлює прагнення до 
задоволення вихідних потреб уже в галузі професійних занять [5]. 

Представники природничої течії виходили з того положення, що 
педагоги повинні перейнятися почуттям відповідальності за 
майбутнє молодої людини, створити умови для розвитку 
професійних задатків особистості. Людина розглядається як 
біологічна особа, яка формується під впливом задатків, закладених 
природою. Ними відстоюється думка про організоване навчання та 
самонавчання, що здійснюється послідовно під керівництвом 
педагогів і відповідно до природних потреб дітей, принципу 
природовідповідності у дидактиці [6]. 

На Заході формувалися різноманітні течії, програми 
модифікації поведінки, які спирались на біхевіористську 
психологію. Їх прихильники вказують на швидке отримання 
позитивних результатів професійної спрямованості навчання. Так, 
К. Прайор розробила поведінковий ланцюжок, який допомагає 
усувати негативне відношення й одночасно стимулювати позитивні 
дії особистості до майбутньої професії [7]. 

Дослідження впливу біопсихічних чинників на професійну 
спрямованість навчання особистості розробляються в межах 
системи психоаналізу З. Фрейда та його послідовників [8]. Модель 
структури людської особи він розглядає як сукупність 
мотиваційних структур поведінки, що включає біологічний (Ід), 
індивідуально-особистий (Его) та соціальний (Супер-Его) рівні 
організації. Ефективність будь-якої діяльності спрямована 
насамперед на забезпечення психологічного комфорту в професії. 
Тому необхідно налагодити зв’язуючі ланки між структурними 
підрозділами психіки, надати вродженій енергії особистості 
можливість реалізувати себе у вигляді й формах професійної 
діяльності [8]. 

Важливого значення для осмислення сутності професійної 
спрямованості навчання має культурно-історична теорія 
(Л. І. Божович, Л. С. Виготський, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв, 
О. Р. Лурія). Це вчення про засвоєння індивідом цінностей культури 
в межах опосередкованого спілкування. Сюди входить і освіта. Це 
допомагає людині формувати свій професіоналізм, власний 
внутрішній світ, головними одиницями якого є узагальнення, 
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когнітивні компоненти свідомості та мотиваційні компоненти. 
Психічні функції, надані природою («натуральні»), перетворюються 
на функції вищого рівня розвитку («культурні»), де і відбувається 
процес формування професіоналізму особистості. 

На основі цієї ідеї Л. С. Виготський розробив положення про 
«зону найближчого розвитку особистості» й «актуального розвитку 
особистості». Поняття зони найближчого розвитку передбачає 
наступне: спочатку відбувається засвоєння учнем знань, навичок, 
умінь під керівництвом учителя, а потім – самостійно. Це і є зона 
найближчого розвитку особистості. Ця зона специфічна для 
кожного вікового періоду. Ситуація розвитку зумовлює спосіб 
життя людини, її спілкування, діяльність, у процесі якої 
набуваються нові властивості особистості та психічні 
новоутворення [9]. 

Ідею професійної спрямованості навчання розглядають 
соціологічні течії. Їх основна ідея полягає в тому, що знання 
виступають головним носієм професійного досвіду, мають 
реалізовуватись на практиці через різноманітні теоретичні 
положення. 

Соціологічне вивчення професійної спрямованості навчання 
розглядається на трьох рівнях. На мегарівні це явище постає як 
таке, що притаманне суспільству (де суспільство виступає як 
цілісний організм) і його зміст розкривається в контексті процесів 
самовідтворення й розвитку суспільної системи, всім потрібно 
засвоїти ті знання та вміння, яких вимагає суспільство від певної 
професії [10]. 

На макрорівні професійну спрямованість навчання вивчають у 
масштабі соціально-репродуктивних відносин, притаманних 
певному суспільству.       У такому розумінні суспільство постає як 
середовище прояву вимог до певної професії, її безпосередніми 
суб'єктами та об'єктами є певні групи (фахова, рольова). 

На мікрорівні проблема професійної спрямованості навчання 
розглядається як професійне становлення особистості. Особа 
оволодіває тими знаннями і вміннями, які потрібні саме їй [11]. 

Розглянуті нами психолого-педагогічні течії та напрями тією чи 
іншою мірою розкривають професійну спрямованість навчання з 
різних позицій відносно співвідношення природного (біологічного) 
та соціального. 
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Сучасна дидактика звертає увагу також на те, що професійна 
спрямованість навчання має бути спрямована на створення 
сприятливої ситуації для розвитку особистості з урахуванням 
аналізу впливів соціального та біологічного чинників 
(Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, О. Р. Лурія, А. С. Макаренко). 
Вона повинна формувати особистість як професіонала 
мікросередовища та власної природи (Л. І. Божович, 
С. Л. Рубінштейн, В. О. Сухомлинський). Ця діяльність повинна 
стимулювати зміни в потребо-мотиваційній та емоційно-вольовій 
сферах особистості (Л. Ю. Гордін, Б. Т. Лихачов, 
А. В. Петровський, Б. М. Теплов). Вона має бути спрямована на 
здійснення коригувальної роботи шляхом установлення педагогічно 
доцільної системи взаємодії у процесі навчання, що містить єдність 
пізнавального, емоційного та поведінкового компонентів 
(В. М. Бім-Бад, В. П. Зінченко, О. Г. Ковальов, А. В.  Мудрик, 
В. М. Мясищев) [12]. 

Професійна спрямованість у навчанні успішно здійснюється 
лише тоді, коли здійснюється своєчасний її компетентний аналіз і 
на його основі реалізуються ефективні рішення виявлених проблем 
(Ю. М. Кулюткін, М. М. Поташник, Л. Ф. Спірін, М. Л.                
Фрумкін) [13]. 

Визначний педагог М. І. Махмутов велику роль відводить 
словесно-наочному типу навчання як одному із засобів професійної 
спрямованості навчання. Під час навчання учнів дуже важливим є 
те, щоб учні, студенти не тільки засвоїли знання, а й застосували їх 
на практиці. За М. І. Махмутовим, сучасна педагогіка та практика 
спочатку очистили словесно-наочне навчання від догматизму й 
схоластики, потім виробили новий, більш удосконалений тип 
навчання, що відповідає завданням сучасної школи. Він 
характеризується активізацією процесу формування саме 
професійних умінь та навичок. Конкретним досягненням дидактики 
в цьому є різке посилення зв'язку навчання з життям. 

Дослідження В. Г. Агєєва та Є. Т. Богучарової присвячені 
вивченню психологічних та соціальних причин, механізмів, 
закономірностей, які визначають процеси професійного 
самовизначення молоді. Регуляторними механізмами при цьому є: 
рівень домагань, який впливає на ідеальні та реальні цілі 
самооцінювання; єдність життєвих перспектив та особистісного 
віку; стратегія досягнення мети та рівень прогнозування, який 
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відображає найбільш значущі професійні альтернативи; 
оптимальний рівень мотивації [5]. 

Проблема професійного самовизначення, професійної 
спрямованості навчання молоді досить актуальна на сучасному 
етапі розвитку суспільства. Економічна ситуація в країні, тенденція 
гуманітарної освіти та суспільства потребують визначення нових 
завдань у практиці професійної спрямованості молоді. Нині 
важливо зрозуміти й організувати у навчанні процес професійної 
спрямованості молоді не тільки як подію суспільного, а і як подію 
особистого життя, як важливий етап самореалізації внутрішнього 
потенціалу через майбутню професію [14]. 

Отже, представники філософського підходу до проблеми 
професійної спрямованості навчання схиляються до необхідності 
розроблення та впровадження альтернативної сучасній системі 
освіти концепції інтегративної освіти, що орієнтується на 
можливості, потреби, соціальні, професійні запити кожної 
особистості. Так, С. Ф. Клепко у роботі «Інтегративна освіта: 
поліформізм знання» відстоює думку, що інтегративний принцип 
навчання («інтеграція» з лат. відновлення, поповнення, об'єднання в 
ціле будь-яких частин) надає людині можливість оволодіти 
вміннями та навичками власної повноцінної життєтворчості, 
майбутньої професії, що передбачає відмову від таких методик 
викладання, які нівелюють особистість та орієнтовані на 
«середнього учня» [15]. 

Здійснюючи «подальший розвиток уявлення про інтеграцію як 
механізм самоорганізації хаосу знань, як внесення порядку, єдності 
в розчленований світ знань з метою підвищення ефективності як 
здобуття, так і використання знань» [16, 3], висувається вимога 
якнайшвидше сформувати зміст сучасної освіти за принципом 
технології життєтворчості (відмова від традиційного поділу на 
навчальні дисципліни; формування професійно спрямованого 
змісту освіти, який буде раціональним щодо реального 
професійного життя лише тоді, коли становитиме систему одиниць 
пізнання, здатних формувати в учнів інтерес як стимул 
пізнавального та мовленнєвого процесів). Такі одиниці пізнання за 
своєю природою є відкритими системами знань, які формуються ще 
у початковій школі, а в процесі подальшого навчання 
доповнюються, трансформуються, еволюціонують в особистісну 
систему знань кожної людини [15, с. 184]. 
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Вважаємо, що категорія особистісного професійного знання 
визначає соціально-філософський зміст освіти, який, на думку 
прихильників її особистісної професійної орієнтації, є засобом 
залучення людини до культури, що розвивається, та визначається 
тими особистісними та професійними якостями людини, що мають 
бути сформовані в результаті здійснення спільної діяльності. 
Виходячи з цього, прихильники даних поглядів (О. В. Бондаревська 
та ін.) визначають такі компоненти змісту освіти: аксіологічний, 
метою якого є формування ціннісних професійних орієнтацій і 
надання молоді допомоги у виборі особистісно професійно 
значущої системи таких орієнтацій; когнітивний, який забезпечує 
молодь науковими знаннями про людину, культуру, історію, 
природу, ноосферу на основі духовного розвитку; діяльнісно-
творчий, який сприяє формуванню та розвитку в молоді творчих 
здібностей, необхідних для самореалізації особистості в праці, 
науковій, художній та інших видах діяльності; особистісний, який 
забезпечує самопізнання, розвиток рефлексивних здібностей, 
оволодіння способами саморегуляції, самовдосконалення, 
морального самовизначення, формує життєву позицію                
особистості [17, 14]. 

За визначенням Н. О. Менчинської, необхідно «дотримуватися 
загальної системи заходів, спрямованої на вдосконалення 
навчального процесу» [18, 114]. 

Усі ці компоненти зумовлюють професійну спрямованість 
навчання, на основі якої будується вся система теоретичних знань 
(філософських, психологічних, соціальних, дидактичних) і 
практичних умінь гуманістичної позиції як реального визнання 
професійної спрямованості людини, її права на вільний розвиток і 
виявлення своїх здібностей та нахилів, вільний вибір професії, 
утвердження добробуту людини як критерію розвитку суспільства. 

Ідеї професійної спрямованості навчання впроваджуються у 
вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Наразі вони 
перетворились у справжні науково-дослідницькі центри апробації 
нового змісту навчання, педагогічних технологій, глибокого 
осмислення інноваційних процесів, стимулювання ініціативи 
викладача й студента, розвитку їх потенційних можливостей. У 
коледжах діють свої універсалії – об'єктивно існуючі загальні 
положення – імперативи: духовний імператив, що визначає людину 
як суб'єкт культури та власної життєтворчості; гуманістичний і 
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демократичний імперативи, які передбачають розкриття людської 
суті у кожному, розвиток професійних здібностей, творчого 
потенціалу; комунікативний імператив, спрямований на розуміння 
себе, іншого, культури, природи, космосу, себе у світі професій; 
особистісно-діяльнісний імператив, що вимагає реалізації себе як 
мікрокосмосу через діалогічні, ігротехнічні, проективні, 
дослідницькі технології, де людина виступає як головний 
інформаційний знак [19, 23-28]. 

Саме ці імперативи задають парадигму професійної 
спрямованості навчання, є певним зразком типологічних 
особливостей та сутнісних ознак існування суб'єкта педагогічної 
діяльності у просторі педагогічного буття [5, 23], що визначило 
основу нашого підходу до моделювання системи професійної 
спрямованості навчання. 

У процесі навчання відбувається не просто інтеріоризація 
заданих педагогічних впливів, а застосування набутих знань, 
нагромадження досвіду, його збагачення, перетворення, 
індивідуально професійний розвиток [5, 31]. 

І. С. Якиманська пропонує структуру навчання, що спирається 
на такі вихідні положення: пріоритет індивідуальності, 
самоцінності, самобутності, професійного самовизначення 
особистості як активного носія суб'єктного досвіду, що складається 
задовго до впливу спеціально організованої професійної 
спрямованості навчання; єдність двох взаємопов'язаних складових 
процесу навчання, викладання та учіння; проектування освітнього, 
навчального процесу, що дає можливість визначити учіння як 
індивідуальну форму діяльності, яка спрямована на трансформацію 
соціально значущих нормативів (зразків) засвоєння, заданих у 
навчанні у площині їх професійної значущості для кожного суб'єкта 
навчально-виховного процесу (див. рис. 1). 

Ефективність різнобічного та гармонійного розвитку 
особистості потребує комплексного підходу до створення 
сприятливих умов для учіння кожного школяра. Проблеми його 
застосування у навчальному процесі середніх загальноосвітніх шкіл 
розроблялися Ю. К. Бабанським, М. О. Даниловим, 
В. І. Завязинським та ін. На думку Ю. К. Бабанського, саме цілісна 
«система заходів забезпечує вибір оптимального варіанта навчання» 
[20, с. 31]. 
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Рис. 1 Основи професійно спрямованого навчання 
 
Упровадження професійної спрямованості навчання є також 

духовною функцією освіти, її культурною та гуманістичною 
складовою. У навчальному процесі коледжів проявляється єдність 
наукових і навчальних починань. Це означає, що вчений-педагог не 
тільки здійснює навчальний процес, навчає студентів, але і сам стає 
дослідником тієї чи іншої галузі науки. 

Отже, професійне спрямування навчання може бути реалізоване 
лише за умов системного і комплексного підходу до організації 
навчального процесу, з урахуванням науково-теоретичних основ 
професійної спрямованості навчання рівня підготовки студентів та 
умов застосування певної дисципліни як у навчальному процесі, так 
і в майбутній професійній діяльності. 
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SUMMARY 
Kopetchuk V.A.  

SCIENTIFIC AND THEORETIC FOUNDATIONS OF PROFESSIONALLY 
ORIENTED TEACHING 

Scientific and theoretic foundations of professionally oriented teaching are revealed 
in the article. They are formed by the theses of pedagogics, psychology, sociology and 
philosophy. It is professionally oriented teaching that implements social and cultural 
experience of thousand of generations, develops a concrete historical approach to the 
analysis of knowledge, skills and proficiencies that are necessary for a certain profession.  

 
УДК: 372.4 

Тетяна Котик, Людмила Березовська  
(Івано-Франківськ) 

 
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ І ЙОГО ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 
Інтенсивний розвиток сучасного інформаційного суспільства, 

інтеграція України в загальноєвропейський простір зумовлюють 
необхідність модернізації змісту шкільної освіти та системи 
контролю за засвоєнням його учнями.           У зв’язку з цим 
українські науковці звернулися до праць зарубіжних учених, які 
пропонували оцінювати результати навчання школярів не 
традиційно (знання, уміння, навички), а в інтегрованих показниках  
- компетентностях. 

В останні роки поняття «компетентність» вийшло на 
загальнодидактичний і методологічний рівень. Посилена увага до 
цього поняття зумовлена рекомендаціями Ради Європи щодо питань 
відновлення освіти, наближення її до замовлення соціуму. На 
необхідність формування школою ключових компетентностей 
указано у Державних стандартах освіти. 

У багатьох європейських країнах уже  переглянено навчальні 
програми та внесено до них зміни, спрямовані на досягнення 
учнями необхідних компетенцій. Науковці працюють над тим, щоб 
визначити обмежений набір компетенцій, що є найбільш 
важливими,  ключовими, і можуть сприяти досягненню успіхів у 
житті.  

Термін «компетенція» за словниковими джерелами трактується 
як добра обізнаність із чим-небудь; «компетентний» - який має 
достатні знання в певній галузі. Компетентність – це сукупність 
компетенцій, яка охоплює три аспекти: знання, вміння, навички, а 
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також креативність, ініціативність, самостійність, самоконтроль, 
самооцінку [2, 445]. 

Поняття компетенція сприймається як похідне, вужче від 
поняття компетентність. Компетенція – об’єктивна категорія, 
суспільно визнаний рівень знань, умінь і навичок у певній 
діяльності.  

Отже, компетентності можуть бути виведені як реальні вимоги 
до засвоєння учнями сукупності знань, способів діяльності, на 
основі яких формуються певні вміння й навички, що в сукупності 
породжують якості особистості, спроможної успішно діяти в 
суспільстві.  

Наголосимо, що єдиного трактування  поняття 
«компетентність» немає. На нараді концептуальної групи проекту 
«Стандарт загальної освіти» сформульовано таке робоче визначення 
поняття «компетентність»: «це готовність учня використовувати 
засвоєні знання, навчальні вміння та навички, а також способи 
діяльності в житті для вирішення практичних і теоретичних задач» . 

Проблемою комунікативної компетентності учителів займалися 
І.А.Зязюн, Г.Ф.Грінченко, О.І.Пометун О.Я. Савченко та інші. 

Українськими науковцями визначено такі ключові 
компетентності молодшого школяра як: навчальна, соціальна, 
загальнокультурна, здоров’язберігаюча, інформаційних і 
комунікативних технологій, громадянська та підприємницька. 
Розглянемо їх детальніше.  

Навчальна компетентність передбачає наявність сформованого 
уміння здобувати інформацію з різноманітних джерел різними 
способами, виокремлювати головне, аналізувати, оцінювати, 
застосовувати набуті знання в практичній діяльності, виявляти 
зацікавленість до навчальної діяльності, підвищувати свій рівень. 

Соціальна компетентність передбачає здатність до 
співробітництва в групі, колективі; уміння адаптуватися, 
співпрацювати з однолітками, виконувати різні ролі, підтримувати 
взаємини; брати на себе відповідальність, розв’язувати конфліктні 
ситуації. 

Загальнокультурна компетентність передбачає формування 
культури міжособистісних взаємин, знання культурної та історичної 
спадщини українського народу, норм мовного етикету та 
толерантної поведінки; уміння застосовувати методи 
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самовиховання, орієнтовані на систему загальнолюдських 
цінностей.  

Здоров’язберігаюча компетентність спрямована на збереження в 
учнів фізичного, соціального, психічного та духовного здоров’я, як 
свого, так і суспільного оточення.  

Компетентність з інформаційних і комунікаційних технологій 
передбачає здатність учня орієнтуватися в інформаційному 
просторі, оперувати інформацією та застосовувати її в навчанні та 
повсякденному житті. 

Громадянська компетентність передбачає вміння орієнтуватися 
в проблемах суспільно-політичного життя в Україні; знання своїх 
прав та обов’язків, уміння відстоювати їх.  

Підприємницька компетентність передбачає вміння 
організовувати власну трудову й колективну працю; змінюватись і 
пристосовуватися до потреб суспільства, оцінювати власні 
професійні можливості та здібності, бути готовим активно діяти.  

Ключові компетентності досягаються в процесі навчання через 
усі навчальні предмети та виховні заходи. Проте за набуття 
ключових компетентностей відповідальна не тільки школа: на їх 
формування впливають сім’я, засоби масової інформації, релігійні 
та культурні організації.  

Ключові компетентності змінні. Вони залежать від пріоритетів 
суспільства, цілей освіти, а тому мають рухливу й перемінну 
структуру. 

У методиках навчання окремих дисциплін компетентності 
використовуються давно, наприклад, лінгводидактичні 
компетентності застосовуються у навчанні мови, комунікативні – 
інформатиці тощо.  

Зупинимося детальніше на мовній і мовленнєвій 
компетентностях.  

Мовленнєва підготовка дітей до школи передбачає навчання 
мови і розвиток мовлення дитини. Мова і мовлення обслуговують і 
поєднують усі інші види діяльності дитини і така взаємодія різних 
видів діяльності передбачає наявність певних знань, умінь і 
навичок, що є однією з базисних характеристик особистості, її 
компетентності. Під мовною компетентністю розуміють засвоєння й 
усвідомлення мовних норм, що склались історично у фонетиці, 
лексиці, граматиці, орфоепії, семантиці, стилістиці, та адекватне їх 
застосування в будь-якій діяльності впродовж використання певної 
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мови. Під мовленнєвою компетентністю розуміють уміння 
адекватно й доречно користуватися мовою в конкретних ситуаціях 
(висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання тощо), 
використовувати для цього як мовні, так і немовні (міміка, жести, 
рухи) та інтонаційні засоби виразності мовлення [1, 62]. 

Мовленнєва компетентність охоплює фонетичну компетенцію 
(правильна вимова звуків, розвиток фонематичного слуху, 
виразність мовлення); лексичну компетенцію (словникове 
багатство, розуміння семантики слів); граматичну компетенцію 
(морфологічна правильність мовлення, синтаксична будова 
мовлення), діамонологічну компетенцію (вміння будувати діалог, 
зв’язні висловлювання), комунікативну компетенцію (наявність 
формул мовленнєвого етикету, ініціативність спілкування).  

Мовна і мовленнєва компетентності тісно пов’язані між собою. 
Кінцевими результатами сформованості мовної і мовленнєвої 
компетентностей є комунікативна компетентність.   

Комунікативна компетентність – це комплекс застосування 
мовних і немовних засобів з метою комунікації, спілкування в 
конкретних соціально-побутових ситуаціях, ініціативність 
спілкування. У структурі державного стандарту виділено такі 
основні змістові лінії щодо  навчання мови молодших школярів: 
комунікативна, лінгвістична, діяльнісна, соціокультурна 
(лінгвокраїнознавча). 

Мовна (лінгвістична) змістова лінія забезпечує мовну 
компетенцію школярів як одного із засобів формування 
мовленнєвого розвитку, а провідною є мовленнєва (комунікативна) 
лінія, що передбачає формування вмінь і навичок у всіх видах 
мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі), 
тобто формування комунікативної (мовленнєвої) компетенції.  

Соціокультурна змістова ліня забезпечує уявлення про звичаї, 
побут українського народу, визначні події та постаті в історії 
України. Зазначені освітні лінії  пронизані діяльнісною лінією, що 
передбачає уміння аналізувати, порівнювати, виділяти головне, 
узагальнювати мовні факти.  

У сучасній науці й практиці ще не з’ясовано, які саме форми, 
методи та прийоми є найбільш перспективними, що є визначальним 
у доборі дидактичного матеріалу. Саме тому для формування 
комунікативної компетентності доцільно використовувати, на наш 
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погляд, комплексні, інтегровані уроки мови і мовлення, які мають 
на меті: 

- пробудити у дітей почуття національної гідності, свідомості, 
бажання творити добро; 

- створювати умови для розкриття духовного світу, її загального 
розвитку; 

- розвивати уяву, фантазію, сприяти вмінню творчо вживати 
художньо-мовленнєві засоби емоційної виразності.  

Сьогодні особливу увагу належить приділяти творчим  урокам, 
особливо у початковій школі, оскільки вони спрямовані на розвиток 
уяви та уявлення учнів. 

Особливий вплив на розвиток творчих здібностей дитини та 
словесну творчість має  інтеграція видів художньо-мовленнєвої 
діяльності (рідна мова, читання, музика, малювання тощо), завдяки 
чому образи уяви стають значно яскравішими,  емоційно 
забарвленими.  

На нашу думку, що ґрунтується на аналізі  практичного досвіду, 
найбільш продуктивними в навчанні молодших школярів рідної 
мови виявилися такі способи інтеграції видів художньо-
мовленнєвої діяльності: 

- розвиток уміння декламувати вірші в музичному супроводі; 
- драматизація художніх творів; 
- виразне читання тексту як індивідуально, так і у хоровому 

виконанні; 
- спостереження над мовленнєвою поведінкою виконавця, 
- самоспостереження з метою вдосконалення власного мовлення 

в кожній конкретній ситуації; 
- створення текстів різних мовленнєвих жанрів; 
- саморецензування власного виступу.  
Успішне здійснення художньо-мовленнєвої діяльності залежить 

від виду мовленнєвої діяльності, досвіду дітей, індивідуальних 
особливостей учнів, рівня їхньої творчості та самостійності,  
педагогічної майстерності вчителя.  

Отже, компетентнісний підхід сприяє формуванню 
комунікативної компетентності учнів, активізує мовлення дітей, 
розширює знання про мовно - виражальні засоби, сприяє розумінню 
як змісту, так і форм та функцій висловлювання, розвиває творчість, 
самоконтроль, самокритику, самооцінку. Компетентності стають 
системними характеристиками особистісно зорієнтованого підходу 
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до освіти, оскільки відносяться до особистості учня, виявляються у 
процесі його творчої діяльності та виражаються у створюваній ним 
продукції. 

Компетентнісний підхід до змісту освіти проходить наскрізною 
лінією через усі навчальні дисципліни, що дає змогу об’єднати 
навчальні предмети в єдиний зміст, визначивши 
системоутворювальні елементи загальної освіти як по вертикалі 
окремих ступенів навчання, так і на рівні міжпредметних зв’язків.  

Проте відзначимо, що компетентнісний підхід - це лише один із 
чинників, що сприяють модернізації змісту освіти, він лише 
доповнює низку освітніх інновацій, не зменшуючи значення 
класичних підходів. 
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SUMMARY 
THE COMPETENT APPROACH TO THE PROCESS OF PRIMARY 

SCHOOL PUPILS AND ITS BASIC NOTIONS 
The article throws the liqht upon the competent approach to the process of primary 

school pupils and its basic notions. Special atlention is dravon  to language  and speech 
competence of junior pupils. 

Леся Логуш 
(Чернівці) 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-

МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 
Актуальність дослідження. Основним завданням 

реформування вищої медичної освіти є підвищення якості 
підготовки медичних кадрів шляхом введення ефективної системи 
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організації навчального процесу, яка охоплює рейтингову систему 
оцінювання знань, модульний контроль якості підготовки студента, 
ліцензійні іспити, акцентуація на самостійну роботу та практичну 
підготовку студента. Особлива увага приділяється кредитно-
модульній системі організації навчального процесу. Кредитно-
модульна система(КМС) – це модель організації навчального 
процесу, яка грунтується на поєднанні модульних технологій 
навчання та залікових освітніх одиниць – залікових 
кредитів(одиниця виміру навчального навантаження, необхідного 
для засвоєння змістових модулів – навчальних елементів)[5]. 
Відповідно до Наказу МОН України від 23.01.2004 р. №48 «Про 
проведення педагогічного експерименту з упровадження кредитно-
модульної системи організації навчального процесу» [2] 
впровадження кредитно-модульної системи є поетапним і 
розпочинається з вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації. 

 Мета статті – підвищення якості вищої освіти фахівців і 
забезпечення конкурентоспроможності випускників та престижу 
вищої освіти. Згідно  з рішенням колегії МОЗ України від 
12.05.2004р. «Про подальші заходи щодо покращання діяльності 
вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та 
закладів післядипломної освіти» [4] та концепцією реформування 
системи підготовки лікарів в Україні, заплановані такі етапи та 
терміни впровадження кредитно-модульної системи.  

Перший етап – підготовчий (2004-2005 навчальний рік). 
Передбачав розробку та затвердження нового навчального плану та 
навчальних програм дисциплін 1, 2, 6 років навчання за модульним 
принципом, розробку рейтингової багатобальної оцінки успішності 
студентів, та її конвертація в національну та Європейську систему 
оцінювання, підвищення кваліфікації викладачів за програмою 
«Реформування вищої медичної освіти в Україні у контексті 
Болонського процесу».  

Другий етап – 2005-2006 навчальний рік. Введення нового 
навчального плану на 1, 2, 6 роках навчання, розробка навчальних 
програм дисциплін 3, 4, 5 років навчання за модульним принципом 
з підсумковим контролем після вивчення кожного модуля, а також 
підвищення кваліфікації викладачів. 

Третій етап – 2006-2007 навчальний рік. Передбачав введення 
навчального плану на 3-му році навчання, де розпочинається 
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вивчення патології, фармакології, пропедевтичних клінічних 
дисциплін та засвоєння великого обсягу практичних навичок. 

Четвертий етап – 2007-2009 навчальні роки. Введення 
навчального плану на 4-му та 5-му роках навчання, де вивчаються 
клінічні дисципліни шляхом ротації циклів, і засвоєння 
професійних практичних навичок. 

Упродовж декількох років проведена величезна робота з 
упровадження новітніх технологій в організацію навчального 
процесу. Міністерством охорони здоров’я України на виконання 
Указу Президента України від 17.02.2004 р. «Про заходи щодо 
вдосконалення системи  вищої освіти України»[3] та з метою 
продовження реформування вищої медичної та фармацевтичної 
освіти щодо наближення до міжнародних вимог, забезпечення 
входження вищої освіти України медичного спрямування до 
європейського освітнього простору видано наказ «Про заходи щодо 
реалізації положень Болонської декларації в системі вищої медичної 
та фармацевтичної освіти»[1]. Цим наказом визначено базові 
заклади з координації робіт щодо реалізації положень Болонської 
декларації в системі вищої медичної та фармацевтичної освіти і 
науки. Такими закладами є Національний медичний університет ім. 
О.О. Богомольця, Вінницький національний медичний університет 
ім. М.І. Пирогова, Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького, Донецький національний медичний 
університет ім. М. Горького, Національний фармацевтичний 
університет. На базі цих провідних університетів створені 
реґіонарні центри супроводження Болонського процесу, які 
розробляли та впроваджували нові навчальні плани та навчальні 
програми у своїх закладах та допомагали консультаціями-
семінарами іншим вищим навчальним закладам впроваджувати нові 
організаційні методи навчання. 

Національним медичним університетом як базовим навчальним 
закладом з координації робіт щодо реалізації положень Болонської 
декларації затверджено план заходів по реалізації законодавчих і 
нормативних документів з питань інтеграції вищої медичної 
(фармацевтичної) освіти України у європейський освітній простір. 
Цим планом визначені такі основні заходи: створення робочої групи 
з розробки програми дій і надання пропозицій; розробка проекту 
Положення про організацію практичної підготовки студентів в 
умовах виконання експериментального плану в системі кредитно-
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модульного навчання; створення на сайті НМУ ВЕБ-сторінку з 
питань інтеграції вищої медичної освіти у європейський освітній 
простір; забезпечення інформації студентам стосовно основних 
положень Болонської декларації, ключових елементів ECTS; 
організація постійно діючих шкіл-семінарів[7]. 

 Так, 17-19 січня 2005 року в Національному медичному 
університеті ім. О.О.Богомольця відбувся семінар-нарада для 
науково-педагогічних працівників, аспірантів та магістрів за 
програмою МОЗ України «Вища медична освіта і Болонський 
процес» де було підтверджено, що в педагогічному експерименті 
приймають участь 106 вищих навчальних закладів України, в яких 
навчаються понад 120 тисяч студентів. На базі даного закладу 
затверджений склад Ради НМУ для координації діяльності 
підрозділів університету, для студентів і викладачів прочитано цикл 
лекцій з ключових питань Болонського процесу, перед опорними з 
навчально-методичної роботи кафедрами МОЗ України (а це більше 
40 кафедр НМУ) поставлено завдання переробити відповідним 
чином навчальні програми і плани. Після затвердження ці програми 
були розіслані по всім медичним вузам України. 

 В Харківському державному медичному університеті було 
прийнято план заходів щодо впровадження в 2005-2006 
навчальному році засад Болонського процесу та реалізації 
навчального плану 2005р. Створена Координаційна рада 
університету щодо впровадження кредитно-модульної системи 
навчального процесу та методів оцінювання знань і умінь, набутих 
студентами на засадах ESTS рейтингу [6]. Викладачі закладу 
підвищили кваліфікацію за програмою «Вища медична освіта й 
Болонський процес», приймали участь в науково-методичних 
семінарах та конференціях. Студенти університету також були 
ознайомлені з особливостями кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу, отримали індивідуальні навчальні 
плани з переліком нормативних і вибіркових дисциплін та їх 
модулів. За статистичними даними в 2006-2007 навчальному році за 
кредитно-модульною системою навчались 1352 студенти І-ІІ курсів 
1-4 медичних факультетів на 21 кафедрі ХДМУ. Після підбиття 
підсумків спостерігалась така тенденція: збільшився показник 
абсолютної успішності але зменшився показник якісної успішності, 
скоротились пропускання занять, зменшилась кількість відмінників 
та студентів, які вчаться на «3».  
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Висновок. Позитивними наслідками впровадження кредитно-
модульної системи організації навчального процесу у вищих 
навчальних закладах є:  

- наближення вищої освіти України до європейського рівня; 
- орієнтація навчального процесу на студента – 100% 

опитування студента на кожному занятті, приділення уваги 
індивідуальній та самостійній роботі студента та консультування; 

- підвищення активності студента, їх вимогливості до якості 
викладання дисципліни; 

- підвищення вимог до науково-педагогічних працівників; 
- створення сучасного інформаційного та навчально-

методичного забезпечення викладання кожної дисципліни; 
- модернізація матеріально-технічної бази [6].  
Педагогічні технології в системі ECTS(європейська кредитно-

трансферна система) передбачають відхід від традиційної схеми 
«навчальний семестр, навчальний рік, навчальний курс» і 
відсутність екзаменаційних сесій. Замість цього матеріал 
поділяється на модулі, а оцінка з дисципліни є рейтинговою та 
визначається як середнє арифметичне оцінок за кожний модуль. 
Пропонується також використовувати ширшу шкалу оцінки знань. 
Важливими завданнями є створення умов для активної участі 
студентів у навчальному процесі, запровадження здорової 
конкуренції, збільшення обсягу самостійної роботи студентів, 
оскільки найбільш ефективний метод навчання полягає в 
самостійному опрацюванні того чи іншого матеріалу. Відповідно 
зменшується кількість лекцій і практичних занять. Вводиться 
навчання за так званими індивідуальними планами, коли студент 
має можливість скласти для себе індивідуальний навчальний план, 
включивши більше саме тих предметів, які цікавлять його з погляду 
майбутньої спеціалізації, а також можливість для подальшого 
навчання за кордоном та отримання рівних можливостей на 
європейському ринку праці серед випускників різних навчальних 
закладів багатьох країн Європи. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

Переорієнтація суспільства на розвиток людини та української 
держави викликала потребу нового філософського осмислення 
сутності процесу виховання військовослужбовця як особистості, як 
національно свідомого громадянина з високими патріотичними 
почуттями. Тому патріотичне виховання майбутніх офіцерів стало 
одним із основних напрямків удосконалення їх службової 
діяльності та виконання на науковій основі важливих завдань 
підготовки військових професіоналів. 

Патріотичне виховання курсантів у вищому військовому 
навчальному закладі здійснюється  на основі накопиченого 
практичного досвіду й окремих теоретичних поглядів та уявлень. 
Для підвищення ефективності цього процесу виникає необхідність у 
науково-теоретичному осмисленні накопичених знань та 
упорядкуванні їх у відносно цілісну педагогічну теорію – теорію 
патріотичного виховання військовослужбовців.  

Ця теорія ґрунтується на основі різноманітних підходів до мети, 
змісту, форм і методів патріотичного виховання молоді, у тому 
числі військовослужбовців, які розглядаються в науковій літературі. 
Вивчення та аналіз згаданих підходів – необхідна умова для 
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створення теорії патріотичного виховання військовослужбовців. Це 
вказує на актуальність обраної теми дослідження. 

Проблему патріотичного виховання молоді вивчали 
В. В. Шевченко, Т. М. Шашло, П. В. Онищук, В. К. Кіндрат, 
В. О. Коваль, О. І. Гевко, О. Г. Коркішко, О. В. Абрамчук. Вагомий 
внесок у дослідження патріотичного виховання 
військовослужбовців зробили такі вітчизняні вчені, як 
Д. Г. Сидорук, В. М. Дзюба, Ю. С. Красильник. Значна увага 
приділяється патріотичному  вихованню у  працях  сучасних  
вітчизняних науковців (І. Бех, М. Томчук, А. Абрамчук, В. Ягупов). 
У своєму дослідженні ми опиралися на результати їх наукових 
здобутків. 

Мета нашої статті полягає у з’ясуванні основних підходів до 
патріотичного виховання військовослужбовців та обґрунтуванні 
доцільності застосування цих підходів у патріотичному вихованні 
майбутніх офіцерів-прикордонників.   

На окремих етапах історії зміст поняття “патріотизм” був 
різним, відповідно й різні тлумачення мала проблема патріотичного 
виховання. Наприклад, у 30-ті роки ХХ ст. велика увага приділялася 
ставленню до праці, трудового ентузіазму. У роки Великої 
Вітчизняної війни головною метою був захист Батьківщини. 

Український дослідник В. Кіндрат зазначає, що зародження 
духовності у далеких предків Homo sapiens спричинилося збігом 
низки сприятливих передумов: біологічних – вони вже мали 
унікальний мозок, здатний не лише до умовно-рефлекторної, а й до 
конструктивної, творчої діяльності, розвинену кисть руки, здатну до 
здійснення трудових операцій, здатність утворювати членороздільні 
звуки; психологічних – відбувалася взаємодія з навколишнім 
середовищем, яка реалізувалася за допомогою почуттів і розумових 
утворень, мотивів, процесів спілкування, емоційних станів тощо; 
соціальних – відокремлення від природи первісних спільностей 
людей як частини матеріального світу з подальшим історичним 
розвитком привело до утворення соціального оточення людини – 
сім’ї, певного колективу однодумців, які мають визначальний вплив 
на формування та розвиток особистості. У процесі довготривалої 
еволюції, вказує автор, у кожного окремого індивіда закладався як 
біологічний генетичний код, у якому фізико-хімічні й інформаційні 
явища під впливом чергування основ ДНК і заміщення певних 
білкових структур організму керували його розвитком, так і 
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вироблявся власний механізм соціального коду та культурної 
традиції. Спадкова фізіологічна основа самозбереження живого 
організму, примножена цілеспрямованим вихованням у людини 
патріотичних почуттів, сприяла формуванню національного 
інстинкту самозбереження не тільки окремого індивіда, але й роду, 
племені, нації як етносу. В. Кіндрат стверджує, що такий підхід 
допомагав зберегти себе навіть за вкрай несприятливих умов і 
пройти шлях одухотворення: вироблення моральних цінностей і 
формування світогляду [1, 13-14]. 

Людина-патріот, незалежно від політичних поглядів, як у 
мирний час, так і в час воєнного лихоліття захищає своїх 
співвітчизників, свою Батьківщину, а Батьківщина створює мікро- і 
макроклімат для оптимального фізіологічного, морального й 
духовного розвитку, удосконалення та реалізації своїх членів у 
суспільному житті. Тому перший міністр освіти УНР І. Огієнко 
наголошував: “Бережімо все своє рідне, щоб не виродитись, щоб не 
забути народу, з якого ти вийшов. Бережіть свою віру, звичаї, свою 
мову, і тим збережете національну історію свою” [2, 68]. 

У цілому, у педагогіці радянського суспільства патріотизм 
розглядався як явище, яке набирало певного соціального, класового 
змісту. Тому не дивно, що радянський патріотизм уже в перші роки 
після жовтневого перевороту 1917 року набуває такої основної 
внутрішньої якості, як безкомпромісна боротьба проти “ворожих 
ідеологій”, “великодержавного шовінізму” й буржуазного 
націоналізму [3, 17]. Ці зміни в житті українського народу призвели 
до змін у системі виховних орієнтацій, моральних і духовних 
цінностей. Вони супроводжувалися боротьбою різних педагогічних 
теорій і позначені втратами багатьох кращих якостей та 
викривленням менталітету українця. 

Велика радянська енциклопедія та Українська радянська 
енциклопедія тлумачать термін “патріотизм” як соціально-
історичне явище. Елементи його виникли ще за первіснообщинного 
ладу як форми усвідомлення родових зв’язків, звичаїв. У період 
формування нації, утвердження капіталістичних відносин 
патріотизм буржуазії відображав загальнонаціональні інтереси. Із 
загостренням суперечностей капіталізму патріотизм буржуазії як 
пануючого класу перероджується в “націоналізм” і “шовінізм”. 
Послідовним носієм патріотизму є робітничий клас. Його боротьба 
за повалення експлуататорського класу втілює корінні національні 
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інтереси народних мас і є водночас боротьбою за повернення 
трудящим їхньої вітчизни. Перемога пролетарської революції в 
Росії передбачала початок нового, вищого етапу розвитку 
патріотизму. Так, роки громадянської війни й соціалістичного 
будівництва характеризуються в радянській педагогіці як роки 
соціалістичного патріотизму, могутнього духовного прискорювача 
соціально-економічного й культурного прогресу народів СРСР. 
Дослідники виділяють такі його визначальні риси, як: любов до 
соціалістичної Батьківщини, відданість справі Комуністичної партії, 
ідеали комунізму, соціально-політична й ідейна єдність радянського 
суспільства, братська дружба народів СРСР [4,  282].  

Так, представник радянської педагогіки Т. М. Шашло трактує 
військово-патріотичне виховання як складний, багатогранний і 
тривалий процес цілеспрямованого формування у радянської молоді 
високих морально-політичних, бойових і психологічних якостей, 
необхідних для виконання священного обов’язку – захисту 
Вітчизни. Метою військово-патріотичного виховання, на думку 
вченого, є формування у юнаків та дівчат високої політичної 
свідомості, глибокої переконаності в правоті ідей марксизму-
ленінізму, відданості Батьківщині, справі Комуністичної партії, 
непримиренності до ворогів соціалізму; формування і розвиток 
високих морально-бойових якостей – стійкості, мужності, відваги, 
дисциплінованості, готовності до подвигу, самопожертвування та 
ін., без яких неможлива успішна боротьба з ворогом; ознайомлення 
з марксистсько-ленінським ученням про війну й армію, з 
характером і особливостями сучасної війни; виховання любові і 
поваги до Радянських Збройних Сил, сприяння підготовці молоді до 
військової служби [5, 6]. Таке визначення патріотичного виховання 
молоді повною мірою відображає суспільно-політичну ситуацію та 
виховні ідеали 60-70-х років минулого століття.   

Життя довело неспроможність існування патріотизму штучного, 
нав’язаного силовими методами. Свідченням цього є розвал 
колишнього Союзу, утвердження самостійності народів, а відтак – 
поява необхідності перегляду духовних та національних цінностей, 
ідеологічних орієнтацій. 

Педагогічна система кожної історичної епохи висуває свій 
оригінальний чи актуальний уже знаний образ людини. 
Кардинальні зміни в житті суспільства вносять відповідні 
корективи у виховний ідеал, тому цілком закономірно виникає 
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питання про сучасний педагогічний ідеал родинно-громадсько-
патріотичного виховання в Україні, у тому числі патріотичного 
виховання військовослужбовців. 

Важливим для нашого дослідження є визначення патріотизму 
українського, яке подається у Малій енциклопедії 
етнодержавознавства.  

Український патріотизм, – зазначається  в енциклопедії, – явище 
синтетичне, яке відображає все незаперечно цінне з історії 
української державності. Він базується на національній свідомості й 
повазі до інших народів, їх землі та культури. Знаходячись під 
російським, польським, австро-німецьким пануванням, українська 
нація не мала змоги вивчати рідну мову, власну історію, вільно 
користуватися культурними надбаннями. Поневолювачі 
поширювали псевдопогляди про те, що український народ не жив 
самостійним державним життям, заперечували його національну 
унікальність, прищеплювали йому російський, польський, 
австрійський патріотизм. Упродовж кількох століть гноблення та 
експлуатації з боку чужоземних окупантів була спотворена 
духовність українського народу. Грубо нав’язувалась думка про те, 
що в реальній історії України майже не було, окрім 
Богдана Хмельницького та Тараса Шевченка, жодного видатного 
громадсько-політичного діяча з ясною соціальною і моральною 
позицією та її інтенсивним, дієвим виразом. Таке нігілістичне 
тлумачення розвитку громадсько-політичної думки в Україні, 
свідоме замовчування й фактичне ігнорування реальних історичних 
фактів було одним із вагомих аргументів тези про відсутність 
феномена патріотизму серед українців і, отже, українських 
патріотів. Тепер українська нація перебуває в стані відродження. На 
передній план перед українським суспільством висуваються 
проблеми чітко окреслених понять “батьківщина”, “державність”, 
“патріотизм” тощо, про які до останнього часу не могло бути й 
мови. 

Понад триста років український народ був позбавлений права 
самому визначати своїх патріотів, говорити про український 
патріотизм і своєю плідною працею зміцнювати його. За царизму 
відкрито заборонялась або ж обмежувалась будь-яка діяльність у 
сфері виховання українських громадян в патріотичному дусі щодо 
своєї батьківщини. В умовах радянської доби, хоча відкрито й не 
заборонялось, але фактично існувало табу навіть на вживання таких 
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термінів, як “український патріотизм” і “український патріот”. Вони 
були замінені поняттями “радянський патріотизм” і “радянський 
патріот”. У той же час беззастережно вживалося поняття 
“російський, руський патріотизм”, “російський патріот” як синонім 
радянського патріотизму й радянського патріота. Окрім цього, 
українському народу нав’язувалося великодержавне російське, 
шовіністичне бачення своєї історії. Іван Огієнко стверджував, що в 
історії людської цивілізації нелегко віднайти народ, подібний до 
нашого, який, маючи тисячолітню традицію державотворення, 
збагативши вершини людського поступу самобутньою культурою, 
протягом століть був позбавлений права знати правду про себе, хто 
він, чиїх батьків ми діти, що з ним сталося сьогодні, за що боролися 
і вмирали його мудрі і мужні предки [6,  777]. 

Український патріотизм визнає природну закономірність 
довготривалого історичного розвитку української нації, народу аж 
до створення своєї державності. Нині відроджувана Українська 
держава зацікавлена у зростанні національної свідомості, 
національної гордості, оскільки ці емоційні та морально-
психологічні чинники відіграють роль ферменту в суспільстві, 
накопичують людську енергію, волю, закликають до активної 
патріотичної суспільно-творчої діяльності багатомільйонні верстви 
народу України. Український патріотизм сприяє процесу 
національно-державного розвитку, спрямованого на побудову 
демократичного, громадянського суспільства. Такий справжній 
патріотизм є однією з форм реалізації вищого національного 
інтересу. Ми поділяємо думку про те, що треба рішуче засуджувати 
будь-яку спробу давати одновимірну, однозначно негативну оцінку 
кожного з періодів історії взагалі й України, зокрема. 

Відомо, що кожен народ має свою систему виховання, яка 
відповідає його характерним рисам. На думку К. Д. Ушинського, 
виховання, створене самим народом, має виховну силу, якої немає в 
найкращих системах, що ґрунтуються на абстрактних ідеях чи 
запозичені в іншого народу... Виховання бере людину всю, якою 
вона є, з  усіма її народними і поодинокими особливостями, – її 
тіло, душу й розум. У процесі виховання у людини, в першу чергу, 
формується світогляд і характер, а характер і є той грунт, в якому 
корениться народність [7, 51]. Народність українського виховання 
визначають його мова, побут, етнос, традиції, етикет, гумор тощо. 
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Саме ці складові зумовлюють специфічні особливості системи 
виховання кожного народу. 

К. Д. Ушинський підкреслював, що, звертаючись до народності, 
виховання завжди знайде відповідь і допомогу в живому й 
сильному почутті людини, яке впливає набагато сильніше за 
переконання, сприйняте тільки розумом, або за звичку, вкорінену 
страхом покарань… виховання, коли воно не хоче бути безсилим, 
має бути народним. Учений визначав два елементи характеру 
людини: природний, що корениться в тілесному організмі (перша 
природа особистості), і духовний, який виробляється в житті під 
впливом виховання (друга природа особистості) [7, 94-106].  

Формування другої природи особистості починається в сім’ї, на 
лоні рідної природи, коли дитина перебуває переважно під впливом 
рідних, близьких для неї людей і, звичайно, її формування 
здійснюється засобами народного виховання (казка, гра, перші 
елементи праці, які найчастіше дитина засвоює від бабусі, дідуся; 
переконання, вироблені на основі життєвих прикладів, звичаїв, 
традицій тощо). На цьому етапі розвитку особистості провідне 
місце посідає народна, життєва педагогіка. 

У кожної людини повинен бути рідний куточок, який став би 
незабутнім спогадом про найдорожче, – без цього немає людини. 
Немає її морально-емоційного і естетичного коріння, немає свіжого 
вітерця, який живить непогасне полум’я любові до Вітчизни [8,  
134]. Відданість рідній землі, любов до Батьківщини, рідного 
народу, його історії, мови, культури породжують національний 
менталітет, психіку й характер людини. 

Таким чином, процес передавання досвіду одних поколінь 
іншим забезпечує народознавчий підхід до патріотичного 
виховання, що ґрунтується на всебічному і глибокому вивченні 
всього культурно-історичного розвитку й досвіду свого та інших 
народів. Це, насамперед, сума людських знань, історія, народна 
творчість, мистецтво, культурні досягнення, загальноприйняті 
норми поведінки тощо [9, 499]. Народність є тією силою, яка 
складає основу патріотичного виховання. 

Складовими патріотичного виховання більшість дослідників 
вважають формування патріотичних поглядів і переконань. Вони 
наголошують, що знання про минуле й сучасне України, її історію, 
культуру тощо складають ядро, основу патріотичної свідомості і 
служать механізмом, який регулює і спрямовує діяльність 
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особистості. До патріотичних знань належать знання з історії, 
традицій народу та ін., а також адекватне засвоєння таких понять, 
як патріотизм, Батьківщина, патріотичні вчинки, патріотична 
поведінка тощо. Але зрозуміло, що засвоєння знань – це тільки 
початок виховання, яке обов’язково передбачає втілення їх у 
вчинок, акт практичної діяльності. У процесі діяльності знання та 
ідеї перетворюються у переконання і звички, у мотиви поведінки, 
формують громадські потреби і запити людей. Важливим завданням 
є сформувати прагнення, уміння порівнювати свої бажання і вчинки 
із суспільними принципами та нормами [10, 143-115].  

Таке розуміння патріотичного виховання наближає його 
завдання та зміст до понять “громадянська освіта” і “громадянське 
виховання”. Саме такий підхід, коли патріотичне виховання є 
складовою громадянського виховання, ми бачимо у низці праць 
останнього часу [11; 12]. 

Л. Корінна відносить поняття “патріот” до головних категорій, 
які є підґрунтям формування громадянських цінностей. На підставі 
проведеного дослідження рейтингу громадянських цінностей 
старшокласників автор розробила мережу громадянських цінностей. 
До цієї мережі поряд із громадянським обов’язком, громадянською 
совістю, громадянською відповідальністю, повагою до 
громадянських прав і обов’язків, громадянською свідомістю, 
потребою у громадянських діях і вчинках, повагою до законів 
держави, почуттям інтернаціоналізму, етнічної толерантності, 
особистої свободи, громадянської честі і гідності, політичною 
культурою, громадянською активністю та поведінкою, Л. Корінна 
відносить і почуття патріотизму [13, 177-182]. 

Представники інтеракціонізму вважають, що громадянськість, 
патріотизм у суспільстві є результатом взаємодії людей, їх злагоди 
[14, 45-46]. 

Розглянуті точки зору не виключають одна одну. 
Громадянськість, патріотизм існують у різноманітності своїх виявів, 
оскільки вони є продуктом соціально-економічних та духовно-
культурних процесів. 

Найбільше згуртовує націю та є важливим фактором 
формування міцних патріотичних почуттів, прагнень, свідомості 
особистості образ Батьківщини. Під поняттям “Батьківщина” 
розуміють країну, державу, народ, який витворив її в процесі свого 
історичного розвитку, сукупність матеріальних та духовних умов 
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життя людей, територію, соціально-економічну структуру, 
культуру, побут, мову, традиції тощо [12, 33]. Ці елементи можна 
віднести до основних цінностей, які сприяють формуванню в 
особистості знань, переконань, ціннісних орієнтацій, що 
виявляються в патріотичній або непатріотичній діяльності  залежно 
від характеру їх усвідомлення [19, 41]. 

Одним із засобів становлення особистості курсанта як 
майбутнього офіцера є формування його естетичних рис. Естетично 
вихований офіцер сприйнятливий до всього доброго, чистого, 
досконалого, святого. Йому більшою мірою властива нетерпимість 
до всього ганебного, підлого… З естетичним вихованням курсант 
набуває імунітету до розпусти та всіляких порушень. Краса  очищає 
його душу, робить його більш відкритим і чуйним, поєднує 
мужність з душевною ніжністю, робить його справжнім захисником 
громадян своєї держави. Звідси пролягає дорога до любові – взагалі, 
а до любові професійної – зокрема. Взаємозв’язок естетичного й 
патріотичного виховання полягає в тому, що любов складає основу 
визначення патріотизму за його суттю [15, 110-111].  

Цікавий підхід використовує Д. Г. Сидорук, досліджуючи 
феномен патріотизму військових моряків радянського флоту 
протягом першої половини ХХ ст. На його думку, мета 
патріотичного виховання полягає в тому, щоб допомогти 
військовим морякам відчути, усвідомити необхідність виконання 
батьківського та синовнього обов’язку  і на цій основі будувати 
свою діяльність щодо захисту Вітчизни [16, 384]. Завдання 
командира, який виступає від імені Вітчизни, допомогти військовим 
морякам (кожному окремо) знайти основну ідею сенсу життя, 
позбутися песимізму, повірити у власні сили, здолати перешкоди, 
які стоять на шляху взаємин з макросвітом, щодо реалізації 
духовних та матеріальних потреб і так досягти як усвідомлення 
ними синівського обов’язку, так і його виконання [16, 298]. На 
думку Д. Г. Сидорука, моряки здатні  повною мірою виконати ці 
завдання лише за умови звернення до досвіду історії вітчизняного 
флоту, коли ними будуть виконуватись обов’язки стосовно 
розвитку не лише свого тіла, але й душі. Безпосереднім 
організатором духовної підготовки особового складу повинна стати 
соціально-психологічна служба, яка здійснювала б функції служби 
довіри моряків. Зауважимо, що в арміях багатьох зарубіжних країн 
подібні функції здійснює служба капеланів.  
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Дослідник доходить висновку, що “вижити, подолати всі 
випробовування, які випали на сучасне покоління, як навчають 
уроки історії, можна лише за умови любові та відданості Вітчизні. 
Обов’язком кожного з нас є берегти та розвивати це почуття – 
символ життя. Шлях до нього пролягає в такій послідовності: від 
любові до себе – любов до батьків, предків; від любові до батьків та 
предків – любов до народу України; від любові до себе, до батьків і 
народу України – любов до людського суспільства Землі. Лише у 
взаємній любові знаходиться джерело виконання патріотичного 
обов’язку. Її необхідно всіляко розвивати та закріплювати” 
[16, 312].   

Подібної точки зору дотримуються вчені-педагоги Л. Лозова, 
Г. Троцко, М. Фіцула, військові педагоги І. Грязнов, А. Галімов, 
С. Крук та інші, які вважають патріотичне виховання складовою 
виховання морального. 

Виокремлюючи патріотичне виховання, М. Фіцула пише: 
“Патріотичні почуття зміцнює героїко-патріотичне виховання, 
покликане виробляти глибоке розуміння громадянського обов’язку, 
готовність у будь-який час стати на захист Вітчизни, оволодівати 
військовими знаннями, а також вивчати бойові традиції та героїчні 
сторінки історії народу, його Збройних Сил… Виділяючи три етапи 
розвитку національної свідомості, автор указує, що саме на етапі 
громадсько-державного самоусвідомлення формується правильне 
розуміння поняття патріотизму” [17, 54]. 

П. В. Онищук виділяє два підходи до виховання патріотизму: 
комплексний (“системний”) та концептуальний (“структурний”). На 
його думку, поняття патріотизму невіддільне від поняття 
духовності. Вихованець здобуває підстави сподіватися на 
реалізацію себе в майбутньому. Надія – це раціонально 
обґрунтована віра, проблемним каменем якої виступає досвід 
групової патріотично спрямованої діяльності. Інші особистості 
зміцнюють нас у вірі чи призводять до розчарувань і відмови від 
ілюзій. Отже, можна стверджувати, що основним елементом 
духовності є еквівалент патріотичної вихованості, який дозволяє 
розвивати почуття патріотизму у складних умовах сучасного буття. 
Другим елементом духовності виступає здатність особистості 
любити конкретну людину, любити свій народ, країну, світ, Бога, 
але не навпаки. Ці основні елементи духовності дають підставу 
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розуміти патріотичне виховання як важливий фактор формування 
творчої особистості – громадянина суверенної України. 

Концептуальний підхід до патріотичного виховання передбачає 
засадне розроблення таких теоретичних аспектів, які з самого 
початку навчання в навчальному закладі передбачали б 
цілеспрямований, систематичний вплив викладачів, одногрупників, 
громадськості на ефективність вироблення патріотичних рис. 
Динамічний розвиток такої системи патріотичного виховання має 
відбуватися не на порожньому місці, спираючись на сукупність 
установок, постулатів, загальноприйнятих положень духовності, які 
дозволяють педагогам розкривати зміст патріотичного виховання на 
основі конкретних уявлень про розвиток державності та творче 
формування того, хто навчається. 

Комплексний підхід до патріотичного виховання базується на 
цілісній системі знань про українську мову й літературу, історію 
України, народознавство, людинознавство та інші предмети. 
Єдності такої системи можна досягти, узявши за загальний предмет 
патріотичне виховання особистості, з одного боку, а з іншого – 
впровадження науково-патріотичної інформації у практичний 
процес навчально-пізнавальної діяльності. Отже, комплексний 
підхід до реалізації патріотичного виховання особистості 
передбачає варіативність відбору і систематизації навчального 
матеріалу, що створює можливості і для інтелектуального розвиту 
особистості вихованця, його духовного самовдосконалення [18, 96-98]. 

Ю. С. Красильник розглядає патріотичне виховання через 
призму етнопедагогіки. Сутність процесу патріотичного виховання 
автор вбачає саме у народній педагогіці як носії багатовікової 
педагогічної творчості народу. Цей процес є найважливішою 
формою вияву тих суттєвих відносин, які є загальними для 
суспільства, і визначається діяльністю його суб’єктів [19, 55].  

Подібний історичний підхід використовують О. Кириченко, 
вивчаючи проблему виховання старшокласників на військово-
козацьких традиціях [20, 3-18], О. Даценко, досліджуючи 
особливості військово-патріотичного виховання в українських 
збройних формуваннях в умовах боротьби за державність України 
(1917-1920 рр.) [21, 2-18], А. Науменко, вивчаючи національно-
патріотичне виховання в армії УНР періоду Директорії [22, 2-19]. 

Отже, аналіз літератури та джерел з проблеми патріотичного 
виховання дозволяє розглядати його як закономірне явище 
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соціально-історичного розвитку, що на різних етапах історії 
відображало вимоги часу, тобто мало історично зумовлені зміст, 
завдання та мету. Дослідники пов’язують патріотичне виховання як 
з навчальним процесом, так і з виховною діяльністю. Такий підхід 
оптимальний для специфічних умов Національної академії 
державної прикордонної служби України, оскільки процеси 
навчання та виховання тут тісно пов’язані в єдину систему 
виховання майбутніх офіцерів-прикордонників, складовою якої є 
патріотичне виховання. Воно починається із засвоєння особистістю 
духовних надбань українського народу, ціннісного пізнання його 
духовно-творчих традицій і переростає в один із напрямів 
діяльності вищого військового навчального закладу. 

Отже, патріотичне виховання військовослужбовців має 
теоретичні та методологічні основи. Найважливіші серед них: 
особливості патріотичного виховання воїнів в античний період, 
концепція патріотичного виховання у козацькій педагогіці, 
патріотичні цінності радянської доби, концепція патріотичного 
виховання у ЗС та інших військових формуваннях незалежної 
України, підходи до патріотичного виховання в арміях зарубіжних 
країн, підходи до патріотичного виховання як складової виховання 
громадянського, національного чи морального.  

Розглянений нами в межах цієї статті перелік концептуальних 
підходів до патріотичного виховання хоч і визначає найважливіші 
ідеї теорії патріотичного виховання військовослужбовців, але він 
неповний. Тому перспективою подальших наукових розвідок у 
вивченні проблеми патріотичного виховання майбутніх офіцерів-
прикордонників ми вважаємо дослідження сучасних патріотичних 
цінностей української молоді та особливостей патріотичного 
виховання в умовах вищого військового навчального закладу. 
Цікаве також питання використання індивідуального підходу у 
патріотичному вихованні курсантів.    
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THE MAIN APPROACHES TO PATRIOTIC EDUCATION OF MILITARY 
MEN 

The article is devoted to problem patriotic education of military men. The article 
analyzed the main approaches to patriotic education of military men. The author draws 
attention on the various stages of history the problem of patriotic education had different 
interpretations. The soviet patriotism and Ukrainian patriotism are compared.  
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ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
Постановка проблеми. Глибокі соціальні, духовні й економічні 

зміни, що тривають сьогодні в Україна, привели до реформування 
системи освіти, орієнтованого на входження в світовий освітній 
простір. Саме через це стратегічним завданням, визначеним 
Державною національною програмою “Освіта” (Україна ХХІ ст.), є 
створення умов для реалізації та самореалізації особистості в 
освітньому процесі. Це націлює на  пошук нових шляхів і засобів, які 
забезпечуватимуть розвиток внутрішніх можливостей учнів, їхніх 
потреб, інтересів, творчих здібностей.   

Ступінь розробки проблеми. Принципові положення теорії 
здібностей, зокрема співвідношення біологічного і соціального у 
здібностях, їх структура, філо- і онтогенез, можливості і 
закономірності їх формування й розвитку розкриваються у 
дослідженнях Б.Ананьєва, І.Беха, Л.Виготського, О.Ковальова, 
Г.Костюка, В.Крутецького, О.Леонтьєва, В.Мясищева, 
С.Рубінштейна та ін.  

Здійснено аналіз філософського  (М.О.Бердяєв, Г.Гиргинов, 
С.О.Грузенберг, А.М.Кочергін, А.Г.Спіркін, В.А.Цапок та ін.), 
соціального (В.І.Журавльов, Л.В.Сохань, В.А.Тихонович, 
В.І.Шинкарук та ін.) та психолого-педагогічного (Л.С.Виготський, 
І.Г.Канєвська, Н.В.Киричук, В.О.Моляко, К.К.Платонов, 
Я.О.Пономарьов, С.Л.Рубінштейн  та ін.) аспектів визначення поняття 
“творчість”, механізмів творчого процесу (А.В.Брушлинський, 
П.К.Енгельмейер, Г.Є.Журавльов, Г.НОйнер, В.Калвейт, Х.Клейн та 
ін.), взаємозв’язку категорії творчості і діяльності (Г.С.Батищев, 
Д.Б.Богоявленська, Л.С.Виготський, П.Ф.Кравчук, В.С.Швирєв та ін.).  
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Метою роботи є теоретичне дослідження закономірностей 
формування та розвитку творчого потенціалу особистості. 

Результати дослідження. Людині й людству в цілому як роду 
властива творчість, яка в різні історичні епохи реалізується різною 
мірою. Особистість є структурною одиницею суспільства, яке 
створює певні об'єктивні умови для її творчих проявів. Та сама 
особистість здатна до творчого перетворення світу, бо на її рівні 
формуються й реалізуються справжні людські можливості, з яких у 
кінцевому підсумку складаються можливості суспільства [6]. 

Творчість – вища форма людської діяльності. Для її розуміння 
важливо з'ясувати умови, причини й фактори виникнення та 
функціонування, особливості проявів на різних рівнях: 
особистісному й суспільному, а також взаємодії цих рівнів. 
Творчість на особистісному рівні можна розкрити за допомогою 
поняття “творчий потенціал”, вивчення закономірностей 
формування й розвитку котрого є важливим завданням науки. 

Феномен творчості – родова властивість людини, основа її 
творчого потенціалу. Творчість означає створення чогось нового, це 
відкриття об'єктивних суспільно важливих цінностей. Саме 
створення об'єктивної цінності з її характерними властивостями 
керує творчою думкою, визначає специфіку творчого процесу. 
Творчість належить розглядати не як специфічне самостійне 
утворення, котре існує поряд із продуктивною і репродуктивною 
діяльністю, а як внутрішню істотну властивість діяльності взагалі, 
яка виявляється в її конкретних формах. 

Суспільство створює об'єктивні умови для формування й 
реалізації творчого потенціалу особистості, визначає його, але саме 
особистість є тією структурною одиницею суспільства, котра 
реалізує його завдання, функції та цілі. Саме на особистісному рівні 
формуються реальні людські можливості, котрі і є можливостями 
суспільства. Перехід від суспільства до особистості в розгляді 
творчого потенціалу передбачає також аналіз різних потенціалів, 
виявлення співвідношення та взаємозв'язку між ними. 

Та якщо інтелектуальний потенціал є показником духовних 
продуктивно-перетворювальних можливостей суспільства, а 
творчий потенціал – реальним вираженням прогресивних досягнень 
у духовній та матеріальній сферах життя, то особистість, яка 
реалізує свою родову, соціальну сутність у конкретній діяльно-
поведінковій формі, розкриває свої можливості в певних якісних 
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проявах особистісних потенціалів: трудовому, інтелектуально-
пізнавальному, морально-естетичному тощо, котрі інтегруються в 
поняття “творчий потенціал особистості” [6]. 

З поняттям «творчий потенціал особистості» близькі й тісно 
пов'язані поняття «духовний потенціал» і «трудовий потенціал» 
особистості. Початковим і основоположним у процесі формування 
особистості належить визнати духовний потенціал, що розуміється 
як “інтегральна характеристика психічних можливостей 
(інтелектуальних, емоційних і вольових) її самореалізації” [6; с. 
167]. Це поняття найбільш узагальнююче і об'ємне в генетичному й 
функціональному значенні. Духовний потенціал характеризує 
можливості, які визначаються рівнем соціального розвитку 
індивідуально-природних задатків людини, початок появи й 
формування котрих належить до ранніх періодів її життя. Залежно 
від конкретного завдання дослідження компоненти духовного 
потенціалу (особистісні, а також психофізіологічні можливості) 
можуть бути в різних варіантах включені в поняття “трудовий 
потенціал”, але його головна суть визначається саме 
“кваліфікаційним потенціалом”. Творчий потенціал особистості не 
зводиться лише до сукупності знань, умінь і навичок; невід’ємною 
його частиною є ставлення до праці. Творчість у процесі праці не 
викликає, а передбачає раціональний, продуктивний підхід у різних 
сферах життєдіяльності людини. 

Розглянемо поняття “творчий потенціал особистості”, 
взаємозв’язок елементів його структури, сутність якої визначають 
рушійні сили особистості, умови й фактори удосконалення й 
розвитку. Вихідним у даному випадку є визначення творчого 
потенціалу, яке характеризує його як фонд, сукупність можливостей 
реалізації нових напрямків діяльності суб'єкта творчості. До 
структури творчого потенціалу можна віднести можливості 
суб’єкта, котрі ще не розвинені в творчі здібності, власне творчі 
здібності; внутрішні (суб’єктивні) можливості, активізуючі 
реалізацію творчих здібностей; характер впливу суб'єкта на предмет 
творчості [3, 82]. 

Дослідники проблеми творчості відзначають, що здатність до 
творчості завжди має “відомчий” характер, належність до 
конкретної сфери діяльності, тому ступінь обдарованості людини, її 
нахили й здібності існують у нерозвиненому вигляді і є лише 
передумовами творчих здібностей суб’єкта, для перетворення яких 
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в актуальні можливості, що зумовлюються в творчому потенціалі, 
необхідні умови постійного відтворення творчого акту [3].   

Стосовно конкретної людини творчий потенціал визначається 
як інтегруюча властивість особистості, яка “характеризує міру її 
можливостей ставити й вирішувати нові завдання у сфері своєї 
діяльності, котра має суспільне значення” [4, 6]. При цьому 
результати цієї діяльності залежно від вагомості, новизни 
характеризують рівень використання творчого потенціалу. Творчий 
потенціал особистості – це відносно стійка система, така якість 
людини, котра характеризує її спрямованість у майбутнє. 
Можливості будь-якої людини завжди більші, ніж цього вимагає 
певний вид діяльності. Творчий потенціал особистості завжди 
більший за той, що фіксується, він ширший від будь-якої 
конкретної діяльності. Це не просто констатація того, що справді 
існує, а й того, що існує як можливе. Творчий потенціал особистості 
характеризує особистість не лише з боку її спрямованості в 
майбутнє, а й з боку її дійсних, творчих потенцій, що реально 
виявляються. 

Якщо розглядати творчий потенціал з погляду його розвитку, 
процесуально, як сукупність можливостей, що розвиваються (саме 
такий підхід найбільш адекватно відтворює природу творчості), то 
необхідно насамперед розширити критерії оцінки творчого 
потенціалу й вимірювати його не лише новизною і вагомістю 
предметів-результатів творчої праці, а й тими позитивними змінами 
внутрішньо особистісної структури суб'єкта творчості, котрі 
визначають у процесі творчої самореалізації зміни в характері та 
змісті його життєвих проявів. За такого підходу потрібно 
акцентувати увагу на тому боці творчого потенціалу, який 
характеризує його як здатність людини до розвитку, створення 
нового, не зупиняючись на досягнутому рівні актуалізованих 
можливостей. Формування й ступінь реалізації цієї здатності 
визначається низкою внутрішніх і зовнішніх факторів, 
оптимальністю їх сполучення та узгодженням у життєдіяльності 
особистості. Щоб дослідити за допомогою внутрішніх 
(суб’єктивних) характеристик внутрішньо- особистісні фактори 
розвитку творчого потенціалу, уявимо розвиток творчого 
потенціалу у взаємодії рівнів структурної організації особистості, 
виділивши підструктури: природні передумови (загальна 
обдарованість, задатки); досвід (знання, вміння, навички); 



 86

характерологічні особливості (самостійність, ініціативність, вольові 
якості); мотивація (саморегуляція) [4]. 

Розглядаючи взаємодію підструктур як процес формування 
творчого потенціалу особистості, можна побачити, що підструктури 
характеру виконують у цьому процесі функцію засобів відносно 
природних передумов, що сприяє перетворенню останніх у досвід 
творчої діяльності. Це і є творчі здібності, чи, точніше, властивості 
особистості, котрі визначають її творчі можливості, але це не 
“інтегруюча властивість” особистості, її здатність ставити й 
вирішувати нові завдання. Інтеграція відбувається в процесі 
саморегуляції особистості, котра спрямовує та програмує не лише 
розвиток творчих здібностей людини, а й підпорядковує цій меті 
всю її життєдіяльність [6]. 

У вказаному значенні творчі здібності, що становлять певну 
композицію властивостей особистості, є засобами розвитку 
творчого потенціалу відносно мети особистості, спрямовуючими 
розвиток і реалізацію цих здібностей у соціально-часовому аспекті. 

Головна сутність “механізму розвитку” полягає в тому, що 
потреба розвитку виникає на вищих рівнях, тоді як засіб її 
задоволення – на нижчих. Творчість людини і є однією з 
характерних форм проявлення цього механізму. Тому без 
урахування характеристик ціннісної структури, її динаміки, 
спрямованості від сучасного в майбутнє неможливо адекватно 
оцінити творчий потенціал особистості, саме його суб’єктивні 
можливості. Останні повинні співвимірюватися з наявними 
конкретними умовами, які виступають як суспільно необхідні. 
Отже, поряд з особистісними можливостями необхідно враховувати 
об’єктивні можливості в значенні змінюваності предметної і 
соціальної дійсності [5]. 

Розгляд зовнішніх і внутрішніх умов, об’єктивних і 
суб’єктивних факторів творчого потенціалу передбачає 
співвіднесення його з конкретною діяльністю.  

Аналіз аспектів діяльності дає можливість виявити основні 
фактори, які визначають особливості формування, розвитку й 
прояви творчого потенціалу особистості. З одного боку, реальні 
умови творчості в конкретній діяльності можуть не відповідати 
суспільним вимогам і очікуванням, отже, будуть характеризуватись 
тим чи іншим ступенем складності об'єктивно виникаючих проблем 
реалізації творчого потенціалу, з другого, специфіка професійно-
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творчої діяльності, різні ролі в успішному її здійсненні спеціальних 
здібностей, знань, досвіду будуть висувати особливі вимоги до умов 
і часу підготовки особистості в досягненні творчо зрілого рівня. 

Аналіз творчого потенціалу особистості не був би повним без 
урахування ще одного дуже важливого й маловивченого аспекту 
цієї проблеми: показником соціальної ефективності реалізації 
творчого потенціалу особистості належить вважати як її творчі 
досягнення в конкретному виді діяльності, так і досягнутий рівень 
життєтворчої культури у здійсненні власного життя [6]. 

До сфери творчого потенціалу особистості, його системи 
входять такі складові: задатки, нахили, що виявляються в 
підвищеній чутливості, певній вибірковості, а також у динамічності 
психічних процесів; інтереси, їх спрямованість, частота й 
систематичність виявів, домінування пізнавальних інтересів; 
допитливість, потяг до створення нового, нахили до пошуку та 
розв’язання проблем; швидкість у засвоєнні нової інформації, 
утворення асоціативних “масивів”; нахили до постійних порівнянь, 
зіставлень, вироблення еталонів для наступного вибору; вияви 
загального інтелекту – розуміння, швидке оцінювання та вибір 
шляху розв'язання, адекватність дій; емоційний “супровід” 
розумових процесів, емоційне ставлення, вплив почуттів на 
оцінювання, вибір, надання переваг; наполегливість, 
цілеспрямованість, переконаність, працелюбність, систематичність 
у роботі, прийняття сміливих рішень; творчі тенденції в роботі, 
вміння комбінувати, реконструювати, нахили до зміни варіантів, 
економне використання часу, матеріальних засобів тощо; 
інтуїтивність, здатність до найшвидших оцінок, розв'язань, 
прогнозів; порівняно швидке оволодіння робочими прийомами, 
технікою праці, ремісничою майстерністю; здатність виробляти 
особистісні стратегії й тактики під час розв'язання загальних і 
спеціальних нових проблем і задач, а також пошуків шляхів виходу 
із складних, нестандартних, екстремальних ситуацій [3]. 

Процес реалізації, у ході якого потенційні можливості індивіда 
опредметнюються як у формі предметних результатів діяльності, 
так і внутрішньоособистісних якостях і станах, діалектично 
протилежний творчому потенціалу особистості. За своєю сутністю 
самореалізація збігається з вільною свідомою діяльністю та 
виступає як внутрішній, суб'єктивний її зміст. Вона охоплює весь 
шлях внутрішньої, індивідуальної мети – від попереднього задуму її 
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аж до матеріального опредметнення. Самореалізація не приносить 
особистості почуття самозаспокоєності, бо не є одномоментною 
дією, а викликає потребу в здійсненні все нових можливостей, чи 
відбувається шляхом подолання себе заради себе самого [6]. Якщо 
процес самореалізації вихопити з живої тканини життя, він постане 
у спотвореному вигляді, у формі ізольованого акту діяльності, що 
переслідує одиночну мету і дає конкретний результат. Насправді 
процес самореалізації цілісної людини полягає в опредметненні 
всього комплексу індивідуальних можливостей і веде до 
перетворення особистості на суб'єкт життя. Отже, самореалізація 
особистості, як і цілепокладання, виступає важливим механізмом 
становлення й розвитку творчого потенціалу. Існуючи в єдності 
перервного й безперервного, кінцевого й нескінченого, 
самореалізація є перманентним станом високорозвиненої 
особистості. “Не мотиви, що лежать поза особистістю (гроші, 
кар'єра, престиж, чужа воля тощо), а її прагнення, наполеглива 
внутрішня потреба спонукає до самореалізації. Самореалізація в 
цьому розумінні виступає як безкорислива діяльність особистості, 
бо єдиний її зиск – прагнення до виконання своєї життєвої мети, до 
власного вільного розвитку. Реалізація цієї внутрішньої мети в 
процесі самоздійснення особистості і є досягнення нею внутрішньої 
свободи” [2, 137]. Розвиваючи цю думку, Л.М.Коган визначає 
самореалізацію як “свідомий цілеспрямований процес розкриття й 
опредметнення сутнісних сил особистості в її різноманітній 
соціальній діяльності” [2, 147]. 

Найголовнішими умовами, в яких проходить розвиток творчої 
діяльності особистості як у плані формування творчого потенціалу, 
так і в плані самореалізації, є самопізнання й самооцінка 
особистості. Вони виступають обов'язковою передумовою не тільки 
процесів самовиховання й самоздійснення, але й кожного окремого 
акту цілепокладання. Справді, доки людина не визначиться в тому, 
що їй потрібно, якою вона хоче бути в ставленні до інших і до себе 
самої, які якості їй слід виховувати, а яких рішуче позбавлятися, 
доти недоречно говорити про свободу самоздійснення й цілісну 
самореалізацію такої особистості. Цілепокладання та подальше 
здійснення накреслених життєвих цілей стають вільними за умов 
формування не лише “правильного” образу “Я” (тобто адекватне 
уявлення про самого себе, свій внутрішній світ, здібності й 
потреби), а й коли на його основі особистість розбудовує модель 
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бажаного майбутнього й свідомо намагається віддати всі сили для 
втілення її в життя [6]. Окремо варто зупинитися на аспекті 
самопізнання. Воно входить до самовизначення, як неодмінна 
складова, і включає самоспостереження й самооцінку. 
Самоспостереження, в свою чергу, має дві сторони. Людина ніби 
збоку спостерігає за своєю практичною діяльністю й отримані 
результати співвідносить зі своїми цілями та настановами, а також 
із засвоєними нею суспільними та груповими інтересами. З іншого 
боку, особистість постійно апелює до власного “Я”. За допомогою 
самоспостереження людина пізнає власну психіку зсередини, 
з'ясовує її індивідуальні особливості, спрямованість на виконання 
завдань, які ставить перед собою вона сама і які ставить перед нею 
суспільство.  

“Я”- концепція - досить стабільна структура, котра 
усвідомлюється лише частково. Під час дослідження рівнів 
структури “Я” психологами виділено безліч нюансів, проте 
існування двох рівнів “Я”-реального (який я є) та “Я”-ідеального 
(яким я хотів би стати) загальновизнане. Ідеальне “Я” не менш 
важливе, ніж реальне, оскільки здійснює величезний вплив на 
поведінку та самопочуття суб'єкта. Та саме тому, що їх розбіжності 
є "зоною розвитку особистості", матеріалом для формування 
уявлень про самовдосконалення людини, воно так необхідне. Ряд 
стійких самооцінок, які є важливим компонентом самопізнання, 
особистість виробляє внаслідок спостережень за собою та аналізу 
свого стану, зіставлення реальної поведінки з вимогами “Я” – 
концепції. Самооцінка особистості дозволяє їй з'ясувати свій 
духовний та фізичний стан, свої стосунки із зовнішнім світом та 
іншими людьми. На цій основі здійснюється саморегуляція 
взаємовідносин та необхідна корекція поведінки. Та потрібно 
усвідомлювати, що самооцінка необхідна, проте її самої 
недостатньо для самостійної поведінки, а треба доповнювати соці-
альними оцінками [8]. 

Актуалізація людиною своїх можливостей та здібностей веде до 
розвитку, за висловом К.Роджерса, “повноцінно функціонуючої 
людини” [7, 165]. Тенденція до самоактуалізації притаманна будь-
якому живому організму. Самоактуалізація – це прагнення живої 
істоти до зросту, розвитку, самостійності, самовираження, 
активізації всіх можливостей свого організму. К.Роджерс вважає, 
що прагнення до повної самореалізації є природженим у кожного з 
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нас. Так само, як рослини розвиваються, щоб вирости здоровими, як 
насіння містить у собі прагнення стати деревом, так і людина 
схиляється до того, щоб набути цілісності та найбільш повно 
реалізувати себе [12].                                                     

Прагнення до здорового розвитку не є домінуючою силою, 
котра зсуває убік будь-які перепони на своєму шляху. К.Роджерс 
бачить її як таку, що переважає й мотивує силу в людині, яка діє 
вільно, силу, котра не послаблена ні подіями минулого, ні 
теперішнього. Для вченого тенденція до самоактуалізації є не 
просто якимось одним спонуканням серед багатьох інших, а 
центром, на якому сфокусовані всі інші прагнення [12]. 

А.Маслоу [9] наголошував, що творчість є найбільш 
універсальною характеристикою людей, котрих він вивчав чи 
спостерігав. Описуючи її як невід’ємну властивість природи 
людини, вчений розглядав творчість як рису, що потенційно 
присутня у всіх людях від народження. Однак він також визначив, 
що більшість людей втрачають цю якість у результаті 
“окультурення”. На думку А.Маслоу, зважаючи на те, що здатність 
до творчості закладена в кожному з нас, вона не вимагає 
спеціальних талантів чи здібностей. Творчість – універсальна 
функція людини, котра веде до всіх форм самовираження. Вчений у 
загальних рисах визначав поняття самоактуалізації як “повне 
застосування талантів, здібностей, потенцій тощо” [11, 123].   

Самоактуалізовані особистості постійно захоплені якоюсь 
справою, і захоплені настільки, що відмінності між роботою та 
задоволенням для них зникають. Вони присвячують своє життя 
тому, що А.Маслоу називає вищі цінності (такі, як істина, краса, 
добро, досконалість, цілісність) або метапотреби. Він описує вісім 
способів, за якими індивіди самоактуалізуються, чи вісім типів 
поведінки, що призводять до самоактуалізації: концентрація, вибір 
зросту, самопізнання, чесність, судження, саморозвиток, вершинні 
переживання, відсутність захисту для власного “Я” [10].  

Висновки. Творчий потенціал особистості визначається як 
об'єктивними умовами (можливостями), які сприяють формуванню, 
розвитку й реалізації творчих здібностей, так і її 
внутрішньоособистісними можливостями, ступенем залученості до 
творчої діяльності, які проявляються в різному ставленні до 
творчості (як до життєвої мети, засобу досягнення інших цілей, а в 
найбільш розвинутому вигляді – меті життя). Взаємодія цих 
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можливостей, співвідношення їх з якісними характеристиками в 
соціально-часовому аспекті може відтворювати різні стани творчого 
потенціалу особистості в плані відносної (порівняльної) оцінки його 
динамічної природи; інтенсивний розвиток, збільшення, деякі 
зупинки і навіть зниження досягнутого рівня. 

Поняття “творчий потенціал” – ключове в усвідомленні 
особистості як певної цілісності, що виражає взаємозв’язок, 
взаємовплив, взаємообумовленість цієї цілісності. Володіючи 
системоутворюючою властивістю, творчий потенціал виконує 
інтегруючу функцію в структурі якісних характеристик і в системі 
становлення особистості (ця теоретична умова сприяла виявленню 
нових можливостей функціонування й розвитку досліджуваної 
системи). 

Творчий потенціал особистості як сукупність можливостей 
цілеспрямованої творчої діяльності виявляється через сутність сил, 
які розкривають себе завдяки творчим здібностям. Сутнісні сили, 
розкриваючи людину в якості суб'єкта творчості, виражають його 
універсальну перетворювальну сутність, динаміка й спрямованість 
котрої знаходить відображення в творчому потенціалі. 

Ступінь розвиненості творчого потенціалу великою мірою 
визначається залученням особистості до конкретної діяльності, а 
інтенсивність його розвитку залежить від рівня пошукового 
“випереджувального” характеру діяльності й творчого наповнення 
її змісту. Особистість з розвиненим творчим потенціалом 
характеризується високим рівнем внутрішньої потреби в 
самореалізації та саморозвитку навіть за відсутністю зовнішніх 
причин.  
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SUMMARY 
Maria Mudrak 

In the given job the basic laws of formation and development of creative potential of 
the person are pointed out which are determined as objective conditions which  promote 
formation, development and realization of creative abilities, as well as internally personal 
opportunities, degree of involving into creative work. 

 
Вадим Мужичок 

(Чернівці) 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РОБОТИ  
У ШКІЛЬНИЦТВІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 1919-1939 рр 

 І.А.Зязюн зазначає: «Освіта – найважливіша підсистема 
суспільства, узгоджена з ним і залежна від соціальної взаємодії. Це 
історико-культурний феномен, процес і умова розвитку духовних начал 
народу і кожного індивіда. «Образ», «зразок», якими наповнена освіта, 
втілюються в індивідуальній самобутній формі у відповідності з 
культурою суспільства. Людина розвивається у смисловому полі певних 
знаків, значень, моральних норм, цінностей, ідеалів, притаманних 
конкретному народу. Тому освіта, як правило, національна за змістом. 
Ось чому мета освіти – виховання і розвиток людини як суб’єкта 
культурно-історичного процесу, який відображає в собі історичний 
розум, культуру людства і відчуває свою відповідальність перед 
майбутнім як своїм майбутнім, залежним від його сучасних дій» [2, 20].  
Сьогодення поставило перед вітчизняною наукою завдання – всебічно 
дослідити й осмислити закономірності та перспективи розвитку 
фізичної культури в період розбудови незалежної держави і на цьому 
грунті розробити науковий проект реформування національної системи 
фізичного виховання. Для визначення можливих напрямів її 
реформування необхідно звернутись у далеке і недавнє минуле 
становлення і розвитку фізичного виховання. 
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Б. Шиян, аналізуючи педагогічну сутність різних форм організації 
фізичного виховання школярів, визначав необов'язковість присутності 
всіх складових виховного процесу в кожній з них. На його думку, 
процес навчання може бути поданий в урочних заняттях, а 
вдосконалення фізичних якостей – у позаурочних, де вибір навчального 
матеріалу буде визначатися завданням підвищення функціональних 
можливостей учня. Ця обставина свідчить про значення кожної форми 
занять у педагогічному процесі з фізичного виховання фізичного 
виховання і вимагає чіткості, взаємоузгодженості та супідрядності під 
час вирішення завдань фізичного виховання. Вилучення будь-якої 
форми із організованої структури процесу фізичного виховання суттєво 
знижує його ефективність і, як наслідок, унеможливлює досягнення 
бажаного педагогічного результату [5]. 

Очевидним виступає принцип урахування вікових і індивідуальних 
особливостей учнів з чітким розмежуванням навантажень за ознакою 
статевих відмінностей в організації фізичного виховання на Західній 
Україні (1919-1939рр.) Визначаємо і той факт, на основі теоретико-
методологічної літератури, що в змісті програм простежуються принцип 
концентричності в доборі кількості вправ і тривалості їх виконання, а 
також принципи систематичності і послідовності. Неухильне 
дотримання означених принципів свідчить, що фізичне виховання, 
насамперед фізкультурно-спортивна робота в шкільництві Західної 
України, знаходилась під впливом прогресивних педагогічних ідей і 
наукових здобутків психологів, анатомів, фізіологів і гігієністів Росії, 
Європи, світу.   

Аналіз джерельної бази дослідження дозволяє виокремити 
характерні риси уроку, що були притаманними йому досліджуваного 
періоду та відрізняли його від інших форм організації фізичного 
виховання школярів на західноукраїнських землях. Наприклад, один із 
засновників української національної методики фізичного виховання, 
вчитель фізичної культури Коломийської гімназії П.Франко у статті 
„Фізичне виховання в народних школах першого ступеня” докладно 
окреслив завдання фізичного виховання  та умови їх досягнення. 
Основні з них виокремимо: запобігати негативному впливу сидячого 
способу життя на розвиток організму; виховувати здорову, всебічно 
розвинуту молодь, вчити її долати лінивість душі і тіла; виробляти 
життєво важливі рухові навички та вміння; виховувати сміливість, силу 
волі, витривалість, дисциплінованість і солідарність. Цікавими 
визначаємо такі завдання: розвивати любов до рідного краю, 
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використовуючи традиції, звичаї українського народу як 
загальнонаціональні, так і місцеві. Структура уроку фізичного 
виховання (тіловиховання, гімнастики) в закладах освіти 
західноукраїнських земель відповідала тогочасним і сучасним вимогам. 
Зміст уроків фізичної культури – це синтез певного набору фізичних 
вправ, гігієнічних навичок, навчання будувати раціональний режим, 
загартовуватись, правильно дихати, формувати здоровий спосіб життя 
школярів [5]. 

Сучасні фахівці теорії та методики фізичного виховання школярів 
(С.Цвек, К.Чермит, Б.Шиян та ін.) наголошують на тому, що урок є 
початком складної системи фізичного виховання, яка передбачає 
заняття протягом шкільного дня, позашкільну фізкультурно-спортивну 
й оздоровчу діяльність [4]. Головною функцією позаурочних форм Б. 
Шиян виокремлює створення найсприятливіших умов для виховання 
звички до систематичних занять і, як наслідок, сприяння запровадження 
фізичної культури в побут народу. На позаурочних заняттях 
закріплюються і вдосконалюються засвоєні на уроках вправи, набуті 
знання [5]. 

Ефективність системи фізичного виховання школярів значно 
залежить від результативності всіх її форм, всі заходи повинні бути 
узгоджені зі змістом уроків, сприяти засвоєнню навчального матеріалу, 
передбаченого програмою. Усі форми, об'єднуючись спільною метою і 
завданнями, сприяючи розв'язанню загальних завдань, виконують і 
власні специфічні. З метою оптимального вирішення всіх завдань 
необхідно практикувати різноманітні форми занять шляхом 
запровадження фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня, 
широкого залучання школярів до занять спортивних секцій і гуртків, 
популяризації додаткових занять, масових спортивно-художніх свят і 
днів здоров'я, змагань і конкурсів, створюючи для цього необхідні 
умови. 

Саме тому, розуміючи необхідність задоволення потреб дітей і 
молоді в русі, формування навичок здорового способу життя, ролі 
фізичного виховання в аспекті всебічного виховання підростаючого 
покоління, особливу увагу освітяни досліджуваного періоду приділяли 
формам фізичного виховання протягом дня. 

Л. Кун, аналізуючи фізкультурні організації та рекреаційний рух у 
період міжвоєнної доби, визначав, що в 20-ті роки ХХ століття виник 
новий науковий напрям, який регламентував зв'язок між зовнішніми 
умовами праці та фізіологічними особливостями рухів людини. В той 
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же час і психологи наголошували на позитивному впливі 
короткотривалих гімнастичних вправ, активних перерв на рівень втоми. 
Під їхнім впливом розпочалося впровадження виробничої гімнастики 
під час перерв на великих підприємствах та введення в посадовий 
розклад викладача фізичної культури [3, 292]. Звичайно, освітяни не 
стояли осторонь тогочасних інноваційних технологій і одними з перших 
запроваджували новітні форми фізичного виховання школярів. 

Складно класифікувати всі тогочасні форми фізкультурно-
спортивної роботи з учнями шкіл за сучасною системою. Проте, 
враховуючи умови проведення, керівництво і склад учасників, 
відносимо до „години здоров'я” проведення рухливих і спортивних ігор 
у другій половині дня в школах буковинського регіону. По-перше, ці 
години були визначені навчальною програмою, по-друге, враховувались 
розкладом занять окремого закладу освіти, і врешті збільшували обсяг 
фізичного навантаження. Враховуючи добу дослідження, визначимо, що 
фізкультурно-спортивна робота з українською молоддю поза школою на 
Буковині, Закарпатті, Галичині здійснювалась крім родини, 
національними культурно-освітніми та фізкультурно-спортивними 
товариствами. Основними чинниками фізичного виховання поза 
школою визначаємо фізкультурно-оздоровчу, спортивно-масову, 
просвітницьку роботу.   

Кінець XIX – початок XX ст. був характерний швидким розвитком 
індустріальних суспільств у багатьох країнах світу, який викликав 
подальшу боротьбу за ринки збуту, сфери впливу, захисту колоній та 
потребу модернізації фізичного виховання молоді. Робилися спроби 
організувати такий позашкільний фізкультурний рух, який би 
забезпечив військову підготовку та всебічний, гармонійний розвиток 
молоді в період між завершенням навчання і початком військової 
служби. 

Українські фізкультурні та спортивні товариства Буковини брали 
активну участь організації фізкультурно-спортивної роботи з 
учнівською молоддю досліджуваної доби. Фізкультурно-оздоровча 
робота з українською молоддю  передбачала організацію навчально-
тренувальних і показових занять, проведення лижних прогулянок та 
катання на ковзанах, участь у масових змаганнях, організацію 
туристичних походів та фізкультурно-художніх свят. Просвітницька 
робота товариств полягала в презентації заходів фізкультурно-
спортивного спрямування, систематичній пропаганді спорту і здорового 
способу життя на шпальтах газет краю, афішах і плакатах, боротьбою з 
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пияцтвом та антисанітарією. Спортивні товариства створили на теренах 
краю мережу спортивних споруд: стадіони, спортивні майданчики і 
зали. 

Як підсистема загальної системи фізичної культури суспільства, 
фізичне виховання дітей і молоді на Західній Україні (1919-1939рр.) 
організовувалося з метою підготовки підростаючого покоління до 
майбутньої творчої життєдіяльності. Педагогічний процес фізичного 
виховання здійснювався через різноманітні форми занять, на яких учні 
оволодівають предметом фізичної культури, роблячи його своїм 
надбанням, формуючи і збагачуючи особисту фізичну культуру. 
Структура занять із фізичної культури передбачала їхню загальну 
педагогічну спрямованість і специфічний зміст, який забезпечує, 
виконання завдань фізичного виховання.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
УЧНІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В 
СУЧАСНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ 
Музика – один із наймогутніших засобів виховання, що надає 

естетичного забарвлення усьому духовному життю людини. Якщо 
змістовність духовної культури становлять естетичні,  моральні та 
світоглядні цінності суспільства, то музика є інтонаційним 
способом вираження цих цінностей. Створюючи хвилюючий образ 
світу й людини, розкриваючи ціннісне й психологічне багатство 
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особистості, організовуючи духовне спілкування між людьми і 
поколіннями, музика стає незамінним засобом творчого збагачення 
естетичного досвіду людства,  його  актуалізації  та впливу на 
підростаюче  покоління. 

 "Пізнання світу почуттів неможливе без розуміння й 
переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати 
музику й діставати насолоду від неї. Без музики важко переконати 
людину, яка вступає в світ, у тому що людина прекрасна, а це 
переконання, по суті, є основою емоційної, естетичної, моральної 
культури". – зазначав В.О.Сухомлинський. Ці слова видатного 
педагога-гуманіста конкретизують його думку про музичне 
виховання як виховання людини [8, с.95]. 

В умовах сьогодення  процес навчання  школярів на уроках 
музичного мистецтва повинен набувати якомога більшої естетичної 
орієнтації. Дуже важливо, щоб кожний твір, який звучить на уроці, 
залишив слід у серцях дітей. Для цього необхідні сприятливі умови, 
методи та форми роботи, які б допомагали ліпшому засвоєнню 
навчального матеріалу, сприяли доброзичливій атмосфері на уроці 
музики та виховували духовно багату, естетично-гармонійну 
людину. Очевидно, що для їх розгляду необхідний дієвий підхід, 
який є провідним для сучасної педагогіки та психології. Саме 
діяльність учня і педагога, їх власна активність мають стати основою 
музичної освіти. При цьому учні не повинні виступати як об'єкти 
педагогічних впливів, а як активні суб'єкти навчального процесу, які у 
власній діяльності, відповідно до своїх вікових та індивідуальних 
особливостей, зі своїм, хоча й невеликим, але унікальним досвідом, 
відкривають дійсність, відтворену в музиці, по-своєму сприймаючи і 
переживаючи її.  

Величезний потенціал розвитку музично-творчих здібностей дітей 
полягає в Їх активності, а сприятливі умови для цього створює 
життєрадісна атмосфера на уроці музики, яка досягається завдяки 
доброзичливому спілкуванню, яскравим враженням, відкриттям і 
звершенням. 

Кожен учитель музичного мистецтва має винайти свій підхід до 
процесу педагогічної діяльності. Перед ним цілком об'єктивно постає 
чимало проблем: диспропорція між звучанням музики і розмовами про 
неї (не на користь першому), акцентування уваги на формуванні 
навичок (особливо у вокально-хоровій роботі), формальний підхід до 
аналізу музичних творів, вивчення музичної грамоти тощо. Нерідко 
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спостерігається невміння виділити головне у змісті уроку, що 
призводить до його штучного поділу на окремі види діяльності [9, c. 48]. 

Як предмет дослідження, музичне сприймання – складна і 
багатогранна проблема, безпосередньо пов'язаною з багатьма 
гранями духовного життя людини. Потрапляючи у коло інтересів 
різних наук, проблема музичного  сприймання вивчається 
відповідно у різних аспектах.  У  філософсько-естетичному аспекті 
вона розглядається через призму основних гносеологічних проблем, 
коли досліджуються загальні закономірності відображення дійсності 
в музиці, розкривається об'єктивний зміст суб'єктивних слухацьких 
образів, їх місце і роль у психічній діяльності людей. У 
соціологічному аспекті вивчається соціальне значення пізнання 
музики, зумовленість сприймання належністю слухачів до певних 
соціальних груп тощо. 

Проблема формування музичного сприймання має глибоку істо-
рію. Нагромаджено величезний обсяг теоретичного  матеріалу, що 
привело до виникнення у XX ст. науки про музичне сприймання, яка 
на сучасному етапі виступає як наука про закономірності процесу 
формування та функціонування суб'єктивного музичного образу. Значну 
роль у становленні цієї науки відіграли праці Б.В. Асаф'єва, Н.Л. 
Гродзенської, В.М. Шацької, Д.Б. Кабалевського, А.Н. Сохора, П. 
Міхеля, В.В. Медушевського, Р. Франсе, Б.М. Теплова, О.Г.Костюка, 
С.М. Бєляєвої-Екземплярської, Є.В. Назайкінського та ін. 

Теорія музичного сприймання сформувалася на перетині бага-
тьох наук, зокрема, естетики та соціології, мистецтвознавства та музи-
кознавства, фізіології, психології й педагогіки, семіотики та 
кібернетики. Ідеї цих наук, взаємодіючи в контексті теорії музичного 
сприймання, плідно впливають на розробку проблем музичної педа-
гогіки.  Такими є, наприклад, психологічне вчення про поетапне 
формування перцептивних образів як процесу розгортання їх 
внутрішньої "просторової метрики", ідеї Б. В. Асаф'єва про інтона-
ційно-процесуальну природу музики, про побудову музичних творів 
у зв'язку з їх спрямованістю на слухача (В. В. Медушевський), 
мелодичну активність слуху (О. Г. Костюк) тощо [3, с. 25]. 

Сприймання музики досліджується в багатьох напрямах. Зокрема, 
психофізіологічні дослідження вивчають зафіксовані приладами орга-
нічні реакції слухачів на музику або її окремі компоненти (М.П.Блінова, 
О.М.Гарбузов, А.Л.Готсдинер, І.М.Догель, І.Р.Тарханов та ін.). 
Психологічний напрям складають дослідження, присвячені музично-
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перцептивним  здібностям людини (Л.Л.Бочкарьов, В.О.Ветлугіна, 
А.Л.Готсдинер, В.М.Мясищев, С.І.Науменко, Г.С.Тарасов, 
К.В.Тарасова, Б.М.Теплов та ін.), закономірностям і механізмам 
сприймання музики або окремих її виразних засобів і елементів 
музичної форми (С.М.Бєляєва-Екземплярська, Є.В.Назайкінський, 
Ю.М.Рате, Е. Сопчек, Б.Л Яворський, К. Хевнер та ін.). 

Музика й співи в школах - не тільки навчальний предмет, а й 
могутній засіб виховання, який має надати емоційного й 
естетичного забарвлення всьому духовному життю людини. 
Пізнання світу почуттів неможливе без розуміння й переживання 
музики, без глибокої духовної потреби слухати музику й 
одержувати насолоду від неї. Без музики важко переконати людину, 
яка вступає у світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання, 
по суті, є основою емоційної, естетичної, моральної культури. 

Формування культури підростаючого покоління, як 
майбутнього української нації, – одне із провідних завдань сучасної 
школи, зокрема уроку музики. 

Існують різні способи класифікації поняття «культура». 
Найбільш поширене – розподіл культури на матеріальну та 
духовну, до якої відносять сферу виробництва, розповсюдження та 
споживання результатів духовної діяльності. Також до духовної 
культури належать різноманітні види духовної творчості, освіта, 
виховання та діяльність засобів масової комунікації – преси, радіо, 
кіно, телебачення, культурно-освітніх установ. [1, с.167]. 

Зауважимо, що на формування естетичних смаків та культури 
великий вплив мають засоби масової інформації. Сучасні учні 
мають різноманітні музичні смаки, деякі з них розбираються у 
музичних стилях сучасної розважальної музики, але в більшості 
своїй вони не мають конкретного уявлення щодо естрадних 
музичних стилів, про те, як саме створюється сучасна естрадна 
пісня (в технології) та як відбувається “розкрутка” (тобто 
популяризація) сучасного музичного проекту. 

На жаль, навіть викладачі музики у загальноосвітніх школах 
часто не можуть дати відповідь учням щодо стильових напрямів та 
творчості груп та виконавців підліткової музики, адже ця тема поки 
що мало вивчена і потребує постійного та систематичного 
опанування нової інформації, яка знаходиться у музичних та 
популярних сучасних виданнях та фрагментарно у деяких 
телепередачах. 
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На думку О.Я. Ростовського, у музично-педологічній діяльності 
слідує постійно враховувати процеси і явища сучасного 
мистецького життя, що цікавить підлітків, і що вдумливий педагог 
завжди знайде потрібний зв’язок між навчальним матеріалом та 
музичним дозвіллям учнів [4, с.4]. 

Саме тому бажано, щоб сучасний учитель музики завжди був у 
курсі інтересів і уподобань своєї аудиторії та допомагав учням 
правильно орієнтуватись в естрадній музиці, проводити історичні 
паралелі та знаходити тематичні та жанрові зв’язки між народною, 
професійною класичною музикою (яка входить до навчальної 
програми) й естрадним мистецтвом (яке має безпосереднє 
відношення до молодіжної субкультури). 

Одним з проявів молодіжної «субкультури» є тотальне 
захоплення естрадною музикою, яка нараховує безліч стилів і 
працюючих у них виконавців. Серед естрадної творчості минулого 
та сучасності кожна людина може знайти для себе ту музику, яка 
найбільше відповідає її естетичним потребам. 

Творча діяльність сучасних відомих естрадних виконавців тісно 
пов’язана з комерційною структурою шоу-бізнесу, яка відображає 
рівень монополізації естрадної музики. Складові цієї структури 
такі: індустрія виготовлення CD і касет, комерційне телебачення, 
радіомовлення, організація гастролей виконавців, система 
концертних залів, рекламні агентства і органи преси, що відають 
популяризацією естрадної музики. Також в цю структуру входять 
фестивалі, клуби та дискотеки, фан-клуби зірок, магазини, де 
продаються CD і аудіо- та відеокасети тощо. 

У спілкуванні з учнями на теми естрадної молодіжної 
субкультури вчитель повинен бути особливо уважним та 
обережним в особистих оцінках діяльності груп та виконавців. 
Треба підкреслювати позитивне (наприклад, професіоналізм 
виконавців та їх прагнення проявити себе в естрадній музиці), та 
обминати негативне, а якщо це неможливо, – спробувати у м‘якій 
формі висловити свою думку, але не вдаватись до моралістики. 

Реалізація поставлених завдань уроку стосовно естрадної 
музики відбуватиметься за допомогою методів та прийомів, що вже 
використовуються вчителями на уроках музики – словесних 
(розповідь, пояснення, бесіда, тощо); наочних і наочно-слухових 
(ілюстрування, демонстрування твору, тощо); стимулюючо-
виховних і методів аналітичних дій (порівняння, співставлення) 
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Естетичне виховання щільно пов’язане з сучасністю. Естетичне 
засвоєння дійсності передбачає близькість до життя, прагнення 
змінити оточуючий світ, суспільство, природу, предметне 
середовище. 

У школі закладаються  основи  музичної культури. Навчаючи 
дітей співу, виховуючи в них активний, жвавий інтерес до музики, 
сповненої глибокого змісту, здатної пробудити в людині прекрасні 
піднесені почуття, школа стає одним з осередків масової музичної 
культури в нашій країні. 

Навчаючи дитину, ми не знаємо, ким вона стане в майбутньому: 
вченим чи лікарем, трудівником чи вчителем. Але кожен з наших 
учнів, якщо змалку навчити їх спілкуватися з мистецтвом,  
обов’язково буде відвідувати картинні галереї і концерти, 
театральні вистави, слухати музику розуміти прекрасне. І в цьому 
велика роль надається вчителеві. Він покликаний навчити дітей 
розуміти музику, не тільки слухати її, а й чути, наочно показати 
своїм вихованцям зв’язок музичного мистецтва з життям, його 
вплив на моральне й естетичне виховання особистості. 
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SOME ASPECTS OF THE MUSICAL CULTURE OF THE STUDENTS IN 
THE CLASSROOM MUSICAL ART IN MODERN  

SECONDARY SCHOOLS 
This article discusses the concept of "perception", "aesthetic tastes," "spiritual 

culture", "musical culture".  
Analyzed the work of many scientists, psychologists, educators, musicologists.  
Is substantiated importance of modern music styles of pop music in the formation of 

aesthetic tastes and musical culture of the students of modern secondary schools. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПЕРЕПІДГОТОВКИ 
РАДЯНСЬКОГО ВЧИТЕЛЬСТВА: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 

РОЗВИТКУ ІДЕЙ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
Постановка проблеми. Визначення нашою країною 

європейського вектору розвитку вимагає виваженого й 
кваліфікованого підходу щодо розв’язання інтеграційних проблем у 
будь-якій сфері. Особливого значення для української нації мають, 
на наш погляд, стратегії розвитку національної системи освіти, 
визначені приєднанням нашої країни до Болонського процесу. 

Реформування системи вищої освіти в Європі не можна уявити 
без урахування сучасних тенденцій розвитку системи 
професіональної освіти і професійної педагогічної освіти, зокрема. 
Відповідно до положень однієї із складових нової освітньої 
парадигми – концепції навчання протягом усього життя, питомої 
ваги набуває система післядипломного підвищення кваліфікації 
вчителів [7, 157]. Вона повинна передбачати не тільки набуття 
нових компетенцій, необхідних для задоволення постійно 
зростаючих вимог сучасного суспільства у професійній освіті, але й 
орієнтуватися на  задоволення соціальних, культурологічних 
запитів педагогів, спонукати їх до самовдосконалення у 
професійній та особистісних сферах.  

З огляду на сучасні завдання післядипломної освіти корисним 
буде історико-педагогічний аналіз досвіду  організації та здійснення 
перепідготовки вітчизняного вчительства у 20-тих роках ХХ 
століття. 

Аналіз актуальних досліджень. Питання фахової підготовки й 
перепідготовки вчительства досліджуваного періоду були 
предметом уваги освітян і педагогів В. Арнаутова, А. 
Володимирського, А. Грабарова, А.Готалова-Готліба, М. Зотіна, С. 
Лозинського,  П. Мостового, Є. Равича-Щерби, Ю. Самброса та 
інших. 

Серед сучасних науковців значну увагу дослідженню науково-
методичних та історичних аспектів даної проблеми приділяють 
Гончаренко С.У., Дубасенюк О.А., Євтух М.Б., Зязюн І.А., Крисюк 
С.В., Лікарчук І.Л., Майборода В.К., Мороз О.Г., Ничкало Н.Г., 
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Пехота О.М., Пуховська Л.П., Сисоєва С.О., Сігаєва Л.Є. Проте 
окремі питання організації й здійснення процесу підвищення 
кваліфікації вчителів в Україні 20-30-х років минулого століття 
потребують додаткового дослідження.  

Метою запропонованої статті є визначення наступності й  
взаємозв’язку змістового, методичного й практичного потенціалу 
таких форм організації процесу підвищення   фахового рівня  
українського вчительства 20-тих років XX століття  як курси  та 
кущові об’єднання. 

Виклад основного матеріалу. Підготовка й перепідготовка 
вчительських кадрів у  радянській Україні 1921-1929 років мала 
соціально-політичне, культурно-освітнє й народногосподарське 
значення.  Керівниками нової влади визначалося  першочерговим 
завданням виховання армії педагогічного персоналу, який повинен 
був зацікавити і привернути до себе робітничі маси,  пройняти їх 
духом комунізму. В Україні після воєн, хаосу й розрухи 
налічувались тисячі безпритульних дітей і сиріт, які потребували 
негайної допомоги, як у задоволенні елементарних життєвих потреб 
(їжа, одяг, взуття, дах над головою), так у вихованні й освіті. 

Педагогічна діяльність, яка би сприяла виконанню окреслених 
завдань, вимагала відповідної ідейної, освітньої та методичної 
підготовки. Однак кількісні та якісні показники  кадрів радянської 
школи були вкрай незадовільним. Так, у 1921-1922 навчальному 
році серед загальної кількості працюючих учителів (489 346 осіб ) 
вищу й незакінчену вищу освіту мали 4035 (9%), спеціальну 
педагогічну - 12 403 (29%) осіб [1,40]. Як свідчать статистичні дані, 
і в подальшому кадрове забезпечення зростаючої шкільної мережі 
учителями було проблематичним. На десятирічний ювілей 
радянської влади тільки серед учителів трудових шкіл  із  59 200 
осіб закінчену вищу освіту мали 20,9%; незакінчену вищу 6,8%; 
середню освіту 57,4%; незакінчену середню 7,5%; нижчу 7,4% 
[2,74-75].      

Саме тому масова підготовка й перепідготовка вчителів, які б 
володіли достатньою сумою суспільно-політичних, науково-
педагогічних і методичних знань набувала у розбудові нової 
системи освіти першочергового значення.  

Перші систематизовані заходи щодо масового  підвищення 
кваліфікації радянського вчительства були накреслені III 
Всеукраїнською нарадою працівників освіти у червні 1921 року. 
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Вони передбачали організацію мережі курсів перепідготовки 
вчителів (як короткострокових, так і тривалих), проведення з’їздів, 
конференцій та семінарів. Принагідно зауважимо, що визначені 
форми роботи більше стосувалися політичної підготовки освітян. І 
тільки з 1924 року підвищення фахової кваліфікації стає провідним 
завданням роботи з учительством. Центром визначеної роботи у 
республіці стало Бюро по перепідготовці робітників освіти при 
Головсоцвиху Наркомосу [9,19-26]. Провідними формами з 
перепідготовки вчительства, за визначенням  Бюро, стали: курси, 
педагогічні гуртки, індивідуальна самоосвіта, конференції та з’їзди, 
обстеження й екскурсії, практикуми, семінари, прикріплення до 
науково-дослідних, педагогічних та інших закладів тощо [3,37].  

Найбільш поширеними й популярними серед масових форм 
роботи з учительством були курси. Їх провідною метою було 
визначено підвищення прискореним способом кваліфікації  
педагогічних працівників трудової радянської школи, проте 
конкретні завдання визначалися на місцях у відповідності до 
нагальних потреб моменту. Так, наприклад метою  утворення 
педкурсів Роменської округи у жовтні 1923 року було визначено «... 
ознайомлення учителів з науковими даними педології і сучасними 
вимогами її до переміщення центру ваги в педагогічній роботі; 
практичне переведення й  теоретичне освітлення сучасних методів і 
форм навчання й виховання;  практичне розроблення матеріалу 
щодо пристосування школи до сільськогосподарського ухилу» [5]. 
Загалом, як свідчать архівні дані, курси були покликані 
задовольнити місцеве вчительство у  загально-педагогічних 
новітніх знаннях, ознайомити з новими формами й методами 
роботи, допомогти у набутті особистого досвіду в їх практичному 
запровадженні в школах різного ухилу. Цьому значно сприяли 
рекомендовані Бюро перепідготовки плани та методичні матеріали 
курсів, які на перший план виводили предмети педагогічного         
циклу [3,48-52]. 

До складу загальнотеоретичних знань, якими мали оволодіти 
вчителі, було включено педологію, як комплексну науку про дитину 
разом з основами анатомії, фізіології, рефлексології, гігієни тощо. 
Навчальні програми  містили самостійні й еклективні курси 
«Педологія та вчення про поведінку», «Рефлексологія», 
«Активність дитини і форми її виявлення», «Педагогіка в новій 
школі», «Сучасна наукова педагогіка»[8].   
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Ознайомлення з новими методами  й формами навчання 
передбачало як набуття теоретичних знань під час прослуховування 
лекцій за дисциплінами «Системи освітньої праці з дітьми», «Про 
нові методи роботи (комплексний, акордовий, Дальтон-план, нові 
Московські програми», «Дидактичні проблеми сучасності (освітня 
робота з дітьми)» [4,12], так і самостійне опрацювання тем 
“Лабораторно-дослідчий метод”, “Екскурсійний метод”, “Дальтон-
план та ланка система” тощо [7].  

Зауважимо, що форма Дальтон-плану виступала  одночасно й 
організаційним принципом роботи слухачів, яка здійснювалась у 
переробленому вигляді так: 1-й крок – доповідь лектора; 2-й – 
бригадно-лабораторна або гурткова проробка; 3-й – семінар.  
Яскравим прикладом запровадження такого підходу була робота 
курсантів округових курсів перепідготовки при Гадяцькому 
педтехнікумі.  Матеріали лекцій дисципліни «Сучасна наукова 
педагогіка» вчителями спочатку конспектувались, потім ґрунтовно 
пророблялись на педагогічних семінарах, і, наостанок,  
узагальнювались на семінарі-конференції. Всі види робіт  
здійснювалися під керівництвом автора курсу – професора А. 
Володимирського. По завершенні роботи «Матеріали по лекціях 
професора А. Володимирського «Основи індивідуальної 
педагогіки» в розробці курсантів по перепідготовці учительства 
Роменщини у 1925 році» були роздруковані для кожного з 
учасників [6]. Як видно, обов’язковим доповненням до вказаних 
форм навчання визначалася практична робота, зорієнтована на 
вироблення конкретного «продукту»: розробка  тем,  комплексів, 
плани проведення екскурсій на природу, виробництво тощо. 

 Але, через складнощі об’єктивного характеру не на всіх місцях  
існували можливості так  ґрунтовно організувати роботу. Це 
розуміли і керівники – у методичному листі Центрального Бюро  
перепідготовки зазначалося: «курси не мають вичерпуючого 
значення, а мусять  служити для поставлення тих чи інших 
проблем, що належать до подальшого розв’язання в гуртках, на 
періодичних конференціях, в практичній праці колективу тої чи 
іншої освітньої установи …» [3,48]. 

Цікавий досвід організації неперервної роботи  з підвищення 
кваліфікації за індивідуально-груповими формами було 
напрацьовано педагогами  Сумщини. За пропозицією окружного 
методичного комітету, поряд з існуючими гуртками самоосвіти 



 106

вчительства у школах, було організовано роботу кущових 
об’єднань.  До кожного з них входило від 5 до 7 вчителів шкіл 
району. Робота проводилася за  триместровим планом, складеним із 
нагальних тем поточної роботи та тем академічного порядку, 
наприклад: «Орфографія та каліграфія в школі», «Методика 
природознавства в комплексі», «Дитячий колектив, його 
властивості в світлі сучасної педагогіки» [4,12]. Кожен учасник 
повинен був ретельно вивчити певну тему й підготувати доповідь за 
схемою: «1) теоретичне освітлення питання, 2) виявлення практики, 
3) вказівки про те, що конкретно можна зробити для поліпшення 
справи» [4,12]. Доповідь доповнювалась обговоренням і ставала 
основою колективних рішень-пропозицій для використання у 
шкільній роботі. Один раз на триместр скликалася районна 
конференція по обміну досвідом роботи кущових об’єднань. Тобто, 
робота кущів розширювала коло й географію  учасників підвищення 
кваліфікації, сприяла перехресному ознайомленню з досвідом 
інших педагогів і шкіл, виступала організаційною  й  
спрямовуючою силою постійної роботи значної частини вчителів.  

Висновки. Потреби розбудови радянської системи освіти 
вимагали значної кількості відповідно підготовлених педагогічних 
працівників. Це спричинило пошук ефективних форм і методів 
підвищення фахової кваліфікації вчительства. Центральним 
органом, що керував означеною роботою в межах республіки, стало 
Бюро з перепідготовки працівників освіти.  

Серед значної кількості заходів, що запроваджувались у справі 
підвищення кваліфікації радянського вчительства, найбільш 
вдалими серед загальномасових форм можна вважати курси. Їх 
значний потенціал зумовлювався оволодінням новітніми знаннями 
наукової педагогіки (змістовий аспект); загальною спрямованістю 
роботи за принципами активності, самостійності, зв’язку з життям 
та поєднанням традиційних і активних форм роботи: лекцій, 
семінарів, групових проробок, роботи за Дальтон-планом 
(методичний аспект); практичною роботою по розробці окремих 
тем комплексів, екскурсій на природу, виробництво (практичний 
аспект).  

Обмежені можливості курсів передбачали обов’язкову 
організацію систематичної індивідуально-групової роботи серед 
пересічного низового вчительства. Цікавою формою такої роботи 
були  кущові об’єднання, що наслідували курси у провідних 
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компонентах їх діяльності, проте орієнтувалися в першу чергу на 
виконання завдань поточного шкільного життя. В надзвичайно 
складних умовах розбудови української системи освіти успішне 
розв’язання проблеми підвищення кваліфікації вчительства 
залежало від  вдалої організації й методичного забезпечення 
індивідуально-групових і масових форм. 
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SUMMARY 
Osmuk N.  

ORGANIZATIONAL FORMS OF PEDAGOGICAL DEVELOPMENT OF 
SOVIET TEACHERS: NATIONAL EXPERIENCE OF THE IDEA OF NON-

STOP EDUCATION 
     The article deals with the peculiarities of organization and carrying out of the 

process of Ukrainian teachers’ professional improvement in the 20-s of the 20-th century 
by means of courses and bush-formations activities. It distinguishes the contents, 
methodical and practical  issues of teachers’ work. Also the order and connection of   
individual-team and group work in the process of improving of pedagogical qualification 
are shown. 

УДК 371.4 Шаталов:005 
Олена Павлюк 

(Луганськ) 
 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
СПАДЩИНИ ВІКТОРА ФЕДОРОВИЧА ШАТАЛОВА НА 
ШЛЯХУ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ОСВІТНЬГО ПРОСТОРУ 
Глобальні трансформації в усіх сферах діяльності, пов’язані з 

переорієнтацією України на європейський тип розвитку, не 
оминули й галузь освіти. Серед останніх кардинальних інновацій в 
українському освітньому просторі незворотне місце зайняла 
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дванадцятибальна система та дванадцятирічний термін навчання. 
Проте таке інтенсивне всеохоплююче впровадження зазначених 
освітніх технологій у національну освіту породжує низку 
невирішених питань. Сьогодення ставить перед сучасною освітою 
мету – навчити учня навчатися, самостійно опановувати нові знання 
та інформацію і, найголовніше, навчити його використовувати 
здобуті знання в житті. Лише ретельний критичний аналіз 
напрацювань вітчизняної системи навчання дасть можливість 
знайти відповіді на дуже актуальні та водночас непрості завдання 
середньої загальноосвітньої школи. 

Однак на сьогодні поза увагою науковців залишається 
ґрунтовний аналіз методичних напрацювань учителів-новаторів 
другої половини ХХ століття й систематизація та виокремлення 
позитивних організаційно-методологічних принципів їхньої 
діяльності для подальшого втілення в нову систему сучасної 
середньої освіти. Серед великої кількості публікацій опонентів 
донецького вчителя математики В.Ф. Шаталова про його діяльність 
лише одиниці містять ґрунтовний аналіз окремих періодів 
педагогічної спадщини новатора. Наукові здобутки В.Ф. Шаталова 
описано в низці книг, спогадів і науково-методичних публікаціях. 
Зокрема, педагогічну спадщину вчителя-новатора вивчали: 
С.М. Виноградов, І.М. Дичківська, С.О. Сисоєва, І.В. Соколова, 
З.І. Калмикова та ін.  

Отже, багаторічний досвід діяльності вчителя математики 
В.Ф. Шаталова та його організаційно-методичної системи на шляху 
інтеграції системи освіти до Європейського освітнього простору 
залишається маловивченим. 

Мета статті – проаналізувати та виявити найбільш сприятливі 
методологічні принципи організації навчальної діяльності в 
педагогічній системі Віктора Федоровича Шаталова. 

„Відлига” надала могутнього стимулу творчій інтелігенції для 
розвитку ідей, що відштовхувалися від особистісного вибору, власних 
інтересів і потреб. У наш час з’являються вчені, психологи, педагоги, 
митці, які починають розвивати новаторські за формами й змістом 
концепції, ідеї, підходи. Але, як зазначає О.В. Сухомлинська: „Ці 
новаторські пошуки, проте, не виходили за рамки пануючого 
радянського дискурсу, але помалу розсовували й пом’якшували його 
рамки” [3, 62]. 
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Незважаючи на суворі заборони й пильне спостереження за 
дотриманням партійних канонів, педагогічна думка розвивалася, 
отже, урізноманітнювалася й наукова проблематика. У цілому вона 
була спрямована на науково-методичне забезпечення освіти, яка 
знову повернулася до радянського варіанта „школи навчання”, але на 
більш високому етапі її розвитку. 

Подібні процеси спровокували появу в педагогічній науці та 
шкільній практиці руху „педагогів-новаторів”, який пізніше, у 80-х рр. 
ХХ ст., переріс у загальносоюзний рух під назвою „педагогіка 
співробітництва”. Педагоги-новатори виступили з критикою існуючої 
системи освіти, напрямів розвитку педагогічної думки й висунули 
вимоги гуманізації навчальних закладів, індивідуального підходу до 
дитини як до повноцінної особистості, співпраці й співробітництва в 
процесі взаємодії вчителя й учнів тощо [Там само, 64]. 

Серед численних досягнень педагогічного досвіду, 
спрямованого на вдосконалення навчально-виховного процесу, 
помітно виділяється ім’я донецького вчителя математики 
В.Ф. Шаталова, громадянська й професійна мужність якого полягає 
в спробі знайти ключ до розв’язання найбільш гострих і болючих 
питань освіти, а саме: ліквідації перевантажень школярів, 
виховання в них інтересу до навчання, активності й самостійності 
тощо. 

Шаталов Віктор Федорович народився 1 травня 1927 року в 
місті Сталіно (нині Донецьк). Педагог-новатор, заслужений 
учитель УРСР (1987), народний учитель СРСР (1990), ветеран 
Великої Вітчизняної війни. Закінчив Сталінський педагогічний 
інститут (1953). На педагогічній роботі в школі з 1951 року. З 1956 
року проводив експериментальну роботу з учнями, у т. ч. як науковий 
співробітник НДІ педагогіки УРСР (з 1973 року) та АПН СРСР (з 
1985 року). Учений, педагог, викладач математики, директор школи. З 
1987 року керує лабораторією проблем інтенсифікації навчально-
виховного процесу НДІ змісту та методів навчання АПН СРСР у 
Донецьку. На жаль робота Донецької лабораторії інтенсивних методів 
навчання АПН СРСР залишалася справою державною і для Росії, і 
для України тільки до 1992 року. З 1992 Віктор Федорович – доцент 
Інституту післядипломної освіти в Донецьку. Пізніше – професор 
Донецького інституту соціальної освіти. Удостоєний багатьох 
бойових та трудових нагород. Почесний президент найбільшої 
італійської літературно-історичної Асоціації Данте Аліг’єрі, 
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організації із захисту та пропаганди національної культури. 
Українського вчителя визнали гідним цих посад завдяки його праці 
„Точка опоры”. В.Ф. Шаталов дав точку опори не тільки учням, але й 
у першу чергу вчителю. Для успішного навчання вчитель повинен 
вірити в справедливість твердження, що всі діти талановиті. Якщо цю 
позицію вчитель бере як початкову, тоді всі невдачі в навчанні він буде 
пояснювати своїми невдалими методами, змушений буде шукати 
ефективні шляхи навчання та обов’язково їх знайде. Якщо ж причину 
невдач учитель бачить у бездарності учнів, то в нього відпадає 
необхідність у пошуках дієвих заходів з поліпшення своєї роботи. 
Головне завдання процесу навчання, вважав Віктор Федорович 
Шаталов, – пробудити талант у кожному учневі, викликати інтерес 
до навчання, основу якого складають  глибокі знання [4]. 

В.Ф. Шаталов – автор 36 книг, виданих у 17 країнах. 
Педагогічний стаж – 56 років, з них більше 40 років – дослідження та 
експерименти. Розробник теорії опорних сигналів, низки інших 
передових педагогічних новацій, він присвятив їм десятки своїх робіт. 
Зараз вони перекладені в багатьох країнах світу – Китаї, Німеччині, 
Болгарії, Росії та багатьох інших, де по них навчаються як школярі, так 
і студенти вищих шкіл. У Москві побачила світ його наступна книга 
„Фізика назавжди”. Там же, у російській столиці, надруковано і його 
автобіографічну книгу „Місто у хмарах”, присвячену Донецьку. 

Донецький учитель-новатор розробив систему навчання з 
використанням опорних сигналів – взаємопов’язаних ключових слів, 
умовних знаків, малюнків і формул з коротким висновком. Його 
практична діяльність базується на педагогіці співпраці. 

Оригінальна система інтенсивного навчання, розроблена В.Ф. 
Шаталовим, використовує авторські навчальні посібники, що подають 
програмний матеріал головним чином у графічних формах (які 
спрощують процес викладу, сприйняття) та зорієнтовані на розвиток 
творчого мислення школярів (принцип відкритих перспектив), а 
також різноманітні нестандартні форми обۥєктивного обліку та 
контролю знань кожного учня на кожному уроці (принцип 
систематичного зворотного зв’язку), що дозволяють відмовитися від 
учнівських щоденників та класних журналів. Замість традиційних 
домашніх завдань учні отримують обширні „пропозиції”, обсяг і 
складність яких варіюється на етапах навчання з урахуванням 
індивідуальних особливостей, а до закінчення курсу наближаються до 
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конкурсних та олімпіадних. Про перевантаження не може бути й мови, 
і це не раз підтвердили авторитетні комісії [2]. 

Відзначимо, що саме така педагогіка – педагогіка співпраці була і 
є основою, наріжним каменем педагогіки Шаталова. Саме він (коли 
навіть саме слово демократизація тільки входило в життя) заклав 
підґрунтя для демократизації навчального процесу в школі, 
протягом майже сорока років утілює ці принципи в життя [1]. 

Методична система Шаталова грунтується на системі 
дидактичних принципів розвивального навчання Л.В. Занкова, 
розширює й збагачує її, включає такі психолого-педагогічні 
принципи: 

1. Принцип провідної ролі теоретичних знань, швидкого 
просування вперед. 

Віктор Федорович рекомендує виклад матеріалу великими 
блоками (тема, розділ). На його думку, це дозволяє краще осмислити 
матеріал, усвідомити логічні взаємозв’язки там, де раніше були 
окремі теореми, правила, параграфи, працювати цілеспрямовано й 
систематично. 

2.  Принцип двократного повторення матеріалу під час 
пояснення й засвоєння знань на основі їх багатократного 
повторення. 

В.Ф. Шаталов глибоко переконаний, що творчість у процесі 
навчання можлива тільки на основі глибоких і міцних знань. Тому 
його методика забезпечує запам’ятовування головного в змісті 
нового матеріалу шляхом багатократного варіативного повторення.  

3. Принцип навчання на високому рівні труднощів. 
Цей принцип вимагає зміни як типів вправ, так і ступенів їх 

складності. Принцип поєднання постійного зовнішнього контролю 
за ходом засвоєння та його оцінки із самоконтролем та 
самооцінкою, гласності просування учнів у повсякденному 
навчанні. 

Виділимо найбільш сприятливі принципи організації навчальної 
діяльності в системі Віктора Федоровича Шаталова: 

1. Принцип віри вчителя в справедливість твердження, що всі діти 
талановиті. 

2. Принцип гуманізації навчання. 
3. Принцип індивідуального підходу до дитини як до повноцінної 

особистості. 
4. Принцип співпраці у процесі взаємодії вчителя й учнів. 
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Система має стільки нюансів, що значну частину з них важко 
викласти на папері. Багато вчених присвятили значну кількість 
праць пошуку в педагогічній системі В.Ф Шаталова недоліків, але, 
незважаючи на це, його система живе, удосконалюється не тільки 
самим учителем, але і його послідовниками. Треба не забувати й той 
факт, що більшість книжок новатора надруковано, на жаль, не в нас. 
Майбутнє розробленої системи навчання Віктора Федоровича в нашій 
країні під питанням, оскільки немає організаційного ядра, здатного 
її підтримувати та розвивати. 

Отже, подальшої розробки потребує вивчення наукових 
досягнень вчителя-новатора за останні роки діяльності в Україні та за 
межами незалежної держави. 
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SUMMARY 
Olena Pavlyuk  

Methodological principles of pedagogical activity of Victor Feodorovich Shatalov 
are on the way of integration of education to European  educational space. Long-term 
experience activity of mathematics teacher V. F. Shatalov and his  methodical system on 
the way of integration  system of education to European educational space abandons not 
enough studied .In article the most favorable methodological principles of organization  
educational  activity are analysed and discovered in pedagogical system of Victor 
Feodorovich Shatalov. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

УНІВЕРСИТЕТАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 
Постанова проблеми. Актуальність проблеми дослідження 

особливостей національної організації міжнародної діяльності 
університетів зумовлена необхідністю реструктуризації 
міжнародної діяльності в українських вузах з метою більшої 
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відповідності європейській практиці, а також недостатньою 
вивченістю даної проблематики у Західній Європі. 

Аналіз останніх досліджень. У західноєвропейських країнах 
практично не проводяться дослідження особливостей національної 
організації міжнародної діяльності університетів, перевірки її 
ефективності, економічності, порівняно із системами міжнародної 
роботи в університетах інших країн тощо. Причина полягає у тому, 
що міжнародною діяльністю у західноєвропейських університетах 
опікуються, в основному, адміністратори, а не наукові працівники. 
При цьому предметом наукового інтересу таких спеціалістів, як 
Ф.Альтбах, А.Барблан, Д.Дідл, Б.Кларк, Р.Флауд, Г.Роадз, У.Фельт, 
М.Талпаерт, П.Скотт та ін. неодноразово постають питання вартості 
навчання, інтернаціоналізації, реформування, управління, 
іноземних студентів, які пов’язані з міжнародною діяльністю вузів. 

У результаті основними джерелами достовірної інформації 
щодо організації міжнародної діяльності залишаються 
західноєвропейські вузи, а також їхні офіційні сайти, буклети про 
міжнародну діяльність тощо. Предметом нашої статті обрано 
особливості організації міжнародної діяльності в університетах 
Західної Європи, зокрема, Іспанії, Великобританії, Бельгії та 
Португалії. 

Виклад основного матеріалу. Особливістю сучасної 
університетської освіти країн Західної Європи полягає у наявності, 
як правило, певного університету в місті, а тому останній часто 
отримує свою назву за місцем розташування, наприклад, 
університет Гронінгену, університет Тілбурга, університет Генту 
тощо. Міжнародна співпраця університетів започаткована ще в 
період середньовіччя, до появи в Європі кордонів та створення 
національних держав. Що ж стосується сьогодення, то міжнародна 
діяльність у вузах Західної Європи почала активно розвиватися 
після другої світової війни під впливом політичних і соціальних 
процесів інтеграції, після підписання акту про створення загального 
ринку й ініціації певної кількості програм, що стосуються освіти, а 
саме: програми ERASMUS (Європейська спільна схема підтримки 
мобільності студентів університетів), програми «Lingua» 
(фінансування та поліпшення навчання іноземним мовам), програми 
«Tempus» (програма транс’європейської мобільності для студентів 
університетів) [1, 11]. 
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Аналіз форм і функцій західноєвропейських університетських 
підструктур, відповідальних за міжнародну діяльність, дозволяє 
дійти висновку про те, що міжнародна діяльність у 
західноєвропейських університетах різноманітна за змістом, 
структурою й основними напрямками, її організація постійно 
вдосконалюється, а структура може бути централізованою та 
децентралізованою. 

Крім цього, особливості організації міжнародної діяльності 
вузів певною мірою залежать від національних особливостей вищої 
освіти. Так, королівство Бельгія - дуже децентралізована країна, 
організацією вищої освіти в якій опікуються окремі автономні 
співтовариства – франкомовне, фламандське чи німецькомовне. 
Бельгійські вузи автономні та самостійні у питанні організації 
міжнародної діяльності. Португалія найзахідніша, але не дуже 
сильна в економічному відношенні країна Європи, її сектор вищої 
освіти активно впроваджує досвід більш розвинених країн у власну 
практику. Королівство Іспанії – це централізовано-децентралізована 
країна з традиційно сильним впливом держави та регіонів на 
університети. У Великій Британії поширений погляд на 
університети як на великі бізнес-підприємства, міжнародна 
діяльність яких покликана бути ефективною з економічного 
погляду. 

Розглянемо організацію міжнародної діяльності 
західноєвропейських університетів на прикладі окремих країн. 
Міжнародна діяльність у сфері вищої освіти Португалії 
розвивається переважно у двох напрямках: співпраця з країнами 
Європи та співпраця з португаломовними країнами (Ангола, 
Мозамбік, Гвінея-Бісау, Бразилія). Відповідно організовується 
міжнародна діяльність в університетах країни. Так, в університеті 
м.Порту функціонують міжнародний відділ і відділ з питань 
співпраці з португаломовними країнами та країнами Латинської 
Америки. 

Міжнародний відділ координує та підтримує різні форми 
кооперації університету. відділ знаходиться у постійному контакті з 
різними факультетами для того, щоб допомагати їм розвивати 
міжнародну наукову співпрацю. Міжнародний відділ забезпечує 
участь університету у різних міжнародних об’єднаннях, є 
інформаційним центром для викладачів, студентів і наукових 
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працівників, розподіляє гранти програм ERASMUS та Leonardo da 
Vinci.  

Відділ з питань співпраці з португаломовними країнами та 
країнами латинської Америки разом із ректоратом розробляє й 
утілює у життя стратегію співпраці з цими країнами, зокрема 
займається підписанням і реалізацією угод про співпрацю між 
факультетами, ініціює обмін студентів, бере участь у прийомі 
делегацій цих країн. 

Найстарішим університетом Португалії є університет 
м.Коімбра, заснований португальським королем Карлом IV у 1290 у 
м. Лісабоні й потім переведений до м.Коімбра [2, 176]. Цей 
університет належить до об’єднання найвідоміших й 
найпрестижніших університетів Європи Коімбра Груп (Coimbra 
Group). 

Міжнародна діяльність університету м.Коімбра координується 
відділом міжнародних зв’язків, проектів та комунікацій. Згідно з 
даними офіційного сайту у складі відділу функціонують такі 
підрозділи: 1) навчання й проектів; 2) співпраці в рамках 
партнерства; 3) європейської співпраці; 4) співпраці з країнами 
третього світу; 5) спеціальних проектів; 6) центр програм 
ім.Фулбрайта; 7) центр мобільності аспірантів; 8) праці за 
кордоном; 9) документознавство; 10) мобільності; 11) секретаріат. 

А підрозділ мобільності складається із таких секторів: 
мобільності викладачів, мобільності по відношенню до інших країн, 
мобільності із інших країн. 

У структурі підрозділу спеціальних проектів знаходяться 
асоціація студентів програми ERASMUS, група з визначення місії 
європейської науки та вищої освіти, група з питань організації 
літніх шкіл та сектор публікацій. 

Інформування викладачів і студентів щодо різних варіантів і 
можливостей навчання або стажування за кордоном є значущим 
компонентом міжнародної діяльності вузу. Працівники відділу 
надають допомогу в оформленні документації, необхідної для 
участі в програмах. Участь університету в програмі «ERASMUS» – 
це основний інструмент забезпечення академічної мобільності. Для 
реалізації мобільності університет м.Коімбра має двосторонні угоди 
про співпраці з вузами Бразилії, Німеччини, Іспанії, Франції, Італії, 
Нідерландів, Бельгії, Ірландії, Ісландії, Швеції, Чеської республіки, 
Словакії, Литви, Латвії, Естонії. 
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Також підписано угоди й реалізується співпраця з 
університетами Північної Америки та Австралії з програми 
«Maui/Utrecht Network». 

У рамках університету м.Коімбра створена локальна Інтернет-
мережа, що дозволяє спілкуватися кураторам факультетів, 
відповідальних за міжнародну діяльність, з працівниками відділу 
міжнародних зв’язків, проектів та комунікацій. Регулярно 
проводяться зустрічі, на яких обговорюються результати 
міжнародної діяльності, постають нові мета та завдання. 

Основними завданнями відділу міжнародних зв’язків, проектів 
та комунікацій на сьогодні є: укріплення міжнародних зв’язків й 
активізація міжнародної діяльності; забезпечення доступу 
викладачів й студентів до навчання за кордоном; вивчення й 
використання досвіду іноземних вузів в університетській практиці; 
участь у перетворенні м.Коімбра на центр студентської мобільності 
з метою підвищення престижу університету в Португалії та за її 
межами: постійне інформування викладачів та студентів про 
можливості навчання та підвищення кваліфікації за кордоном. 

Отже, на прикладі цих вузів бачимо, що міжнародна діяльність 
португальських університетів має високоорганізований 
вузькоспеціалізований характер, розподіляється на декілька 
основних зовнішніх і внутрішніх напрямків (Європа й 
португаломовні країни світу, запрошення іноземних студентів і 
забезпечення навчання за кордоном португальських викладачів і 
студентів тощо). При цьому університетська структура, що 
займається міжнародню діяльністю, має більше зв’язків з науковим 
напрямком роботи університету, ніж із навчальним. 

Іспанія. В Іспанії надається велика увага заохоченню іноземних 
студентів та аспірантів до навчання в університетах Іспанії. 
Кількість іноземних студентів, які вже навчаються в цій країні, 
постійно зростає. Вступу іноземців до іспанських університетів 
сприяє чіткий і гнучкий порядок оформлення, дешева державна 
освіта, можливість отримання стипендії та суміщення роботи з 
навчанням, комфортні умови проживання в країні тощо. 

Міжнародна діяльність у вузах Іспанії носить різнобічний 
характер.  

У деяких університетах міжнародною діяльністю займається 
декілька відділів, що спеціалізуються з окремих видів міжнародної 
діяльності. Наприклад, до складу відділу з міжнародних зв’язків 
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Технічного університету м.Барселони належать такі підрозділи: 
адміністрування, міжнародних зв’язків й проектів; студентської 
мобільності; академічної мобільності: організації конгресів; 
міжнародного просування й стратегічних проектів. Відділ з 
міжнародних зв’язків надає консультації з питань міжнародної 
академічної співпраці й угод щодо присудження подвійного ступеня 
разом із іноземними вузами. 

В автономному університеті м.Барселони міжнародна співпраця 
здійснюється за декількома напрямками: обмін студентами з 
іноземними університетами, навчання чи стажування іспанських 
студентів у межах програми «ERASMUS», навчання за іншими 
міжнародними програмами; навчання у межах програми Tailor; 
присудження сумісних ступенів; співпраця з європейськими 
партнерами; вузами Латинської Америки; співпраця з Азією. 

За міжнародну співпрацю в університеті м.Кастилья ла Манча 
відповідає відділ з міжнародних зв’язків. Відділ активно працює 
над укладанням угод із закордонними університетами, бере участь у 
програмах міжнародного студентського й академічного обміну. До 
складу університету м.Кастилья  ла Манча належать декілька 
філіалів, розміщених в окремих містах, кожен з яких має свій відділ 
міжнародних зв’язків. 

Головою відділу міжнародних зв’язків університету м. 
Кантабрії є проректор з міжнародних зв’язків. Він координує 
роботу всіх співробітників відділу. Основні завдання, виконувані 
ними, це: 1) інформування студентів і академічний склад про 
існуючі програми з міжнародного обміну у сфері вищої освіти; 2) 
допомога аплікатам оформлювати документи, необхідні для участі 
у міжнародних програмах. 

Керуючись цими прикладами, можна зробити висновок про те, 
що міжнародна діяльність іспанських університетів носить 
високоорганізований централізовано-децентралізований характер, 
при цьому головна увага на сучасному етапі надається 
забезпеченню академічної мобільності викладачів і студентів. 

Бельгія. Університет м.Антверпена має статус міжнародного. 
12% студентів є іноземцями. У будь-який час близько 100 наукових 
співробітників із різних країн належать до науково-дослідницької 
групи університету. Університет підтримує співпрацю з багатьма 
університетами в Європі та в світі в цілому, адже одним із 
пріоритетних напрямків роботи університету є забезпечення 
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мобільності викладачів та студентів. Також університет 
м.Антверпену має велику кількість діючих двосторонніх угод з 
іноземними навчальними закладами-партнерами у всьому світі 
(університетами, коледжами, науково-дослідними інститутами, 
факультетами, кафедрами), не пов’язаними з мобільністю. 

Крім того, університет активно підтримує проекти, спрямовані 
на розвиток освіти. Так, до складу університету належить інститут з 
питань стратегії й управління розвитком, створено 
університетський фонд співпраці у розвитку, разом з Фламандською 
радою університетів проводяться заходи у рамках фламандської 
кооперації в розвитку. 

У лютому 2004р. університет отримав від Єврокомісії 
кваліфікацію ECTS label на знак визнання успішного використання 
системи накопичення кредитів, що і є гордістю університету. 
Присвоєння такої інформації проводиться Європейською комісією 
щорічно, спираючись на результати перевірки вузу незалежними 
експертами. Кваліфікація діюча протягом чотирьох років. 

Університет бере участь у всіх загальноєвропейських освітніх 
програмах, зокрема: 1) програмах, спрямованих на забезпечення 
навчання протягом всього життя, що раніше належали до програми 
«SOCRATES – ERASMUS», «Grundtving, Comenius», «Leonardo da 
Vinci», «ERASMUS Mundus». Так, однією з програм «ERASMUS 
Mundus» університету м.Антверпен є напрямок підготовки, що 
призводить до отримання ступеня магістра з питань економічного 
забезпечення міжнародної торгівлі та євро інтеграції; 2) у 
європейських програмах імені Жана Моне; 3) у програмі EU-USA зі 
співпраці у галузі вищої й професійної освіти; 4) у проекті 
«Tempus» (Tacis, Meda, Cards); 5) у програмі «Alfa» з підтримки 
кооперації між вузами 27 країн Європейського Союзу та 18 країн 
Латинської Америки; 6) у співпраці з Азією. 

Католицький університет м.Льовена пишається своєю 
„відкритістю світу”, що характеризувала його практично з моменту 
заснування. На сьогодні у плані міжнародної діяльності це 
виражається у наявності високого відсотка іноземних студентів, що 
навчаються у вузі: п’ята частина студентського контингенту 
представлена вихідцями з п’яти континентів і представниками 
більш ніж 120 національностей; у наявності чисельних 
студентських, дослідницьких і викладацьких програм обміну, а 
також мережі міжнародних програм («ERASMUS Mundus», 
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«CEMS», «TIME», «Cluster»); в отриманні закордонного досвіду 
студентами університету; в активній співпраці з мережею 
академічних (CUD, Coimbra, AUF, CINDA, FUCE, FIUS) та 
дослідницьких організацій. 

Брюссельський вільний університет також декларує відкритість, 
гармонійне поєднання різних культур й бере участь у провідних 
міжнародних об’єднаннях. Такий університет надає студентам і 
науковим працівникам з Бельгії та інших країн широкий спектр 
послуг, спрямованих, в основному, на спрощення програм обміну. 

Відділ міжнародних зв’язків Брюссельського вільного 
університету займається налагодженням зв’язків й представленням 
університету на міжнародному рівні, а також тісно співпрацює із 
заступником ректора з питань європейського напрямку й 
міжнародних зв’язків та з координатором з питань зовнішніх 
відносин й управління. Крім цього,  відділ з міжнародних зв’язків 
опікується такими питаннями: 
- міжнародні зв’язки, у тому числі й співпраця з країнами, що 

розвиваються; 
- консультація й допомога керівництву університету з питань 

міжнародних відносин; 
- інформування щодо можливостей міжнародного фінансування; 
- ведення переговорів і підписання двосторонніх і 

багатосторонніх угод; 
- стимулювання роботи з особливими партнерами університету; 
- допомога в розробці міжнародних проектів, за виключенням 

науково-дослідницьких проектів, які керуються науково-
дослідним управлінням; 

- допомога у розробці сумісних магістерських програм з 
іноземними партнерами; 

- управління роботою секретаріату комітету з питань 
міжнародних відносин і співпраці тощо. 
У Брюссельському вільному університеті діють й інші 

структури, що опікуються міжнародною діяльністю. Так, робота 
відділу з питань мобільності спрямована на управління угодою 
«ERASMUS», там також опікуються даними тих студентів, які 
приїздять, та інформуванням про різні програми обміну. 
Інформацією щодо прийому та реєстрації іноземних студентів 
опікується служба реєстрації. Науково-дослідне управління 
відповідає за інформування відносно можливих джерел 
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фінансування наукових праць. Відділ співпраці при студентській 
громадській раді вирішує питання, пов’язані з прийомом іноземних 
студентів, залучених до співпраці. Інформація стосовно 
дисертаційних робіт знаходиться в науково-дослідному управлінні. 

У загальних рисах міжнародна діяльність в університетах 
Бельгії відрізняється багатовекторністю та є досить складною 
структурою. Її характерним показником постають питання 
розвитку. Міжнародна діяльність бельгійських університетів тісно 
пов’язана з науковим складником роботи вузу. 

Великобританія. Розглянемо функціонування структур 
міжнародної діяльності в Об’єднаному Королівстві на прикладі 
найстаріших вузів Великобританії – Оксфорда й Кембриджа. 

В Оксфорді забезпеченням міжнародної діяльності опікуються 
такі структури, як відділ міжнародного розвитку; консультативний 
центр для іноземних студентів; профком студентів; мовний центр; 
центр наукової підтримки; юридичний відділ; відділ кадрів. 

Директор відділу міжнародного розвитку належить до кола 
найвищих адміністративних постатей Оксфорда. Його завданням є 
створення корпоративної стратегії, спрямованої на укріплення 
міжнародного іміджу Оксфорду та забезпечення його 
конкурентоспроможності. У цілому напрямки його діяльності 
зосереджують у собі набір іноземних студентів й фінансування; 
інтеграцію іноземних викладачів й студентів; міжнародний досвід 
для всіх студентів; міжнародна співпраця в освіті й науці. 

Консультативний центр для іноземних студентів займається 
питаннями імміграції, продовження терміну дії віз; зустріч нових 
студентів в аеропорту Хітроу, проведення орієнтацій них семінарів 
й презентацій протягом семестру, від’їздом студентів. 
Консультативний центр для іноземних студентів належить до 
студентської адміністрації університету. Центром проводиться 
опитування іноземних студентів, координується участь в програмі 
«LLL/ERASMUS» і в інших програмах, розповсюджується  
інформація щодо можливостей навчання за кордоном для студентів 
Оксфорда. 

Мовний центр Оксфорда працює з тим персоналом 
університету, які хочуть використовувати іноземні мови для 
власного навчання, наукової роботи або для власного розвитку. 
Центр також організовує курси англійської мови, наприклад, з 
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академічного письма, для іноземних студентів з метою 
забезпечення їх успішного навчання в Оксфорді. 

Центр наукової підтримки забезпечує професіональну 
підтримку вченим університету у міжнародному контексті, 
наприклад, надає інформацію щодо міжнародних джерел 
фінансування, корегує аплікаційні заяви на міжнародне 
фінансування та бере участь в обговоренні наукових контрактів. 

Юридичний відділ надає широкий спектр послуг, починаючи 
від укладання угод про наміри міжнародної співпраці та закінчуючи 
експертизою легітимності закордонних партнерів. 

В Оксфорді розвинені традиції академічної співпраці з 
Принстонським університетом, а також десятьма провідними 
науково-дослідними університетами світу, що належать до 
міжнародного союзу науково-дослідних інститутів. Співпраця з 
університетом Принстона розвивається за трьома напрямками – 
обмін студентами, наукова співпраця та суміщена аспірантура. 

Міжнародний відділ Кембриджського університету засновано 
влітку 2005р. До цього він був відомий як відділ міжнародної 
освіти, а його початковою функція полягає в управлінні обміном 
між Кембриджським університетом і Технологічним інститутом 
Массачусетса, США. Роль відділу швидко зростала з огляду на 
необхідність надання широкого спектра інших послуг і виконання 
багатьох проектів. 

Міжнародний відділ Кембриджа виконує такі функції: обміну 
(забезпечення мобільності студентів й викладачів у рамках 
програми «ERASMUS» й угоди між Кембриджем і Технологічним 
інститутом Массачусетса); надання стипендій та кредитів на 
навчання (стипендія Курта Хана, Європейська стипендія); 
інформування та підтримки іноземних студентів (консультування 
коледжем, факультетів, кафедр стосовно студентів-іноземців; 
первинне інформування закордонних студентів; допомога 
студентам у питаннях отримання віз); консультування кафедр і 
коледжів з питань розвитку міжнародних зв’язків.  

Також відділ відповідає за членство університету в таких 
міжнародних академічних консорціумах, як Коімбра Груп; 
європейська асоціація університетів; Міжнародний альянс 
університетів; Міжнародний альянс науково-дослідних 
університетів; Союз європейських дослідних університетів тощо. 
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Міжнародні зв’язки добре налагоджені й підтримуються 
індивідуальними дослідниками, а також кафедрами й коледжами 
інших країн, зокрема, університет Кембриджа реалізує двосторонні 
угоди з Технологічним інститутом Массачусетса (США); 
Університетом Тинхуа (Китай); Пекінським університетом (Бейда, 
Китай); Університетом Кіото (Японія); університетом Токіо  
(Японія) тощо. 

Міжнародний відділ Кембриджа не опікується питаннями 
навчання. 

Отже, структура міжнародної діяльності університетів 
Великобританії носить розмежований централізований характер. 

Проведене дослідження дозволяє нам зробити такі висновки. 
Співпраця європейських вузів розпочалася ще в період 
середньовіччя. Сьогодні міжнародна діяльність є значущою й 
необхідною складовою діяльності західноєвропейських вузів. 
Відмітною рисою організації міжнародної діяльності 
західноєвропейських вузів є її централізовано-децентралізований 
характер, адже в деяких вузах міжнародна діяльність координується 
одним загальним відділом, в інших – здійснюється окремими 
самостійними структурами. Що ж стосується змісту міжнародної 
діяльності західноєвропейських університетів, то варто виокремити 
три основних напрямки роботи: деякі підструктури функціонують 
для забезпечення виконання міжурядових угод (обмін викладачів і 
студентів у рамках програми «LLL/ERASMUS», співпраця в 
освітній сфері з певними країнами; забезпечення навчання 
іноземних студентів та роботи іноземних викладачів, 
адміністрування міжнародних стипендій тощо), інші забезпечують 
представництво університету в асоціаціях, організаціях, є такі, що 
керують міжнародною діяльністю окремих факультетів та 
інститутів університету. 

Рисою, яка об’єднує всі західноєвропейські вузи, є прагнення 
забезпечення студентської й викладацької мобільності в рамках 
програми «LLL/ERASMUS». При цьому в університетах Іспанії й 
Португалії велику увагу приділяють європейському напрямку 
співпраці, у той час як університети Великобританії (Кембридж І 
Оксфорд) більш зацікавлені у північноамериканському й 
канадському напрямках. Усі вищеперераховані вузи серйозно 
зацікавлені у подальшому розвитку міжнародної діяльності й 
співпраці з іншими вузами різних країн. 



 123

 
Список літератури 

1. Corbett, Anne. Universities and the Europe of Knowledge: ideas, institutions, and 
policy entrepreneurship in European Community higher education policy, 1955-2005. – 
Palgrave Macmillan, 2005. – 268 c. 
2. Perkіn, Harold. Hіstory of Unіversіtіes //Іnternatіonal hіgher educatіon: an 
encyclopedіa /edіted by Phіlіp G.Altbach - Garland Publіshіng Іnc., New York & 
London, 1991. – 1165c. – C.169–204. 

Summary 
The article deals with peculiarities of international activities of West European 

Universities. The author analyses the forms, content and main directions of the 
international work of the Universities of Belgium, Great Britain, Spain and Portugal. 

Key words: international dimension, Western Europe, centralization-
decentralization, providing of the academic mobility of University teachers and students, 
LLL/ERASMUS. 

Анна А.Сухоцка 
(Польща) 

 
БЕЗРОБІТТЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ, ЩО ЗАГРОЖУЄ 

ФУНКЦІОНУВАННЮ СІМ’Ї 
Явище безробіття стало одним з елементів соціальної дійсності. 

Воно є, з одного боку чинником, який здійснює значний вплив на 
багато областей соціально-економічного і політичного життя 
країни, а з другого - сильно впливає на самих безробітних. 
Психологи, соціологи, педагоги, що займаються проблематикою 
безробіття, віддавна бачили існування зв’язків між залишенням без 
роботи та його негативним впливом на психіку і соціальну сферу 
життя безробітного. 

«Безробіття визначається двояко: як загальна кількість осіб, 
зареєстрованих у покликаних до обслуговування безробітних, або 
як полічена на основі опитувальних досліджень кількість осіб, які в 
тиждень, попереджуючий дослідження не були працевлаштовані 
або активно шукали роботу і були готові її прийняти в тиждень, 
коли проводилось дослідження. Перше з цих визначень часто 
критиковане, оскільки багато осіб фактично безробітних не 
реєструється, оскільки не мають права на користь, яку дає 
реєстрація (наприклад допомоги по безробіттю), та частина 
зареєстрованих підозрюється у нелегальному працевлаштуванні у 
сірій сфері» (I.Reszke,1999,с.11-12). 



 124

Правильним здається визначення безробітного як особи, яка 
супроти або з власної волі позбавлена платного працевлаштування 
або заняття, що приносить заробіток..  

Складний і водночас час багатоаспектний характер безробіття 
ускладнює велику кількість форм його прояву. У літературі можемо 
знайти багато типів безробіття, виникає це у рівній мірі як з 
різнорідного характеру використання статистичних даних по 
безробіттю, так і з неоднорідних поглядів на тему причин безробіття 
та способів його обмеження. У нашому дослідженні представимо 
традиційні типи безробіття, що відіграють важливу роль у дискусіях 
про безробіття, а зокрема про способи обмеження цього явища. 
Тому можемо вирізнити: 

− безробіття фрикційне, 
− безробіття структурне, 
− безробіття довготермінове, 
− безробіття циклічне (кон’юнктурне)”  
             (A.Frieske,1999,с.45).  

Вирізняються дві основні форми безробіття: 
- Безробіття явне – встановлене на основі реєстрів відповідних 

установ і окреслене як зареєстроване безробіття (статистичне) або 
встановлене на основі досліджень, що спираються на міжнародні 
стандарти економічної активності людності (BAEL) i окреслюється 
як безробіття дійсне (фактичне). 

- Безробіття приховане (ніде не зареєстроване), розпізнання 
якого вимагає спеціальних анкетних досліджень або застосування 
прогностичних статистичних методів.  

Зокрема, важка правильна діагностика безробіття у сільській 
місцевості, що окреслюється як аграрне працевлаштування. Означає 
воно непотрібних у процесі сільськогосподарської продукції 
мешканців села. 

Один із видів прихованого безробіття у містах є так зване 
приховане безробіття у великих закладах праці, визначається як 
безробіття серед працевлаштованих. Таке розуміння питання, однак, 
контроверсійне, оскільки пояснює явище, яке не є безробіттям sensu 
stricto, а надмірним працевлаштуванням по відношенню до 
дійсності технічно-економічних потреб підприємства. Таке 
безробіття є проявом соціальної патології. 

 «Відхід від зобов’язуючих у суспільстві норм і збочення з 
визначного й акцептованого шляху окреслюється як соціальна 
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патологія. До соціальної патології включаються всі ті явища і 
процеси, які оцінюються як погані або соціально шкідливі та 
виходять за встановлені об’єктивні норми суспільства 
(H.Januszek.2001.s.64) 

Безпосереднім наслідком безробіття є поширення соціальної 
патології, поглиблення соціальної невпевненості і зростання 
почуття загрози безпеці соціальної одиниці і сім’ї. 

Безробітний повільно втрачає засоби для існування. Поступово 
в його житті з’являється почуття непотрібності, виокремлюється 
група маргіналізованих і виключених з участі у суспільному житті 
людей. Ця група породжує нові, негативні явища у вигляді 
соціальної патології..  

Безробіття спричиняє різноманітні наслідки, які проявляються у 
різних площинах, з посиленням і у різних формах (Rynek 
Pracy,1997,s.82-83). Детермінує наслідки, які, крім самого 
безробітного, відчуває і його сім’я. 

До негативних наслідків безробіття можна зарахувати: 
- безробіття детермінує порушення принципів співжиття між 

людьми, стимулює схильність до порушення принципів співжиття і 
поглиблює відсутність поваги до правових положень, чим 
приводить до асоціальної поведінки, наприклад агресії по 
відношенню до людей ,які ліпше живуть. 

- Деякі безробітні зокрема за причин психосоціальних 
схиляються до паразитичного способу життя, використовуючи різні 
благодійні інституції (B.Skrzyńska,1997,s.174-175). 

Безробіття несе наслідки, якими не можна легковажити. 
Економісти вважають, що безробіття стимулює інфляцію, соціологи 
і юристи, соціальні працівники застерігають від соціальних 
патологій. Психологи підкреслюють такі негативні особистісні 
наслідки безробіття як: фрустрація, апатія, пасивність. Політологи 
стверджують, що велика кількість безробітних може мати вплив на 
періодичну дестабілізацію політичної системи (T.Borkowski, 
S.Marcinkowski,2001,s.28). 

Наслідки безробіття виявляються в особливий способів у 
площині функціонування сім’ї.  

Сучасна сім’я відчуває зміни й у сучасному розумінні набирає 
форми малої сім’ї або родини, що складається виключно з батьків і 
їх дітей (у такому вигляді розуміється як продукт нового 
суспільства). А разом з індустріалізацією відходять традиційні 
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форми утворення спільнот і організацій, оскільки домашнє 
господарство перетворилось у «мистецтво керування власним 
домом» (B. Śliwerski,2006,s.89-90). Однак впродовж століть родина 
становить природне виховне середовище, а разом з тим є 
інтегральною частиною суспільства. Саме у ній молода людина 
формує свою особистість, через наслідування найближчих і свого 
оточення. Окрім того, саме завдяки їй пізнає основні права, 
обов’язки, норми, звичаї і традиції ,які панують у даному 
суспільстві. Тому основним завданням є ввести індивіда у суть 
правильного функціонування в дорослому та суспільному житті.  

З цієї ж причини сім’я, у якій приходить на світ молода людина 
є предметом зацікавлень багатьох наук, між іншими таких, як: 
педагогіка, соціологія чи психологія. Сім’я визначається 
професором Кавулою (Kawulа) як подружня пара, що має 
потомство (S.Kawula,1998,s.11).  

Оконь (Okoń) звертає увагу на те, що це є мала соціальна група, 
яка складається з батьків, дітей та кровних родичів, яких поєднує 
подружній та батьківський зв’язок (W.Okoń,2004,s.89-90). 

Подібно пояснює це поняття Тишка (Tyszka), який визначає 
сім’ю як родину ,як певну кількість осіб, які характеризуються 
поєднанням між собою подружжям, кровними зв’язками, 
родинними зв’язками, усиновленням (Z. Tyszka,1976,s.74). Шериф 
(Sherif) твердить, що родина – це група, яка є суспільним 
утворенням і складається з певної кількості осіб, які мають 
окреслені позиції та ролі з огляду на себе. Ці група володіє власною 
системою цінностей, як і норм, які мають на меті регулювання 
поведінки членів групи у справах ,які для них важливі 
(Ochmański,1993,s.83). 

З вищезазначених визначень випливає, що сім’я становить 
інтегральну частину процесу соціалізації людини.  

Людина як суспільна істота виконує визначені ролі, які 
надаються їй у часі доростання, складають різноманітні функції, що 
полягають у виконання певних чинностей, меж обов’язків або 
праці. Родині, як основній соціальній групі,  приписується 
виконання різноманітних функцій. На думку Адамського (Adamski), 
функція сім’ї «охоплює мету і дії сім’ї, до яких спрямовується 
життя», які виконує родина на користь своїх членів, задовольняючи 
їх потреби (F.Adamski,1982,s.49).  

До основних функцій родини, наведених Тишкою, належать: 
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1. Матеріально-економічна –має на меті задоволення 
матеріальних потреб членів сім’ї, поділяється на чотири 
підфункції, до складу яких входять: 

 підфункція продуктивна – полягає у тому, що сім’я 
сама продукує для себе різного виду добро, яке пізніше 
споживає або замінює на інші продукти, необхідні для 
існування; 

 підфункція заробіткова – дозволяє здобувати 
грошові засоби ,які є основним джерелом утримання родини, 
за допомогою виконання заробіткової праці, продажу 
результатів своєї праці або інших матеріальних продуктів; 

 підфункція господарська – полягає у забезпеченні 
нагромадження матеріальних цінностей, необхідних для 
базового функціонування, таких як помешкання, авто чи 
навіть кухонного знаряддя; 

 підфункція під назвою послугово-споживацька – 
займається виконанням різних завдань зі сфери послуг, 
необхідних для ефективного функціонування членів родини, 
до складу якої входять такі послуги, як прання, прасування чи 
приготування їжі. 
2. Функція опікунсько-забезпечувальна – завданням її є 

задоволення матеріальних засобів, необхідних для життя, а 
також здійснення опіки над особами, які мають проблеми зі 
здоров’ям, до яких зараховуємо осіб похилого віку та 
неповносправних. Ці завдання стосуються усіх членів родини, 
дітей, батьків, старшого покоління. 

3. Біопсихічні функції, до яких належать: 
 функція сексуальна – завданням якої є задоволення 

сексуальних потреб подружжя;  
  прокреативна функція – її завдання-задоволення 

емоційно-батьківських потреб членів подружжя та 
прокреативних потреб суспільства. 
4. Суспільно-значущі функції, які поділяються на: 

 легалізаційно-контрольну – полягає у 
санкціонуванні різного роду поведінки і дій, які визнаються 
невідповідними по відношенню до родини. Завданням цієї 
функції є також контроль за поведінкою членів родини, щоб 
вона відповідала очікуванням і нормам, які панують у даному 
суспільстві; 
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 класова (стратифікаційна) функція – має на меті 
визначити позицію членів родини у суспільній ієрархії; 
5. Соціопсихічна функція, до складу якої входять: 

 функція соціалізації – займається приготуванням 
дитини до виконання суспільних ролей, як і доброї орієнтації 
вихованця у дорослому житті; 

 культурна функція – полягає у ознайомленні дітей з 
культурною спадщиною суспільства (література, витвори 
мистецтва, музеї, пам’ятки культури), у якому живе 
вихованець;  

 рекреаційно-товариська функція – має на меті 
задоволення потреб відпочинку з метою зменшення напруги; 
6. Емоційно-експресивна функція – дозволяє задовольняти 

потреби емоційні членів родини, пов’язується  також із 
потребами враження своєї особистості. Забезпечує дитині 
почуття безпеки (Z.Tyszka,1976,s.61-69). 

Безробіття зумовлює порушення кожної з названих функцій 
родини. 
Безробіття сім’ї означає спадання доходів або їх повна 

відсутність. Наступає її зубожіння і соціальна деградація. Родина 
функціонує безплановим способом, без близьких цілей і цінностей. 
Безробітний втрачає своє становище у сім’ї і подружжі, знижується 
його авторитет і позиція. 

Задоволення основних потреб у сфері харчування, одягу та 
дотримання помешкання у родинах з проблемою безробіття 
вимагає, – з одного боку, збільшення доходів шляхом оформлення 
позичок або продаж цінних предметів, з іншого – обмеження 
видатків на культуру, відпочинок і туризм (A.Kotlarska-
Michalska,1994,s.13). 

У сім’ях з проблемою безробіття обмеженню підлягають також 
функція опікунсько-виховна. Внутріродинні стосунки 
характеризуються недостатністю стабільності, можна зауважити 
високостресові (проблеми з освітою дітей) випадки очікувань 
батьків з обмеженими можливостями та їх реалізацією. Постають 
конфлікти на лініях: подружніх, батьки-діти, діти-діти. Напруга на 
фоні матеріальних труднощів є причиною деформації соціальної 
функції сім’ї. зубожіння веде до зміцнення гомоцентричної постави, 
тим більше, що популяризація у засобах масової інформації зразки 
успіху пов’язані з матеріальним становищем у певному значенні 
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дискредитують середовище бідних родин, проводячи часто до 
зниження власної самооцінки. Потають труднощі ш переказом 
молодим людям системи цінностей та соціальних норм. 
Пропоноване у родинах знання про світ, соціальні й економічні 
явища не переконує молодих, які бачать власну ситуацію через 
призму соціальної нерівності. Це дуже небезпечне явище у процесі 
соціалізації молодих по відношенню до положень соціальної 
політики нашої країни.  

Прокреативна функція у сім’ях з проблемою безробіття 
реалізується в умовах недостатності матеріального забезпечення. 
Недостатність і біда схиляють до обмеження кількості дітей, з 
іншого боку, недостатнє ознайомлення з методами регуляції 
народжуваності та рестрикційні положення кодексу лікарської 
етики і засад стосовно допущення переривання вагітності змушують 
до народження у сім’ях безробітних і бідних, супроти їх 
матеріальним і виховним можливостям.  

Емоційно-експресивна функція, так важлива для цілісності і 
тривалості родини, у безробітних сім’ях та убогих ослаблюється. 
Конфліктогенний характер матеріальних труднощів призводить до 
спадку авторитету батьків і дітей.  

У батьків відсутність можливості задоволення потреб дітей 
викликає необґрунтоване почуття вини і безсилля, натомість у дітей 
безрезультатність зусиль їх батьків пробуджує почуття жалю та 
розчарування. Однак зауважити, що у ситуаціях, коли сім’я має 
надію, що труднощі є перехідним явищем, починає зростати її 
активність і солідарність (D.Graniewska,1994,s.10-12). 

Конфлікти виступають тим частіше, чим більша кількість дітей 
у сім’ї. цю залежність зауважила між іншими Гражина Коптас 
(Grażyna Koptas) під час досліджень, що стосувались безробітних 
родин. На її думку, з часом безробітні дедалі частіше заперечують, 
що наступило зниження їх авторитету в очах партнера. Означає це, 
що з часом погіршується настрій і самооцінка безробітної особи або 
ж близькі негативно реагують на тривале залишення без роботи, 
показуючи це за допомогою слів або поведінкою 
(G.Koptas,1992.s.17). 

Безробіття з соціально-психологічного погляду - це є життєва 
подія, що приводить до тривалого життя у стресі. Безробітна 
людина повинна змінити попередні зразки поведінки, щоб 
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пристосуватися до нової ситуації. Стрес є причиною негативних 
змін у стані здоров’я. 

Безробітних характеризує фаталізм, апатія, знижується їх 
психофізична справність. Мають труднощі з починанням будь-яких 
дій, з концентрацією над тим, що роблять -40,6%. Безробітний 
відчуває вину за все, що відбувається з його сім’єю. Змінюється 
характер контактів з дітьми і партнером. Погане самопочуття 
збільшує кількість агресиної поведінки. Безробіття, з економічного 
та психологічного погляду - це стан примусової залежності від 
інших. Така ситуація нормальна для дитини, але не для особи 
дорослої, можна призвести до зміни сформованого у ході життя 
образу самого себе і бачення взаємовідносин з іншими людьми. 

Безробітний, викинутий з колії життя може шукати відповіді на 
запитання: хто я? Така потреба самоаналізу у ситуації невпевненості 
і фрустрації збільшує показник вразливості безробітного на оцінку 
інших людей. Він шукає утвердження себе в думках і поглядах 
інших. Стає психологічно залежним від оточення. Безробітні, окрім 
факту диспонування, величезною кількістю вільного часу, не 
можуть цим часом відповідно розпорядитись. У результаті час 
починає «протікати їм через пальці». Зменшують свою активність у 
всіх галузях, менше читають, менше беруть участь у родинному 
житті. Обмеженню підлягають товариські контакти. Зустрічі з 
іншими безробітними посилюють фрустрацію і не дають підтримки 
психічної. Безробітні почуваються гіршими, побоюються 
відкидання іншими. Тому відмежовуються від соціальних контактів, 
але це обмеження власної активності бачать як бойкот, остракізм з 
боку середовища. 

З викладеного виразно видно, що безробіття -це соціальна 
патологія, яка загрожує функціонуванню родини і дуже часто 
приводить до її розпаду. 
 
УДК: 378.97+378.126+378.978 

Маріанна Сибірякова-Хіхловська  
(Одеса) 

МУЗИЧНИЙ СЛУХ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПРОЦЕСІ 
СПРИЙНЯТТЯ ПОЛІФОНІЇ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ 

МУЗИКИ 
В умовах євроінтеграції важливим завданням педагогіки є 

формування професійно-компетентної особистості майбутніх учителів 
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музики, підготовки їх до самостійної педагогічної діяльності. У цьому 
контексті актуальним стає питання вдосконалення розвитку музично-
перцептивних навичок студентів, особливо в жанрі поліфонії, як 
найбільш складного для музичного сприйняття. Тому потребує 
узагальнення й уточнення теоретичної основи цього питання.  

Музика ХХ століття та сучасності, найчастіше характеризується 
ускладненням музичної мови, що проявляється не лише в значній 
трансформації інтонаційності та гармонії, а й в поєднанні 
вищезазначеного з подальшою поліфонізацією фактури та 
навантаженням голосів полярним індивідуальним змістом. Ще на 
початку століття, С.Танєєв писав, що для сучасної музики, гармонія якої 
постійно втрачає тональний зв’язок, має бути особливо цінною 
пов’язуюча сила контрапунктичних форм. У той самий час А.Шенберг у 
своєму „Навчанні про гармонію” зазначає, що музичне мистецтво 
спрямоване до нової епохи поліфонічного стилю, і так само, як і в 
попередні епохи, яких дисципакорди будуть виникати як результат руху 
голосів. Саме тому актуальним стає питання підготовки музичного 
слуху студента-музиканта до сприйняття поліфонії, що є обов’язковою 
умовою його професійного зростання. Питання вдосконалення музино-
педагогічної підготовки майбутніх учителів музики висвітлені в 
наукових працях О. Олексюк, Г. Падалки, О. Рудницької, 
О. Ростовського. 

Метою статті є виявлення функції різновидів музичного слуху 
(мелодичного, гармонічного, поліфонічного, тембро-динамічного та 
внутрішнього) у процесі сприйняття поліфонії майбутніми вчителями 
музики. 

У музикознавстві поняття «сприйняття поліфонії» розглядається в 
контексті висвітлення історико-теоретичних проблем поліфонії 
(Ю. Євдокимова, В. Протопопов), в тісному взаємозв’язку з поняттям 
«поліфонічне мислення» (Т. Франтова, Л .Цурканенко, К. Южак). У 
музичній педагогіці сприйняття поліфонії досліджується у контексті 
питань розвитку гармонічного слуху (Ю. Алієв, Б. Теплов); 
поліфонічного слуху (Г. Дубініна, А. Каузова, Т. Курасова, 
Г. Меліксетян, С .Пермінова, З. Рінкявічус, В. Спиридонова, Г. Ципін), в 
науково-педагогічних концепціях, що спрямовані на формування знань з 
теорії поліфонії (Г. Побережна, М .Шинкарьова, Т. Щериця). Аналіз 
наукових праць з означеного кола питань дозволяє визначити 
сприйняття поліфонії як процес слухового розрізнення декількох 
паралельних самостійних мелодійних ліній. 
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Сприйняття поліфонії є перцептивним процесом, в основі якого 
лежить музичний слух. Останній тлумачиться в науковій літературі в 
двох значеннях. У широкому розумінні – як звуковисотний слух та деякі 
інші види слуху. Та у вузькому значенні – лише як звуковисотний слух. 
На наш погляд, важливими є обидва розуміння. З одного боку музичний 
слух, як указував Б. Теплов, має бути звуковисотним слухом, інакше він 
не буде «музичним» [5]. З іншого – музичним слухом є і сукупність 
різних видів музичного слуху. Вивченню музичного слуху присвячені 
дослідження науковців минулого (Є. Мах, К. Штумпф, М. Мейє, 
О. Абрагам, В. Келер, Г. Ревеш, А. Веллек, К. Сішор, Є. Мальцева) та 
сучасності (Б. Теплов, Н. Гарбузов, І. Гейнріхс, Ю. Рагс, А. Мазур, 
М. Старчеус, Г. Тарасов, Б.Кременштейн). Умови та методи формування 
музичного слуху вивчаються в музичній педагогіці (А. Арчажнікова, 
А. Островський, Г. Рігіна, Н. Ветлугіна, Г. Ципін, К. Тарасова). 

Сприйняття поліфонії базується на слуховому спостереженні за 
горизонтальним мелодичним розвитком поліфонічної тканини, що 
здійснюється завдяки сформованості мелодичного слуху. Останній є 
звуковисотним слухом у його прояві по відношенню до одноголосної 
мелодії [5, 110]. Б.Теплов визначив, що основою мелодичного слуху є 
ладове відчуття та внутрішні музично-слухові уявлення. При цьому 
якісною характеристикою мелодичного слуху є сприйняття мелодії не 
як формальної звукової послідовності, а як відношення між звуками, що 
передають певний характер і зміст. Це дозволяє визначити ладове 
відчуття як “емоційний компонент” (Б. Теплов).  

У процесі сприйняття та виконання поліфонії майбутніми 
вчителями музики мелодичний слух проявляється як навичка слухового 
спостереження за лінією розвитку кожного голосу поліфонічного твору, 
як уміння простежувати, запам’ятовувати, впізнавати та розрізняти 
основні елементи поліфонічного твору (як-то: тема, протиставлення, 
інтермедія), відрізняти головний тематичний матеріал від другорядного.  

Поліфонічна фактура характеризується як горизонтальними, так і 
вертикальними взаємовідносинами сполучень звуків. Останні 
створюють гармонічну вертикаль і сприяють виявленню ладових і 
тональних характеристик поліфонічного твору. Складність слухового 
сприйняття вертикалі обумовлена кількістю голосів у поліфонічному 
творі. Так, чотирьох – п’яти - голосна поліфонія складна для сприйняття, 
оскільки потребує навичок диференційноцілісного “бачення” акордової 
вертикалі. Сприйняття останньої здійснюється завдяки гармонічному 
слуху. Гармонічним слухом є музичний слух у його проявленні по 
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відношенню до співзвуч–комплексів звуків різної висоти в їх 
одночасному поєднанні” [7, 62]. За дослідженнями Б. Теплова, основу 
гармонічного слуху складають також ладове чуття та внутрішні слухові 
уявлення. Він розвивається на основі достатньо сформованого 
мелодичного слуху [5, 157]. Доцільно звернути увагу на те, що 
Б. Теплов розглядає гармонічний слух як такий, що бере участь у 
сприйнятті “будь-якої багатоголосної, у широкому розумінні, музики” 
[5, 109]. Тобто й поліфонічної також.  

Згідно з Ю. Тюліним, гармонічне сприйняття включає два аспекти: 
сприйняття ладових функцій акордів і сприйняття самого характеру 
звучання вертикалі. В основі ладового сприйняття лежить специфічне 
відчуття ладо-функціонального взаємозв’язку та уявлення про 
функціональні закономірності співзвуч. Сприйняття акордової вертикалі 
відбувається як сприйняття єдиного нерозчленованого цілого, як 
“характеру” акорду. І якщо перший аспект пов’язаний зі слуховим 
аналізом і знаннями про ладо-функціональні закономірності, то другий 
ґрунтується на тембровому сприйнятті вертикальних звукових 
сполучень [9]. У процесі сприйняття поліфонії важливими є обидва 
аспекти. Завдяки ладовому сприйняттю функцій ми здатні 
проаналізувати ладо-тональні зміни у розвитку твору, визначити 
функціональні тяжіння та характерні обороти. Тембральна сторона 
вертикалі лежить в основі емоційного сприйняття акордових співзвуч, 
надає реципієнту змогу відчувати красу гармонічних змін, переживання 
яких значно збагачує як сприйняття, так і власне виконання 
поліфонічних творів. Однак науковці (Б. Теплов, Е. Мальцева) 
підкреслюють, що лише тембральне сприйняття гармонії негативно 
впливає на розвиток повноцінного гармонічного слуху. Провідним 
шляхом формування останнього має бути, все ж таки, опора на 
звуковисотну та ладову диференціацію [3, 28].  

Таким чином, гармонічний слух в процесі сприйняття та виконання 
поліфонії майбутніми вчителями музики проявляється в умінні чути 
акордову вертикаль твору, завдяки чому простежувати ладо-танальні 
зміни. Така спрямованість музичного сприйняття якісно впливає на 
процес виконання поліфонічного твору так як робить його емоційно-
забарвленим, допомагає зрозуміти логіку побудови його частин.  

Для сприйняття поліфонічної музики найбільшого значення набуває 
поліфонічний слух, який є здатністю розчленовано сприймати і 
відтворювати у музично-виконавському дійстві декілька мелодичних 
звукових ліній, які сполучаються одна з одною в одночасному розвитку 
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(Г. Ципін [7, 58]). Отже, поліфонічний слух репрезентує основу 
сприйняття поліфонії – здатність сприймати музичну фактуру в її 
лінеарних взаємовідносинах. В музичній діяльності студента-музиканта 
поліфонічний слух проявляється в умінні прослуховувати розвиток усіх 
голосів багатоголосного твору в процесі його сприйняття, виконання та 
у професійній роботі зі шкільним хоровим колективом.  

Слід звернути увагу на те, що Б. Теплов вбачав сутність 
гармонічного слуху у виокремленні з багатоголосної тканини “окремих 
звуковисотних ліній”, а не окремих звуків і співзвуч. Отже, науковець, 
розглядаючи гармонічний слух, мав на увазі поліфонічний слух і навіть 
стверджував, що для його розвитку необхідна саме поліфонічна музика. 
Відповідного погляду зору дотримується й Ю. Алієв. Він указує, що в 
основі здатності сприймати багатоголосну музику лежить уміння 
“подумки уявляти звучання багатоголосся поліфонічного й 
гармонічного складу...” [1, 128]. Даної теорії дотримуються також 
О. Булгакова та Т. Стахова.  

З.Рінкявічус вперше у педагогічній науці подав наукове визначення 
поняттю “поліфонічний слух” та експериментально перевірив методику 
його формування. Він стверджує, що для процесів диференціації й 
генералізації поліфонічного та гомофонного комплексів необхідна різна 
цільова спрямованість та організація здатностей слуху, а також різні 
рівні його розвитку [4, 17]. І поліфонічний слух є саме тим явищем, що 
відповідає вищезазначеним умовам.  

Структуру поліфонічного слуху визначаємо за Б.Тепловим. Він 
вказував, що для можливості гармонічно сприймати багатоголосну 
музику необхідно дуже добре чути мелодію, щоб почути декілька 
мелодичних ліній та мати можливість ясно уявляти мелодію. В іншому 
випадку її неможливо буде виокремити з багатоголосної музики. Отже, 
логічно припустити, що в основі поліфонічного слуху також лежать 
ладове відчуття та внутрішні слухові уявлення, які є наслідком розвитку 
тембро-динамічного слуху.  

Поняття “тембро-динамічний слух” виникло в результаті 
психофізіологічних досліджень Н. Гарбузова, А. Мазеля, 
Є.Назайкінського, О .Сахалтуєвої, С. Ржевкіна та теоретико-методичних 
праць з фортепіано Л. Арчажнікової, Л. Баренбойма, І. Гата. Тембро-
динамічний слух взагалі має велике значення для студента-музиканта, 
оскільки обумовлює різноманітність та якість туше. Останнє є основою 
виконавської майстерності майбутнього вчителя музики. Особливого 
значення даний вид слуху набуває в процесі виконання поліфонічних 
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творів. Перед студентом стоїть досить складне завдання: зіграти на 
одному інструменті кожен з голосів поліфонічної фактури таким чином, 
щоб склалося відчуття багатотембровості виконання. Кожен з голосів, 
залежно від регістрового розташування та виконавських завдань, має 
набути індивідуальних тембрально-динамічних характеристик. Перш за 
все, тембро-динамічний слух лежить в основі слухової навички 
виокремлювати голоси один від другого за характером тембрального 
звучання, тобто диференціювати їх в залежності від тембральної 
забарвленості. Крім того, він якісно впливає й на образний характер 
сприйняття поліфонічної музики. Раніше в науковій думці 
спостерігалося відокремлення тембральної та динамічної сторін слуху. 
Доцільність їх поєднання в єдине ціле можна пояснити тим, що під час 
зміни гучності звуку змінюється спектр суб’єктивних обертонів, що 
змінює й відчуття тембру. Справді, залежно від сили та якості дотику до 
клавіатури змінюється як динамічна, так і тембральна характеристика 
звучання.  

Новий підхід до розуміння тембро-динамічного слуху дала зонна 
теорія Н.Гарбузова. Згідно з нею, існують зонний та внутрішньо зонний 
тембральний і динамічний слух. Зонами тембрового сприйняття є 
тембри різних інструментів, які контрастно різняться між собою 
(саксофон, труба, віолончель). Внутрішньозонні відмінності тембру 
спостерігаються як зміни забарвлення у межах одного тембру (одного 
інструменту). Зонами сприйняття динаміки є галузі в межах різних 
динамічних нюансів. Внутрішньозонні зміни динаміки сприймаються як 
зміни забарвлення звучання (тобто тембру).  

На цьому шляху постають два педагогічних завдання. Перше – 
розвиток зонного тембрового слуху. Друге – розвиток 
внутрішньозонного тембрового та динамічного слуху. Тобто оволодіння 
у сприйнятті та виконанні навичками слухової тембральної 
диференціації, що знаходиться в прямій залежності від зміни гучності 
[3, 53]. До речі, А.Мазур виокремлює такі види слуху: тембровий слух – 
зонний тембровий компонент музичного слуху; динамічний слух – 
зонний динамічний компонент музичного слуху; та тембро-динамічний 
слух – внутрішньозонний тембровий та динамічний компоненти 
музичного слуху в їх нерозривній                    єдності [3, 54].  

У процесі сприйняття поліфонії зонний тембральний та динамічний 
слух розвиваються через сприйняття хорової та оркестрової 
поліфонічної музики як такої, що базується на багатотембровості. 
Внутрішньо-зонний тембро-динамічний слух формується в процесі 
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сприйняття та виконання поліфонічних творів, написаних для одного 
інструменту (наприклад, фортепіано), або ансамблю інструментів однієї 
групи (наприклад, скрипкове тріо).  

Основою усіх видів звуковисотного слуху (мелодичного, 
гармонічного, поліфонічного), а в деяких випадках й тембрального, є 
здатність до слухового уявлення музичного матеріалу, тобто здатність 
вільно використовувати слухові уявлення, які відображають 
звуковисотний рух [5, 210]. На більш високому ступені розвитку ця 
здібність отримала визначення внутрішнього слуху. Значимість 
внутрішнього слуху для музиканта підтверджується досвідченими 
виконавцями – педагогами (А. Рубінштейн, Ф. Блуменфельд, Г. Нейгауз, 
Г .Ципін). Зокрема, Я. Зак підкреслював, що коли піаніст чує музику 
внутрішнім слухом, то ніщо не завадить йому створити свій ідеал – ні 
технічні труднощі, ні складнощі аплікатури, ні клавішна “топографія” 
[2, 94].  

Внутрішній слух трактується як здатність до відтворення у 
слуховому уявленні звукових поєднань, що були сприйняті раніше 
(Є. Ефруссі, І. Назаров, Г. Ципін); як здатність вільно оперувати 
музичними слуховими уявленнями [5, 162]; як діяльність уяви, де 
музично-слухові уявлення є результатом творчої переробки відповідних 
сприйняттів [7, 72-73]. Можна погодитися із С. Майкапаром, який 
вважав, що гармонійне формування музичного слуху передбачає 
одночасний розвиток “зовнішнього” слуху” (термін С. Майкапара), 
тобто відчуття та сприйняття звуковисотного матеріалу, і 
“внутрішнього”, яке представлено музичними слуховими уявленнями. У 
контексті сприйняття поліфонії майбутнім вчителем музики внутрішній 
слух проявляється в умінні уявляти звучання поліфонічної фактури, 
оперувати її елементами та творчо їх переробляти.  

Отже, сприйняття поліфонії належить до стратегічно важливих 
проблем музичної педагогіки. Воно є складним перцептивним 
процесом, що базується на діяльності музичного слуху. Різновидами 
останнього є мелодичний, гармонічний, поліфонічний, тембро-
динамічний та внутрішній слух. Кожен із них виконує конкретну 
функцію у процесі сприйняття поліфонії. Їх розвиненість і поєднання в 
слуховому перцептивному процесі підіймає процес сприйняття 
поліфонії на якісно вищий рівень.  
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Marianna Sibiryakova – Khikhlovska 
Ear for music and its role in the course of polyphony perception of future music 

teachers. 
In article such kinds of ear for music as melodic, harmonious, polyphonic, 

tembro-dynamic and internal hearing are considered. The role of each of them in the 
course of polyphony perception is opened by the future music teachers. 

 
Петро Тадеєв   

 (Київ) 
 

ІСТОРИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 
ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ – ПРЕДСТАВНИКІВ 

НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У США 
Актуальність і постановка проблеми. Ефективне виконання 

програми розвитку творчого потенціалу обдарованих школярів 
потребує введення інновацій, застосування різнобічного підходу, 
наявності відчуття ситуації та розуміння делікатних та складних 
проблем. Усе перераховане вище нерозривно пов’язане із 
цінностями та етнічними особливостями учнів, які вчителі 
неодмінно повинні враховувати у процесі розвитку творчої 
особистості. Увага до різних культур, які формують багаторівневе 
та динамічне суспільство зі змінами в тенденціях свого розвитку, 
оновленою здатністю до цього розвитку і численними його 
джерелами, спрямованими на творчі потуги, дасть змогу створити 
творче суспільство, яке може розвиватися без обмежень. 

Проблема вивчення творчого та раціонального інтелекту для 
визначення взаємозалежності цих двох понять була предметом 
наукових пошуків багатьох учених. Творчий підхід до навчання 
учнів – представників національних меншин часто помилково 
сприймають за буденне шкільне навчання. Незважаючи на 
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застосування традиційного виховання у будь-якій культурі, умови 
навколишнього середовища визначають світло, в якому діти 
самовиражаються та розвиваються. Педагоги, які усвідомлюють та 
розпізнають ці творчі підходи і використовують їх як каталізатор 
для розвитку навчальних умінь учнів, допоможуть їм сформувати 
позитивну самооцінку і набути корисного досвіду. 

Плюралістичне суспільство, на шляху становлення якого на 
сьогодні знаходиться Україна, дасть змогу ефективно розвивати 
творчу активність у всіх етнічних групах і творчу діяльність у 
різних за культурою національних осередках. Наприклад, сьогодні 
на Закарпатті за даними перепису населення (1989 р.) етнічний 
склад утворюють українці – 970000 (77%), угорці – 170000 (14%), 
росіяни – 60000 (4,8%), румуни – 27000 (2,3%), цигани – 12000-
30000 (1-2,5%). Словаки, євреї та інші національності кожна окремо 
складають менше одного відсотка від усіх жителів краю. Подібна 
ситуація в Криму та інших областях України. 

Заради об’єктивності необхідно відзначити, що місцеві органи 
влади та культурно-освітні товариства вже зробили чимало в плані 
надання рівного доступу до якісної освіти обдарованим учням – 
представникам національних меншин. Однак, чи дійшли ці дії до 
конкретного молодого угорця, татарина, рома, які проживають на 
Україні? Це питання стає ще більш актуальним в зв’язку з 
впровадженням зовнішнього незалежного оцінювання  знань учнів. 
Чи не виявиться так, що обдаровані випускники – представники 
національних меншин – через недостатнє володіння українською 
мовою не зможуть реалізувати свій творчий потенціал у вищому 
навчальному закладі? 

Досвід передових країн світу, передусім США, щодо реалізації 
підходів до навчання обдарованих школярів – представників 
національних меншин у цьому плані є унікальним і потребує 
вивчення та творчого використання в українських реаліях. 

Мета статті. Метою пропонованої статті є вивчення процесу 
сприяння творчій діяльності обдарованих школярів та аналіз 
проблем, що виникають у цій сфері, з фокусуванням уваги на 
дослідженні такої діяльності обдарованих з національних меншин 
США. При цьому акцентовано на особливостях розвитку творчого 
потенціалу обдарованих дітей афро-американського та азійського 
походження.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під час аналізу 
навчання обдарованих афро-американських дітей Алексінья Болдін 
(Alexia Baldwin) [1] описує творчу поведінку, притаманну таким 
дітям. Зокрема, науковець окреслює стратегії заохочення розвитку 
творчого потенціалу афро-американських дітей, спираючись на 
культурні особливості цієї меншини та концентруючи увагу на тих 
афро-американських дітях, які нерішуче реагували на традиційне 
навчання. 

Керол Рус Харріс (Carole Ruth Harris) [2] розглядає життя 
вихідців з Азії та Південної Америки, чий творчий потенціал 
залишиться нереалізованим, якщо не буде вжито належних заходів, 
які передбачають урахування їхніх культурних ознак. Оскільки 
багато дітей в Азії та Америці – нещодавні емігранти, то 
ідентифікація та забезпечення послуг із заохочення творчої 
діяльності у цих жителів часто ускладнена мовними і 
міжкультурними проблемами та конфліктами між різними 
поколіннями. Ефективні стратегії в контексті шкільних занять 
запропоновано для застосування у світовій практиці з метою 
надання нових можливостей для виховання і розвитку творчих 
здібностей. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку 
педагогічної науки питання взаємозалежності обдарованості та 
творчості, а також якості цих понять у дітей національних меншин є 
достатньо опрацьованими науковцями. Певні особливості афро-
американського населення, які на сьогодні досліджують вчені, як-от 
творча поведінка і досвід, мають значно потужнішу природну 
основу порівняно з такими ж особливостями інших етносів. Кожна 
етнічна група має свої характерні особливості, проте може 
зазнавати впливу культур інших груп, що контактують з нею. 
Окремі вчені заперечують оперування поняттям „раса” і вважають, 
що воно завжди було деструктивним фактором в історії людства. 
Насправді, всі люди перемішані з урахуванням їхнього походження, 
а тому „повторення” між різними групами індивідів фізичних ознак 
є правилом. 

Історично та соціально безпрецедентні випадки засвідчили 
унікальну здатність афро-американців долати нерівність у 
суспільстві. Особливо це повною мірою підтверджено на сьогодні, 
коли Президентом США став Барак Обама – представник вище 
названого етносу. Проте виявлення взаємозв’язку цих здібностей, з 
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одного боку, та творчої і розумової діяльності, з іншого, на 
сучасному етапі є недостатньо вивченим. Неопрацьованість 
проблеми особливостей творчої поведінки та її ставлення до 
розумової діяльності учнів афро-американського походження 
призвела до неправильної оцінки рівня інтелектуальних здібностей 
таких дітей. 

У США термін „меншина” тривалий час застосовували 
переважно до афро-американського населення. Проте перелік націй, 
які підпадають під характеристику цього терміна, стрімко зростає. 
У пропонованій статті терміни меншина та афро-американське 
населення – взаємозамінні, хоча в основному буде йтися про афро-
американського учня. Лише частково буде описано розвиток 
творчого потенціалу учнів американо-азіатського походження. У 
контексті зазначеного Огбу (Ogbu) [3] стверджує, що є два види 
меншин: ті, які добровільно стають частиною американського 
населення, і ті, пращури котрих невільно стали його частиною. 
Останні опинилися у ситуації, коли їх оцінюють не за унікальними 
здібностями, якими вони наділені, а за кольором їхньої шкіри. 

Досліджуючи історію становлення творчого потенціалу 
обдарованих учнів – представників національних меншин, 
Френклін [14] стверджував, що у 20−40-і роки ХХ столітті офіційна 
психологія підтримувала тезу про те, що вроджені творчі задатки у 
афро-американців є нижчими, ніж у білого населення Америки. В 
свою чергу чорношкірі вчені (Horace Mann і Du Bois) вказували 
протилежне. 

Сьогодні багато з тих, хто працює в освіті обдарованих у США, 
продовжує вважати, що діти національних меншин, в першу чергу 
афро-американці та представники азійського походження, є 
інтелектуально нижчими за дітей з білим кольором шкіри. 
Історично це питання виникло у 1916 році, коли Терман спробував 
розмістити людей у певній ієрархії залежно від фізичних ознак і 
передусім за расовою ознакою. 

Американські дослідники зазначають, що дисбаланс у навчанні 
афро-американців відбувається не лише у програмах для 
обдарованих, але й у спеціальній освіті. Однак реалії 
американського способу життя підтверджують зовсім протилежне. 
Наприклад, у програмі новин «60 хвилин» 1995 року в штаті 
Джорджія говорилося про те, що батьки «білих» школярів 
незадоволені тим, що навчаються з чорношкірими дітьми за 
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програмами для обдарованих, незважаючи на те, що вони мають 
однакові здібності. Цей конфлікт зрештою призвів до того, що 
«білих» школярів забрали з цих програм їхні батьки. 

Як відзначав Макінтош (McIntoch), «білі американці знають, що 
їхня біла шкіра відчиняє багато дверей для білих, попри те, чи 
схвалюємо ми спосіб, яким це панування було їм присуджене, чи 
ні» [15, с. 81]. 

Питання вчасного, точного виявлення та розвитку 
обдарованості є досить складним і стосовно учнів азійського 
походження. Мовні та культурні ускладнення, економічні та інші 
побічні фактори, очікування однолітків, міжкультурні 
непорозуміння, недосконала шкільна система та інтеграційні 
конфлікти часто відволікають та заважають розпізнавати творчі 
таланти. Крім того, викликають труднощі виявлення творчо 
обдарованих серед біженців, тобто нелегальних емігрантів, а також 
той факт, що культура і мова приїжджих може значно відрізнятися 
від таких же понять нового середовища перебування. 

За твердженням Болдуїна (Baldwin) [4], характеристики та 
показники творчих здібностей передбачають такі складові: 1) багата 
на стилістичні засоби та символічні значення, колоритна, 
переконлива мова; 2) логічне мислення, здатність продумувати 
наперед та практично вирішувати проблеми; 3) здатність відчувати 
динаміку розвитку; 4) протистояння труднощам, що виникають. 

Перераховані особливості виявляються у незвичній, а відтак 
неприйнятній навчальній поведінці, як-от: викрикування з місця для 
висловлення нової ідеї, вигадування неіснуючих термінів для 
позначення явища, заперечення вчительського авторитету та ін. 
Проте багато вчителів не звертають уваги на згадані моменти, щоб 
досягти потрібної навчальної активності учнів, яка сприятиме 
виникненню нових ідей, прискореному учінню, стане засобом 
формування лідерських якостей, підвищення самооцінки. 

Торренс (Torrance) [5] попереджає про небезпеку 
непослідовного навчання, яке трапляється серед учнів так званої 
меншості, про яку йшлось вище, у ситуації, коли в них 
спостерігається недостатній рівень самооцінки або ж виникає 
недооцінка їхнього реального потенціалу. Науковець наголошує на 
ньому як на згубному явищі, змушуючи його або її почуватися 
незручно і некомфортно, пригнічуючи творчу активність. Статус 
меншості передбачає комплекс факторів, які впливають на 
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відношення між культурою і мовою меншості та більшості, і таким 
чином відображаються на шкільному розпорядку та навчання 
меншості. 

Рунко (Runco) [6] у своїй статті зосередився на питаннях 
творчості малозабезпечених дітей. Однак варто підкреслити, що не 
можна прирівнювати малозабезпечених та афро-американських 
учнів, хоча ці діти справді дуже часто опиняються у складних і 
незвичних ситуаціях. Відтак, враховуючи останнє застереження, 
ідеї Рунко є важливими у ракурсі вирішення проблем творчості 
афро-американських дітей. Названий учений стверджував, що є 
кілька причин ставитися з оптимізмом до питань творчого 
потенціалу малозабезпечених учнів і одна з них – це та, що творчий 
потенціал має здатність інтенсивно розповсюджуватись. Крім того, 
Рунко зазначав, що педагоги повинні бути уважними, аби не 
підірвати внутрішню мотивацію учнів, а також цінувати й 
заохочувати вияви індивідуалізму та самостійної роботи. 

Використання трьохкомпонентної моделі Рензуллі (Renzulli) [7] 
дає змогу розроблення форм роботи, у яких увагу сфокусовано на 
творчих здібностях афро-американських учнів. У цій моделі, як і в 
моделі Фельдхузена (Feldhusen) [8], акцентовано на різноманітті як 
засобі розвитку задатків учнів, заохоченні розвитку нових ідей 
шляхом мозкової атаки, опитування, використання творчих завдань 
і продукування нових ідей. 

Загалом у дослідженнях Клазена, Мідделтона та Коннела 
(Clasen, Middleton and Connel) [9] утверджено ідею оцінювання 
творчого та проблемно-пошукового вияву характеру у студентів з 
груп меншості і не тільки. Учені використали багатоаспектний 
підхід, під час якого учні вирішували проблему за сценарієм, 
поданим дослідниками. Було встановлено, що послідовність і 
гнучкість підходу до проблеми – два необхідні положення для її 
розв’язання. Іншими критеріями оцінки цих здібностей стали описи 
чистої ідентифікації. Так, було визначено, що значна кількість 
чоловіків, представників так званої меншості, має надзвичайні 
здібності у мистецтві. Науковці зауважили: „У той час, коли рівень 
відрахувань представників меншин зі школи, особливо 
представників чоловічої статі, є проблемою національного рівня, 
може здатися, що систематичне визнання і розвиток різноманітних 
талантів – єдиний спосіб переконання учнів у тому, що освіта може 
бути важливою і необхідною” [9, с.31]. Відображення набутих 
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студентами у процесі пошукової роботи поглядів можна 
простежити у їхніх дослідженнях: вони вирішили, що мистецтво – 
це цікаво, але несуттєво, а інші предмети шкільної програми є 
більш дієвими і мають тісніший зв’язок з очікуваннями від 
навчання. 

Загалом у дослідженнях цих авторів підтверджено думку про те, 
що увага до учнів підіймає рівень їхньої самооцінки. Хоча їх 
завданням було виявлення ефективного способу розпізнавання 
студентів, мислення яких відрізняється від стандарту, здатність 
виявити здібності на уроці є безцінною. Клазен, Мідделтон та 
Коннел наголошували на тому, що: „Необхідно мати бажання та 
виявляти наполегливість для розвитку інструментів, що 
розкриватимуть приховані здібності, розробляти програми для 
розвитку і таланту і здібностей крізь призму етнічних, расових та 
статевих особливостей” [9]. 

Праці Торренса на тему творчості є добре відомими у наукових 
колах. У роботах науковця у цій сфері висвітлено важливі якості 
творчості та констатовано про неусвідомлення їхньої наявності у 
представників меншості. Торренс [10] використав висловлення 
одного п’ятирічного чорношкірого хлопчика як назву своєї доповіді 
на конференції: „Я був матеріалом, з якого нічого не будували!” Це 
висловлення стало прецедентом для подальшого сприяння 
малозабезпеченій молоді шляхом упровадження навчальних 
програм, що ґрунтуються на їхньому творчому ентузіазмі. Торренс 
назвав ці особливості саме ентузіазмом, хоча усвідомлював, що цей 
ентузіазм окремі педагоги вважатимуть за велику рідкість. 
Розглянемо згадані особливості: здатність виражати почуття і 
емоції; вміння імпровізувати зі звичними матеріалами; хороша 
дикція під час рольових ігор та розповіді; вміння і бажання 
займатися мистецтвом живопису, скульптури та ін.; вміння і 
бажання займатися танцями, театральною грою, підтримувати 
творчий рух; насолоджуватися музикою, мати музичний слух; 
виразне мовлення; послідовність і вдале використання 
невербальних засобів спілкування; бажання і здатність працювати у 
групі, вирішувати проблеми; здатність реагувати на об’єктивну 
дійсність; здатність реагувати на кінестезію; виразність жестів, 
„мови тіла”; почуття гумору; стилістично багате мовлення; творчий 
підхід до вирішення проблем; концентрація на завданні; 
адекватність емоцій; швидко вникати в роботу. 
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Теорія Торренса про важливість виявлення творчих задатків 
серед представників меншин була актуальною впродовж чотирьох 
десятиліть і залишається такою на сучасному етапі. Ця теорія була 
доповнена роботою учнів Торренса. Його учениця Хелей (Haley) 
[11] провела дослідження під час написання дисертації у 1979 році. 
Вона розширила дослідження Торренса, спостерігаючи за впливом 
на творчі можливості забезпечених та малозабезпечених 
чорношкірих дітей участі у різноманітних видах діяльності. 
Результати вивчення питання, яке стосувалось особливостей реакції 
учнів на запропоноване завдання, були такими: «Чорношкірі діти, 
що належать до середнього класу, більш успішно виконували творчі 
завдання, використовуючи словесну форму вираження... І 
забезпечені, і малозабезпечені учні успішно виконували творчі 
завдання проблемного характеру за допомогою різних способів 
вираження думки... все це має зв’язок із потенційним впливом 
довкілля на мозок людини і його розумову діяльність... Забезпечені 
схоже звикли не застосовувати мову жестів і більш складних 
механізмів... Незабезпечені, які традиційно починають шкільне 
навчання з 5-ти років, можуть зберігати творчий потенціал, 
виражаючи його мовою жестів та інтегрованих моделей [11, с.38]». 

Особливості афро-американських учнів, які є їхніми творчими 
перевагами, перераховано Торренсом, а пізнавальні можливості, які 
висвітлені Старко (Starko) [12], настільки ж важливі, як і 
планування роботи для розвитку творчих здібностей. Старко 
виділяє, крім інших, раніше згаданих, ознак, метафоричне 
мислення, яке дозволяє учням використовувати одне поняття для 
вираження або пояснення іншого; створення зорового образу, яке 
допомагає учням уявляти речі: їм подобається працювати із 
зоровими образами; процес підпорядкування хаосу порядку, в ході 
якого діти надають перевагу складним об’єктам над простими. 

Рунко (Runco) [6] пропонує використати низку вказівок для 
підвищення творчого рівня малозабезпечених учнів.  

У своїй книзі з питань заохочення творчої діяльності Мікер 
(Meeker’s) [13] вказала шість кроків до становлення творчої 
особистості: 

Крок 1. Розпочніть з... 
Крок 2. Знайдіть нагоду, щоб відчути натхнення. 
Крок 3. Достукайтесь до своєї підсвідомості. Все, що ви 

відчуваєте і переживаєте, відкладається у вашій пам’яті. 
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Крок 4. Не має значення, наскільки абсурдною здається вправа; 
пам’ятайте, щоб проявити творчість, станьте подібним до дитини. 

Крок 5. Підтримуйте хороший настрій та використовуйте 
почуття гумору. 

Крок 6. Виконуйте фізичні вправи для збагачення мозку киснем. 
Окремі із запропонованих дослідницею видів діяльності на 

уроці передбачають вправи, в яких студенти образно 
перевтілюються у представників минулого і уявляють, як усе могло 
б відбуватися; написання кінцівки твору, створення мозаїки і багато 
іншого, що дає змогу виявити гнучкість, послідовність та 
своєрідність мислення, так звану основу розвитку творчих ознак. 

Крім того, варто зауважити, що робота у групах, обговорення, 
логічне та історичне порівняння можуть сприяти творчому 
зростанню. Модель підвищення рівня сприйняття учнів дуже 
корисна в процесі розвитку впевненої в собі та самодостатньої 
особи, відмінної від інших за культурною та зовнішньою ознаками. 
Рольові ігри, в яких учні обмінюються ролями, допомагають 
розвивати розуміння почуттів інших. Так звану модель обробки 
інформації використовують для введення інформації про різні події 
(історичні та сьогочасні). Науковий пошук, виробничі практики, 
вихователі, місцеві історики та створення інформаційних капсул 
можуть також стати ефективними засобами. Модель розкриття 
понять можна використати, аби залучити студентів та викладачів до 
використання змісту різних культур та етносів під час пояснення 
якогось поняття. Соціополітичні паралелі, образотворче, театральне 
мистецтво та мовні зразки – це лише декілька прикладів 
використання такої моделі. 

Висновок. Надто часто учнів-представників національних 
меншин вважають впертими, нестриманими і ледачими у ситуаціях, 
коли вони демонструють поведінку, що є нетрадиційною у класі або 
ж не узгоджується з навчальним планом. Неопрацьованість 
окресленої проблеми призвела до того, що багато студентів, 
особливо афро-американців, зазнають невдачі.  

Перші дослідження Торренса у 1960-х, що стосувалися творчих 
задатків у представників меншин, і його наступна праця в 1990-х 
про недостатнє розуміння і шляхи, за допомогою яких розкривають 
та розвивають творчі задатки у представників меншин, активізувала 
таку повільну реалізацію цього аспекту серед афро-американців. 
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Для ефективного залучення афро-американців та представників 
інших національних меншин для участі в програмах для 
обдарованих важливо враховувати історичні, культурні та соціальні 
аспекти. 
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РОЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ 
ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН 

Актуальність дослідження і постановка проблеми. Сучасна 
мовна ситуація у світі характеризується суперництвом процесів 
мовної дивергенції та конвергенції. З одного боку, існує близько 
п’яти тисяч мов, якими послуговується людство на п’яти 
континентах. Точної кількості мов досi не встановлено, позаяк 
остаточно не визначено статус деяких говірок в Азії, Африці й 
Океанії, i питання про те, чи вони окремі мови, чи діалекти інших 
мов, залишається відкритим. 

З іншого боку, спостерігаємо тенденцію до значного поширення 
п’яти-семи мов, які прагнуть увійти до клубу так званих світових 
мов. Ідеться насамперед про англійську, іспанську, французьку, 
арабську, португальську, російську. Ці мови національно 
негомогенні, тобто розподіляють свої функції, обслуговуючи різнi 
нації та різні культури. Першiсть у клубі світових мов тримає 
англійська. За різними оцінками, нею розмовляють від 400 до 800 
млн. людей, як тих, для кого ця мова є першою або рідною, так і 
тих, для коло вона стала другою або іноземною мовою спілкування. 
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Посідаючи друге місце за кiлькiстю носіїв пiсля китайської, 
англiйська мова широко використовується різними спільнотами в 
Європі, Америцi, Азії, Африці, Австралії для обмінів у галузі 
інформації, освіти, науки, культури, бізнесу тощо. Вона стала 
першою мовою глобальної інформаційної мережi Інтернет [7, c.3]. 

Сьогодні англійська мова займає провідне місце в 
європейському освітньому просторі і  в системі іншомовної освіти 
країн-членів Ради Європи та Європейського Союзу. Тенденції 
вивчати сучасні мови, якими розмовляють у провідних країнах Ради 
Європи, весь час набувають усе більшого розповсюдження. Завдяки 
можливості подорожувати по світу, розвитку всесвітньої 
телефонної мережі та Internet сформувалося сучасне суспільство у 
формі так званої «глобальної спільноти». При цьому однією з 
найважливіших проблем стала необхідність міжнаціонального і 
міжкультурного спілкування. Тому вміння спілкуватися багатьма 
іноземними мовами, і передусім англійською, стало необхідністю 
переважної більшості населення сучасних європейських країн. У 
цьому і полягає  актуальність  проблеми дослідження. 

Метою нашої статті є дослідження сучасного стану поширення 
англійської мови в контексті розвитку світових мов, а також 
обгрунтування перспектив її подальшого розвитку та впливу в 
європейському освітньому просторі.  

Для досягнення поставленої мети  необхідно виконати такі 
завдання: 

• розглянути роль англійської мови в сучасному  процесі 
комунікації; 

• охарактеризувати роль англійської мови в європейському 
освітньому просторі; 

• виокремити основні принципи мовної політики Ради Європи 
в останні десятиріччя; 

• визначити місце англійської мови в системі іншомовної 
освіти європейських країн. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
У країнах Західної, Східної та Центральної Європи проблемою 

освіти з іноземних мов, або мовною освітою, як трактується цей 
термін у загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти [8], 
займаються такі вчені -лінгвісти, педагоги-практики, методисти, як 
Дж. Л.М. Трім, Д. Кост, Б. Норт, Дж. Шейзл, Г.Шнейдер та інші. В 
Україні сучасними проблемами іншомовної освіти й аналізом 
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сучасних світових мов, включаючи англійську мову, займаються 
Кузнєцова О.Ю., Першукова О.О., Ніколаєва С.Ю., Левицький В.В., 
Огуй О.Д., Смілякова Л.П. та інші. Однак роль і місце світових мов, 
до яких входить англійська мова, в сучасному полікультурному і 
багатомовному суспільстві недостатньо досліджене і потребує 
детального аналізу та вивчення досвіду розвинених європейських 
країн з метою впровадження в практику шкільної та вищої 
іншомовної освіти в Україні. 

Термін «світові мови» введений в обіг у важливому документі з 
мовної освіти США «National standards in foreign Language 
Education)) (Національні стандарти освіти з іноземних мов. 1996 
рік). Важливість та інтерес до вивчення світових мов 
обґрунтовується « через п'ять К (англійською мовою « five С»): 

• комунікація (обмін, взаєморозуміння, презентація ідей) –
сommunication; 

• культура різних народів (розуміння, досвід і перспективи 
вивчення) – culturies; 

• зв'язки ( підбір інформації від інших культур, її зміст) – 
connections; 

• порівняння (порівняння інших мов і культур з рідними) – 
comparisons; 

• суспільство (використання мов за межами школи для праці і 
відпочинку) – communities [10, c.11-12].  

На теренах європейського освітнього простору з проблеми 
поширення і розповсюдження мов публікувалися праці провідних 
учених Великої Британії, Німеччини, Угорщини: Б. Норта, Дж. Шейзла, 
Ц. Сарді, Г. Шнейдера в журналі «Language and education: an 
International journal. - Frankfurt. - 2000 - 2007». У Росії аналогічні 
результати публікуються в журналах «Образование», «Обучение в 
России и за рубежом» (2005 - 2007) тощо. 

Виклад основного матеріалу. Вибір англійської на роль першої мови 
міжнародного спілкування зумовлений низкою внутрішніх (мовних) і 
зовнішніх (позамовних) чинників. Дослідники відзначають, що серед 
живих мов англійська вирізняється раціональною внутрішньою 
організацією, відносною простотою граматичної будови і багатством 
словникового складу, у межах якого існує можливість створювати 
розгалужені терміносистеми. 

Історичною подією, яка дала поштовх утвердженню англійської як 
першої міжнародної мови, була перемога союзників у Другій світовій 
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вiйнi й створення Організації Об'єднаних Націй. Цьому, безумовно, 
сприяли економічна і військова потуга СІІІА, американський 
неолібералізм, який продовжує приваблювати мільйони людей у всьому 
світі. 

Однак сучасний стан англійської мови засвiдчує, що вона не є 
чимось однорідним i розпадається на ряд варіантів (британський, 
американський, канадійський, австралійський тощо), у яких процеси 
дивергенції і конвергенції конкурують між собою. Історично 
виникнення варіантів англiйської мови, як i іспанської, французької, 
португальської тощо, зумовлене розпадом колоніальних імперій i 
відходом від мовних норм колишніх метрополiй, що було пов’язано з 
усвідомленням своєї окремiшності новоутвореними національними 
спільнотами. Втім, варіантність англійської та інших полiетнiчних мов 
має свої межі і не зачіпає ядра граматичної системи та лексичного 
складу. Внаслiдок взаємодії варіантів мови з’являється тенденцiя до 
утворення усередненої нормативної моделі, яка охоплює найбільш 
поширені варіантнi явища. Стосовно англійської можна сказати, що в її 
усередненiй нормі переважає англо-американський елемент, який має 
істотний вплив на розвиток інших варіантів англійської мови, у тому 
числі й на британський. Саме ця норма стає основою для вивчення 
англійської у світі. Її часто асоціюють з роботозованою lingua franca, за 
якою не стоїть певна культурна традицiя. Небезпека поширення такої 
мови полягає в можливості її подальшого лексичного та стилістичного 
збiднення, а також граматичного спрощення [3]. 

Натомість стрімке поширення англійської мови, як першої мови 
міжнародного спілкування, сприяє розвитку як індивідуальної, так i 
колективної двомовностi (багатомовності) за схемою "національна мова 
(L1) + одна-дві мови широкого вживання (L.2, L.3)". Сьогодні в таких 
країнах Європи, як Данія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Фінляндія 
важко знайти людину, яка б не володіла англійською. Нею тією чи 
іншою мірою користуються 90 % населення цих країн. А більшість 
нідерландців, наприклад, вважає своїм обов'язком вивчити ще 
французьку або німецьку, які є мовами сусідів. Для порівняння: на 
теренах України та Росії кількість тих, хто володіє англійською мовою, 
за різними оцінками, не перевищує 7-8 %, а всього знавців іноземних 
мов тут не більше 15 % [7]. 

Вважається, що через декілька років 1,5 мільярда людей – чверть 
усього світового населення – буде розмовляти англійською. Німецькою 
мовою таких розмовляють 120 мільйонів людей у світі. 24% європейців 
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вважають німецьку мову – рідною, а 8% населення країн-членів ЄС 
вивчають німецьку мову як іноземну. Три чверті світової 
кореспонденції, 80% електронної пошти в Інтернеті тепер ведеться 
англійською. 28 % книжкової продукції у всьому світу виходить 
німецькою мовою (тобто, кожна десята книга у світі). Отже, можна 
гіпотетично „дійти висновку”, що незабаром усі люди будуть 
розмовляти англійською або, в крайньому випадку, ще й німецькою.  

Однак, навіть за високого відсотка двомовного населення питання 
про надання англійській мовi офіційного статусу не ставиться. 
Нещодавня спроба поставити його в Японiї не мала успіху. Знання 
англійської та інших мов широкого вживання розглядається мовцями як 
необхідна реальність, а не як вища цінність, що цілком вiдповiдає типові 
горизонтальної двомовностi, коли рідна та друга (iноземна) мова 
вважаються мовами одного рівня на шкалi цінностей. При цьому власна 
мова виступає як гарант збереження нацiонально-культурної 
ідентичності. 

Визнаючи культурну цінність кожної мови незалежно від ступеня її 
поширеності, світове співтовариство через міжнародні органiзації 
відстоює ідею збереження всіх існуючих мов, у тому числі i так званих 
малих, які є мовами етнічних меншин і не мають офіційного статусу у 
відповідних державах. На їх захист неодноразово приймалися резолюції 
ЮНЕСКО, Ради Європи та інших органiзацiй. Відома, зокрема, 
Європейська хартія регіональних мов, яка обов'язкова для виконання 
всіма державами – членами Ради Європи і яка передбачає можливість 
використання цих мов як засобів офіцiйного спілкування на 
регіональному рівнi. Європейський союз фінансує спеціальний проект 
"Меркатор" на підтримку мов етнічних меншин у різних країнах 
Європи. Ідея збереження мовної багатоманітності знайшла своє втілення 
і в проголошенні 2001 року європейським роком мов [5]. 

Шляхом збереження мовної багатоманітності світу є практичний 
розвиток двомовності і багатомовності тих, хто в ньому живе, 
заохочення до такого розвитку з боку тих, хто визначає мовну політику. 

Сучасна мовна політика Ради Європи зосереджується на трьох 
головних принципах: 

• вивчення мов – універсальна потреба і право кожного; 
• це процес, який триває протягом усього життя; 
• ті, хто вивчають мови, їх інтереси і потреби спрямовані на 

процес задоволення потреб суспільства [8]. 
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Тенденції вивчати сучасні мови провідних країн Західної Європи 
весь час набувають усе більшого розповсюдження. Англійська мова і 
надалі залишається найпопулярнішою в Європі і світі після китайської. 
Англомовних країн у світі - 45. Звичайно, до них входять перш за все 
Британія, яка зуміла шляхом колоніального захвату розповсюдити свою 
мову в усіх куточках світу, а також США, які розповсюджують свою 
мову мирним шляхом через засоби масової інформації по всьому світу. 
Французькою мовою розмовляють в 33 країнах, арабською - в 21, 
іспанською - в 20 країнах, португальською - в 7 країнах, німецькою - в 5, 
китайською - в 3. У сучасній лінгвістиці існує поняття «світові мови». 
Але головним критерієм цього трактування є не кількість населення, яке 
розмовляє певною мовою, а важливість мови на міжнародній арені, 
міжнародне значення мови. Так, китайська мова, якою розмовляє більше 
як мільярд населення, не є «світовою мовою», або мовою міжнародного 
чи міжнаціонального спілкування [6, с.379]. 

Інші фахівці вважають, що в світі є шість мов «світового значення»: 
англійська, китайська, німецька, французька, іспанська, російська [2, 5, 
6]. Однак, як бачимо, це не повністю відповідає «чисельним  перевагам» 
тих чи інших мов (таблиця 1). 

Таблиця 1. 
Мови світу, що мають найбільшу  кількість носіїв 

 Мова Кількість носіїв 
китайська (мандарин) 1 075 000 000 

англійська 514 000 000 

хінді 496 000 000 
іспанська 425 000 000 
російська 275 000 000 
арабська 256 000 000 

бенгальська 215 000 000 
португальська 194 000 000 
малайська 176 000 000 
французька 129 000 000 

 
Сьогодні в європейському освітньому просторі в рамках мовної 

політики формується сучасна мовна та іншомовна освіта, в яких 
вагоме місце займає англійська мова як одна з найперспективніших 
світових мов. Отже, проаналізувавши сучасний стан її 
функціонування, можна виділити три найважливіші її функції:  
соціальну, освітню і технологічну (таблиця 2). 
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Таблиця 2 
Англійська мова як складова частина гуманітарної та 
технологічної культури сучасного суспільства 

Соціальне значення 
 

Освітнє значення 
 

Технологічне значення 
 

За
сі
б 
ф
ор
м
ув
ан
ня

 к
ул
ьт
ур
и 

За
сі
б 
ро
зш

ир
ен
ня

 с
ві
то
гл
яд
у 

За
сі
б 
со
ці
ал
із
ац
ії 
ос
об
ис
то
ст
і 

О
во
ло
ді
нн

я 
ан
гл
ій
сь
ко
ю

 м
ов
ою

 

Ф
ор
м
ув
ан
ня

 с
оц
іо
ку
ль
ту
рн
их

 н
ав
ич
ок

 

Ф
ор
м
ув
ан
ня

 к
ом

ун
ік
ат
ив
ни

х 
на
ви
чо
к 

М
ов
а 
ко
м
п’
ю
те
ра

 

За
сі
б 
м
ул
ьт
им

ед
іа

 

М
ов
а 
як

 за
сі
б 
су
ча
сн
ої

 н
ау
ки

, б
із
не
су

, 
те
хн
ол
ог
ії 

Висновки. Проаналізувавши сучасні тенденції поширення 
іноземних мов та виділивши ведуче місце англійської мови в 
контексті європейського та світового суспільного розвитку, 
потрібно зазначити, що на сучасному етапі (кінець XX- початок 
XXI століття) відбулися величезні зміни щодо популярності 
іноземних мов, змісту іншомовної освіти та методик вивчення 
різних мов, а саме: 

• дедалі частіше в практику мовної освіти замість 
терміну «іноземні мови» входить термін «світові мови», 
поєднуючи в собі міжнародні, міжнаціональні зв'язки різних 
народів, особливості їх культур і мов; 

• на сучасному етапі розвитку світового суспільства 
виділяють шість мов «світового значення»: англійська, 
китайська, німецька, французька, іспанська, російська. Однак, 
чисельність населення, що розмовляє певною мовою, не 
впливає на загальне розповсюдження мови в світі; 

• англійська мова і надалі залишається мовою 
найбільшого впливу на суспільне спілкування і суспільне 
життя в силу попередніх причин популярності, а також ще й 
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тому, що вона є мовою сучасних інформаційних та 
комп'ютерних систем і технологій; 

• найшвидшими темпами на початку XXI століття 
розповсюджується іспанська мова, яка з американського 
континенту поширюється на країни південно-східної Азії та 
Австралії. 

Мовні стратегії розглядаються як механізми освоєння і 
користування іноземними мовами в багатомовному культурному 
просторі. Їх сукупність є основним культурним комунікаційним 
засобом, провідним елементом соціалізації особистості, її 
аккультурації. Поряд і спираючись на досягнення таких наук, як 
семіотика (аналіз знакового представництва мови), лінгвістика 
(аналіз природних мов), культурна семантика (аналіз мови як засобу 
відображення смислу) філософія освіти розглядає мовні стратегії як 
засіб розуміння народами культурних відмінностей одне одного, 
осягнення цих відмінностей як унікального формовитвору єдиної 
людської сутності, досягнення на цій основі їх (особливостей) 
толерантного сприйняття. Вони розглядаються як засіб подолання 
непорозуміння (неадекватного розуміння), яке завжди виникає при 
комунікації культур у багатокультурному просторі.  

Освоєння мовних стратегій є пріоритетним напрямом освітньої 
політики країн-учасників Болонського процесу. Ця ж норма 
сьогодні  пріоритетна й для України.  
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ДОСВІД ЯПОНІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
НА ДОКТОРСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ РІВНІ 

Виконання в повному обсязі вимог Болонського процесу і 
Лісабонської стратегії [7; 12] потребує посилення зусиль щодо 
дотримання зобов’язань з реформування систем вищої освіти на 
європейському, національному та інституційному рівнях. Адже, як 
зазначено у Льовенському комюніке 2009 р., цілі, що проголошені 
Болонською декларацією в 1999 р. та розвинені в наступні роки у 
відповідних документах, не досягнуті повністю й все ще актуальні в 
усіх країнах Європи. Серед головних пріоритетів формування 
європейського простору вищої освіти (а разом з ним і 
європейського дослідницького простору) на наступне десятиріччя 
визначено інноваційний розвиток на основі інтеграції науки та 
освіти і збільшення підготовки фахівців з дослідницькими 
компетентностями за докторськими програмами. Зважаючи на 
зазначене, проблема впровадження триступеневої вищої освіти 
залишається актуальною не тільки в Україні, й у Європі [10].  

У порівняльних дослідженнях і практичній організації 
докторської підготовки у вищій школі України та Європи доцільно 
враховувати досвід Японії – одного зі світових лідерів і зразків 
успішної країни, що запроваджує в інноваційній дослідницькій 
освіті кращі світові стандарти. Це країна з високим рівнем розвитку 
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людського потенціалу, високотехнологічною економікою, 
розвиненим дослідницько-інноваційним сектором. Справді, за 
індексом людського розвитку Японія посідає 10-те місце серед 182 
країн світу, має найвищу в світі тривалість життя своїх громадян 
(майже 83 роки), один з найвищих у світі доходів на душу 
населення (близько 34 тис. доларів США, тут і далі в еквіваленті 
паритету купівельної спроможності), а її сукупний валовий 
внутрішній продукт (ВВП) у тому самому еквіваленті (4,3 трлн 
доларів) поступається лише США (13,8 трлн доларів) і Китаю (7,1 
трлн доларів), маючи порівняно з останнім удесятеро менше 
населення (127 млн). Країна характеризується поміркованим 
співвідношенням доходів найбагатших і найбідніших верств 
населення – 4,5 раза (для 10-відсоткових часток) [10].  

Японія також знаходиться у групі країн, для яких розвиток 
досліджень і розробок є беззаперечним пріоритетом. На ці цілі 
країна спрямовує 3,1 % ВВП (більше лише в Ізраїлі – 4,5 %, Швеції 
– 3,7 % та Фінляндії – 3,5 %, натомість в Україні – 0,9 % [2]). 
Чисельність дослідників в Японії в розрахунку на мільйон 
населення – 5,3 тис. (цей показник більший тільки у Фінляндії – 7,8 
тис., Ісландії – 6,8 тис., Швеції – 5,4 тис.) [9]. Разом з тим частка 
витрат на освіту в цілому у відсотках ВВП становить 5,0 % (3,3 % 
державних і 1,7 % приватних), що дещо менше, ніж у країнах 
Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР, тут і 
далі наводиться середнє по країнах) – 5,8 % (4,9 % і 0,8 %), до якої 
входить і Японія, та країн ЄС, що є членами ОЕСР, – 5,5 % (5,0 % і 
0,5 %) [6].  

Вища школа Японії має такі загальні особливості. 
Частка дорослого населення віком 25-64 років з вищою освітою 

в Японії за період 1997 – 2007 рр. зросла в 1,32 раза, у країнах 
ОЕСР – 1,35 раза, ЄС (ОЕСР) – 1,39 раза. Водночас докторська 
підготовка, хоча й розвивається високими темпами, за своїм 
обсягом поки що є відносно невеликою: у 2007 р. на 6-й 
(докторський) освітній рівень за Міжнародною стандартною 
класифікацією освіти (МСКО) [11] в Японії вступило 1,0 % 
населення відповідного вступу віку, тоді як у країнах ОЕСР – 2,8 %, 
ЄС (ОЕСР) – 3,4 %. Велике значення останнього показника 
зумовлено реалізацією Лісабонської стратегії щодо побудови 
європейського дослідницького простору [7]. Відповідні показники 
випускників докторських програм для Японії, ОЕСР і ЄС (ОЕСР) 
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становили 1,1 % (0,4 % у 1995 р. – збільшення в 2,8 раза), 1,5 % (0,9 
% у 1995 р. – зростання в 1,7 раза) та 1,7 % (1,0 % у 1995 р. – 
зростання в 1,7 раза) [6]. Тобто країна демонструє високі темпи 
нарощування докторської підготовки. 

 У Японії вища школа та її дослідницько-інноваційна складова 
добре підтримуються фінансово. Так, у розрахунку на одного 
студента в Японії  витрачається в доларах США 13,4 тис., у країнах 
ОЕСР – 12,3 тис., ЄС (ОЕСР) – 11,5 тис. Ці витрати відносно ВВП 
на душу населення для Японії дорівнюють 42 %, країн ОЕСР – 40 % 
та ЄС (ОЕСР) – 38 %. Співвідношення частки освітнього 
фінансування вищої школи і частки студентів серед осіб, які 
навчаються, у Японії становить 1,5, країнах ОЕСР – 1,6 [6]. 

Загалом на вищу освіту в Японії спрямовуються кошти, що 
складають 1,5 % ВВП (з них 0,5 % державних і 1,0 % приватних), 
країнах ОЕСР – 1,5 % (1,0 % і 0,5 %) та країнах ЄС (ОЕСР) – 1,3 % 
(1,1 % і 0,2 %). З приватних коштів у Японії чверть походить від 
організацій і три чверті – від громадян. Тобто участь роботодавців 
значно перевищує аналогічний внесок підприємців в Україні 
(приміром, у 2008 р. із 540 тис. осіб, прийнятих на початковий цикл 
навчання, ті, що зараховані за рахунок підприємств, становили 
лише 0,3 % [1; 5]). Водночас Японія за рахунок державних коштів 
на вищу освіту сильніше підтримує приватний сектор (на потреби 
якого безпосередньо і опосередковано спрямовується 36 % 
державних асигнувань на вищу школу), ніж країни ОЕСР (29 %) і 
ЄС (ОЕСР) – 28 %. Переважна більшість студентів Японії 
навчається в приватних вищих навчальних закладах: вищу освіту 
5В МСКО в таких закладах здобувають 93 %, 5А МСКО і 
продовжену дослідницьку – 76 % студентів, тоді як у країнах ОЕСР 
– 33 % і 22 %, країнах ЄС (ОЕСР) – 28 % і 19 % [6].    

Якщо в закладах вищої освіти країн ОЕСР кошти з державних 
джерел становлять 73 %, приватних – 27 %, країн ЄС (ОЕСР) – 
відповідно 81 % і 19 %, то частка приватних асигнувань у вищій 
школі Японії складає 68 % (для порівняння: у Канаді – 47 %, 
Австралії – 52 %, США – 66 %, Кореї – 77 %). За період 1995-2006 
рр. частка державних асигнувань на вищу школу в Японії дещо 
зменшилася з 35 % до 32 %, у країнах ОЕСР – з 80 % до 73 %, 
країнах ЄС (ОЕСР) – з 85 % до 80 %. У Японії фінансування вищої 
освіти значно централізоване: централізоване, регіональне і місцеве 
фінансування відповідно становить – 91 %, 8 % і 1 %, у країнах 
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ОЕСР – 81 %, 17 % і 2 %. Частки поточних і капітальних видатків у 
вищій школі Японії дорівнюють відповідно 87 % і 13 %, натомість у 
країнах ОЕСР – 90 % і 10 % [6]. 

Найбільша річна плата за здобуття вищої освіти типу А в 
державних закладах встановлена в США, Кореї, Японії, Австралії, 
Канаді, Новій Зеландії (у порядку зменшення в діапазоні 5,7-2,8 тис. 
доларів США). Для вищої освіти типу В найбільша плата 
спостерігається в державних закладах Кореї, Австралії, США, Нової 
Зеландії, Японії (3,4-1,8 тис.). На підтримку студентства (стипендії, 
гранти, позики) в Японії спрямовується 23 % державних видатків на 
вищу освіту (Новій Зеландії і Норвегії – 42 %, Австралії і США – 31 
%, Данії і Нідерландах – 30 %, Об’єднаному Королівстві і Швеції – 
26 %, Ісландії – 24 %, у країнах ОЕСР – понад 18 %). Субсидії 
зазвичай більші в системах вищої школи, де студенти повинні 
принаймні частково платити за освіту [6]. 

Вища освіта в Японії триває в середньому 4,1 роки, зокрема за 
програмами 5А і продовженими дослідницькими програмами – 4,5 
роки, тобто так само, як і в країнах ОЕСР. Відповідно, сумарна 
вартість здобуття вищої освіти в Японії становить 54,6 тис. доларів 
(у країнах ОЕСР – 50,5 тис.), а за вказаними програмами – 67,8 тис. 
доларів США. Характерно, що в Японії явно домінує безвідривна 
форма навчання: 5В МСКО – 97 % та 5А МСКО і продовжені 
дослідницькі програми – 89 %, натомість у країнах ОЕСР – 
відповідно 75 % та 80 %,  країнах ЄС (ОЕСР) – 83 % та 80 % [6]. 

Особливою популярністю в міжнародних (за місцем отримання 
попередньої освіти) та іноземних (за місцем постійного 
проживання) студентів у вищій школі Японії користується 
докторський рівень вищої освіти. Якщо серед студентів загалом по 
3 % міжнародних та іноземних, то поміж докторами – відповідно 16 
% і 17 %. Для порівняння: у країнах ОЕСР – 7 % і 9 % та 16 % і 20 
%, країнах ЄС (ОЕСР) – 6 % і  7 % та 12 % і 17 % відповідно. 
Японія (4 %) знаходиться в групі країн, у яких навчається 
найбільша частка світових іноземних студентів у світі (це також 
США – 20 %, Об’єднане Королівство – 12 %, Німеччина – 9 %, 
Франція – 8 %, Австралія – 7 %, Канада –  4 % і Нова Зеландія – 2 
%) – разом 66 % [6]. Значну роль у цьому відіграє дослідницько-
інноваційне середовище японських університетів.  

Японія має таку рівнево-кваліфікаційну організацію вищої 
школи [6; 13; 16; 18].  
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Рівень 5А за МСКО (академічний, теоретично базований) веде 
до надання таких ступенів (кваліфікацій): 

1) на першому етапі 
в університеті   
- ступінь бакалавра (4 роки), 
- ступінь бакалавра в медицині, стоматології, ветеринарній 

медицині (6 років), 
- сертифікат щодо завершення університетського продовженого 

курсу (від 1 року і більше); 
2) на другому етапі 
в університеті (вища школа, професійна вища школа) 
- професійний диплом (1-3 роки), 
- ступінь магістра (2 роки); 
- юридичний доктор (Jurius Doctor) (3 роки).  
Рівень 5В за МСКО (професійний, практично спрямований) 

забезпечує надання наступних кваліфікацій на першому етапі, 
зокрема після нижчої середньої освіти: 

у молодшому коледжі (англ. Junior College)   
- ступінь асошіата (2-3 роки); 
у технологічному коледжі (англ. College of Technology) 
- асошіат (2-5 років), 
- асошіат за спеціальністю „Торговельний флот” (5,5 років); 
у коледжі спеціалізованої підготовки (англ. Specialized Training 

College) (або спеціалізованій школі, англ. Specialized School) 
- спеціаліст (2-3 роки), 
- спеціаліст вищого рівня (англ. High-level specialist) (4 роки). 
Рівень 6 за МСКО надає ступінь доктора за 5 років і доктора в 

медицині, стоматології та ветеринарній медицині за 4 роки тільки у 
вищих школах університетів [16].  

Отже, вищу освіту в Японії надають такі види національних, 
місцевих і приватних навчальних закладів [13; 16]: 

- університети (вищі школи, професійні вищі школи) (752 у 
2008 р.); 

- молодші коледжі (415); 
- технологічні коледжі (63); 
- коледжі спеціалізованої підготовки (або спеціалізовані школи) 

(2973). 
В офіційному документі Міністерства освіти, культури, спорту, 

науки і технологій Японії, який визначає стратегію перебудови 
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освіти, зокрема вищої, з урахуванням світових тенденцій [8] – „Біла 
книга з освіти, культури, спорту, науки і технологій”, – серед 
пріоритетів зазначено формування програми підготовки 
бакалаврського рівня, що був відсутній у Японії, забезпечення 
якості вищої освіти та розвиток вищої освіти як цілісної системи, 
що охоплює молодші коледжі, технологічні коледжі та 
університети, включно з вищими школами, які надають передусім 
дослідницьку освіту. Зазначимо, що в молодших коледжах не тільки 
здійснюють поглиблену підготовку асошіатів, але й проводять 
дослідження зі специфічних напрямів [18].  

Державна освітня політика в Японії передовсім спрямовується 
на розбудову визначних університетів, які були б 
конкурентоспроможні на міжнародному освітньому ринку. Для 
досягнення цієї мети визначено три напрями: поліпшення освіти і 
досліджень, індивідуалізація вищої освіти, вдосконалення 
університетського менеджменту. Намагання розвивати освіту і 
дослідження на світовому рівні привело до створення вищих шкіл і 
помітного поліпшення їхньої якості та значного збільшення 
кількості. Так, з 1991 р. до 2001 р. кількість студентів вищих шкіл 
подвоїлася, що демонструє помітну динаміку щодо збільшення 
підготовки на другому і третьому циклах вищої освіти. Зокрема, 
інтенсивно розвиваються вищі школи в нових галузях науки таких, як 
біотехнології, навколишнє середовище, інформаційні технології [16]. 

Університети постійно намагаються поліпшити свою 
організацію через просування та підтримання мобільності 
викладачів і самооцінювання. Закон про корпорації національних 
університетів був представлений на парламентській сесії в 2003 р. з 
метою трансформації національних університетів в незалежні 
корпорації. Також з 1999 р. в Японії обов’язкові моніторинг та 
оцінювання освітньої і дослідницької діяльності університетів з 
публікацією результатів. Цей процес передбачає самооцінку 
університетів, здійснення оцінювання університетів третьою 
стороною – академіями, громадськими організаціями, мас-медіа 
тощо – з оприлюдненням результатів. Окрему позицію 
оприлюднюють Національний інститут з академічних ступенів та 
оцінювання університетів, Японський інститут оцінювання вищої 
освіти, Японська асоціація акредитації університетів, а також 
інституції, спеціалізовані за певними напрямами підготовки (право, 
фінанси тощо). Отже, досягається прозорість для суспільства 
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оцінювання якості освіти та досліджень побудови національного 
рейтингу університетів та їх просування в міжнародних рейтингах [16].  

Справді, японські університети посідають чільні місця в таких 
визнаних рейтингах університетів, як „Times Higher Education” [14] 
та „Academic Ranking of World Universities, Top 500 World 
Universities” – так званому Шанхайському рейтингу („Shanghai Jiao 
Tong University in China”) [15]. Шанхайський рейтинг також 
виведено по країнах залежно від кількості університетів, що 
потрапили до списку 100 найкращих дослідницьких університетів, 
серед яких: американських, США – 51, британських – 11, японських 
– 4. Причому в „топ-двадцятці” присутні тільки університети саме 
цих трьох країн. 

До методики Шанхайського рейтингу входить низка критеріїв і 
з оцінювання якості навчання та викладання, що охоплює такі 
фактори, як кількість Нобелівських лауреатів і лауреатів інших 
престижних наукових премій серед випускників і викладачів, 
цитування наукових праць викладачів, а також з оцінювання 
дослідницької роботи та її масштабу, що враховує такі показники, 
як кількість публікацій в журналі „Природа і наука” („Nature and 
Science”) і посилань на них з урахуванням кількості викладачів [15]. 
Усі вищезазначені фактори і визначають дослідницько-інноваційне 
середовище, що створює сприятливі умови для розвитку саме 
дослідницької підготовки. 

Японія знаходиться серед групи країн з топ-університетами і за 
рейтингом „Times Higher Education”, що спирається на такі шість 
показників, як оцінка за результатами безпосереднього взаємного 
фахового університетського аналізу; оцінка роботодавців; оцінка 
кількості та співвідношення викладачів і студентів; оцінка 
цитування викладачів; оцінка наявності міжнародних викладачів; 
оцінка щодо міжнародних студентів. За цим рейтингом поміж 100 
найкращих університетів Японія представлена чотирма закладами і 
посідає 5-те місце після США (37), Об’єднаного Королівства (17), 
Австралії (7) та Канади (5) [14]. 

Відповідь на питання, чому позиції університетів Японії серед 
високорейтингових університетів світу порівняно (з університетами 
США, Великої Британії і навіть Австралії за версією „Times Higher 
Education”) скромні з огляду на її загальновідомий потужний 
дослідницько-інноваційний, економічний, людський потенціал, 
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можна отримати, детально розглянувши організацію вищої школи 
цієї країни.        

Загалом у вищій школі Японії у 2005 р. навчалося близько 3,9 
млн. студентів, у тому числі 74,9 тис., 1,9 %, (відносно небагато, 
приміром, у Австралії 4,1 % [4]) докторантів на 6-му освітньому 
рівні за МСКО. Середній контингент студентів університетів також 
невеликий – 4,0 тис. осіб. Із загальної кількості докторантів 52,5 
тис. (70,1 %) готувалося в 75 національних університетах, 4,4 тис. 
(5,8 %) – у 52 місцевих і 18,1 тис. (24,1 %) – у 282 приватних. У 
2005 р. 17,6 тис. осіб вступили на докторські програми до 
університетів, з них 11,9 тис., 68,0 %, – до національних, 1,1 тис., 
6,2 %, – до місцевих і 4,5 тис., 25,8 %, – до приватних. Переважна 
більшість (понад 50 %) вступників зосереджена на таких напрямах 
докторської підготовки, як інженерія (близько 20 %) та медицина 
(понад 30 %). Подібний розподіл спостерігається серед випускників 
за тривалий період з 1991 р. до 2003 р.: з 168 тис. загальної кількості 
випускників докторських програм 40 тис., 24 %, складають доктори 
з напряму інженерії, 81 тис., 48 %, – з медицини [16].  

Наукові дослідження і розробки в Японії проводяться 
переважно не в вищих навчальних закладах, а на базі підприємств. 
Так, загальна кількість дослідників у країні становить 791 тис., з 
них 456 тис., 57,6 %, зосереджено саме в підприємницьких 
компаніях різних напрямів економічної діяльності; 291 тис., 36,8%, 
– в університетах і коледжах (причому, 46,0 % – у національних 
університетах, 46,3 % – у приватних); 34 тис., 4,3 %, – у державних 
організаціях; 10 тис., 1,3 %, – у неприбуткових інституціях [16].  

У найбільш високорейтинговому університеті – Токійському 
(національному), що посідає 19 місце у світовому рейтингу і за 
версією „Times Higher Education”, і за Шанхайською версією, 
навчається близько 28 тис. студентів (2009 р.), з них 6,0 тис. 
докторантів (становлять майже 22 % усього студентського 
контингенту) – 8 % усіх докторантів Японії та близько 11 % 
докторантів національних університетів [14-17]. Токійський 
університет щороку пропонує 1,7 тис. місць за різноманітними 
докторськими програмами.  

В університеті надаються докторські ступені, доктор філософії 
(PhD) або доктор (Doctor), за такими напрямами: гуманітарні науки; 
соціологія; освіта; право і політика; економіка; інженерія; аграрні 
науки; ветеринарні науки; медицина; фармацевтичні науки; 
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математичні науки; інформаційні науки і технології; 
міждисциплінарні інформаційні студії; граничні науки [17]. 

За докторськими програмами студенти проходять курс 
навчальних дисциплін, беруть участь у семінарах і лекціях, щоб 
поглибити знання та вдосконалити навики, необхідні для якісного 
проведення досліджень за обраною тематикою з певної наукової 
галузі, на основі яких готують, як правило, докторські тези 
(дисертація).  

Для іноземних докторантів розроблено додаткову спеціальну 
програму – програму для іноземних дослідницьких студентів 
(Foreign Research Student Program), що навчаються поза межами 
Японії, але тема дослідження вимагає перебування в країні. 

Співвідношення професорсько-викладацького (3,8 тис.) і 
дослідницького (1,6 тис.) персоналу, разом, та студентського 
контингенту (27,8 тис.) у 2009 р. складає приблизно один до п’яти. 
Також в університеті кожного року викладають та проводять 
дослідження близько 400 вчених з країн Європи, Північної та 
Латинської Америки, Азії та Австралії [17]. 

Дослідження в Токійському університеті здійснюють на базі 
вищих шкіл, де готують докторантів, дослідницьких інститутів і 
центрів, лабораторій. У складі закладу 15 вищих шкіл, 67 
дослідницьких інститутів і центрів, 16 лабораторій, а також  2 
дослідницькі лікарні та 4 обсерваторії. 

Вагомою складовою дослідницької підготовки є величезний 
бібліотечний фонд університету, – 8,8 млн книжок, з них 4,2 млн 
іноземних, і 153 тис. журналів, з них 72 тис. іноземних, який 
щорічно поповнюється на 179 тис.  (70 тис. іноземних) і 30 тис. (13 
тис. іноземних) екземплярів, відповідно. 

Щорічний дохід Токійського університету в перерахунку на 
долари США становить понад 1,3 млрд, включаючи надходження 
від дослідницької діяльності – близько 654 млн доларів США (48,6 
%). Видатки на дослідницькі проекти і гранти складають 32,8 % 
(773 млн доларів США) від загальних бюджетних витрат 
університету, що дорівнюють 2,4 млрд доларів США. Тобто на 
кожного докторанта університету припадає близько 128 тис. доларів 
США дослідницьких коштів щороку. 

Отже, у Японії на найвищому освітньому рівні здійснюється 
підготовка докторів виключно у вищих школах національних, 
місцевих і приватних університетів і надається ступінь доктора 
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філософії або доктора з відповідної галузі. Загалом вагому частину 
потужного японського дослідницько-інноваційного потенціалу 
складає вища школа, де працює близько 40 % дослідників країни. 
Водночас особливістю японської системи вищої освіти є  її певна 
подрібненість і розпорошеність (що нагадує Україну [1; 3; 5]) через 
велику кількість вищих навчальних закладів – 4167 [13]. При цьому 
з 752 університетів лише в 75 (10 %) національних університетах, з 
поміж яких вісім (11 %) входять до списку 200 топ-університетів 
світу (і за Шанхайським рейтингом, і за рейтингом „Times Higher 
Education”) і користуються великою популярністю, зокрема в 
іноземних громадян, переважно зосереджено як докторську 
підготовку (на 70 %), так і дослідницьку діяльність. 
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SUMMARY 
Zhanneta Talanova 

ORGANIZATION OF DOCTORATE LEVEL PROFESSIONAL 
EDUCATION: JAPAN’S EXPERIENCE FOR UKRAINE AND EUROPE 
Doctorate education organization in higher school of Japan has been analyzed in the 

article. Characteristics and specific features of the structure, content and forms of the 6th 
level of education in terms of International Standard Classification of Education in this 
country are specified. 

Уляна Терлецька 
(Чернігів) 

 
ДЕЩО ПРО СТРУКТУРУ І ДІЛЬНІСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКОГО 

ГУБЕРНСЬКОГО ВІДДІЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ  
ОСВІТИ У 1921 – 1922 рр. 

Актуальність проблеми та її зв'язок з важливими 
науковими і практичними завданнями. В нинішніх умовах 
розвитку Української держави, коли йдеться про перехід до 
соціально орієнтованої ринкової економіки і модернізації на цій 
основі усіх сфер суспільного життя, принципово нового обрису має 
набути й система підготовки кваліфікованих робітничих кадрів. 

У Законі України “Про професійно-технічну освіту” (1998) 
відзначено, що “Професійно-технічна освіта є складовою системи 
освіти України. Професійно-технічна освіта є комплексом 
педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих 
на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і 
навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток 
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компетентності та професіоналізму, виховання загальної та 
професійної культури” [Освіта в Україні, 2007, с. 119]. 

Одним із важливих завдань сучасної історико-педагогічної 
науки є глибоке вивчення, критичне осмислення і творче 
використання всього досвіду, здобутого багатьма поколіннями 
українського народу у галузі професійно-технічної освіти, з метою 
ефективного розвитку її на сучасному етапі і в майбутньому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання даної проблеми, виділення не розв’язаних раніше 
частин загальної проблеми. 

Сучасні українські вчені досліджували: О.В.Аніщенко 
(Професійна освіта жінок, 2000), А.А.Буренко (Освіта у вищому 
професійному училищі-агрофірмі, 1999), І.Б.Васильєв (Організація і 
діяльність вищих професійних училищ. 1995), Г.Є.Гребенюк 
(Професійна освіта в будівельно-архітектурних училищах, 1997), 
Р.С.Гуревич. (Організація навчання в професійно-технічних 
закладах, 1999), Т.М.Десятов. (Профтехосвіта в Туреччині, 1998), 
А.В.Каплун. (Професійна сільськогосподарська освіта в Польщі, 
1993), О.Є.Коваленко (Підготовка викладачів спеціальних 
дисциплін, 1999), І.Л.Лікарчук (Управління підготовки 
кваліфікованих робітників, 1999), Н.О.Падун Зміст і форми 
навчально-виховного процесу в профтехзакладах України (1920-
1940 рр.), 1993), В.О.Радкевич (Навчання майбутніх майстрів 
народних ремесл, 1993), С.М.Романова (Гуманітаризація 
професійної освіти в технічних училищах США, 1996), 
О.Є.Стрелковська (Математична підготовка учнів ПТУ, 1997). 
О.І.Щербак (Підготовка майстрів виробничого навчання, 1995) та 
ін. Результати вищевідзначених досліджень будуть враховані при 
розробці даного проекту. Спеціальних досліджень розвитку системи 
професійно-технічної освіти на Чернігівщині немає. 

Чернігівщина здавна була сільськогосподарським регіоном. Цей 
фактор історично знайшов своє відображення й у розвитку 
професійно-технічної освіти, підготовці спеціалістів з обробки 
земельних угідь, садівництва й тваринництва, а також спеціалістів з 
виготовлення знарядь праці для вищезазначених видів роботи. 
Перші сільськогосподарські школи на Чернігівщині з’явилися ще в 
кінці ХІХ століття. Серед них:  

Борзнянська школа садівництва (відкрита 15 жовтня 1898 р.), 
Майнівська нижча сільськогосподарська і реміснича школа І 
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розряду (заснована 30 листопада 1891 р.), в якій навчалися учні з 
Чернігівської, Полтавської, Київської, Херсонської, Могилівської, 
Петербурзької губерній і області війська Донського. 

Серед приватних закладів значною популярністю користувалася 
Воздвиженська сільськогосподарська школа, заснована у 1886 р. 
землевласником М.М.Неплюєвим при хуторі Воздвиженську 
Янгольської волості Глухівського повіту. 

Найбільш відомими на Чернігівщині були Слобідська жіноча 
школа домоведення і молочного господарства Чернігівського повіту 
(1900) і Людмилинська жіноча школа домоведення і присадибного 
господарства, яка знаходилася у с. Мрин Ніжинського повіту 
(1903). 

Помітного розвитку професійно-технічна освіта на 
Чернігівщині набула у 20-х роках ХХ століття. З’явилося цілий ряд 
нових професійних шкіл. У 1921 році на Чернігівщині 
функціонувало 43 професійно-технічні навчальні заклади, серед 
яких 14 мали сільськогосподарське спрямування, керівництво й 
управління якими здійснювали Український головний комітет 
професійної освіти (Укрголовпрофос), Чернігівський губернський 
комітет професійно-технічної освіти (Губкомпрофос) як складова 
губернського відділу народної освіти (Губнарос), а також повітові 
відділи професійно-технічної освіти (Повітпрофоси). 

Мета статті – розкрити структуру, взаємозв’язок та окремі 
аспекти діяльності керівних органів у галузі професійно-технічної 
освіти на Чернігівщині у 1921-1922 рр. Губкомпрофосу та 
Повітпрофосів. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 

У фонді 674, опис № 1, справа № 75, аркуш 1 Державного 
обласного архіву Чернігівської області міститься звіт 
Чернігівського комітету професійно-технічної освіти від 30 
листопада 1921 року за 1921 рік, з якого дізнаємося про те, що 
організація Губпрофосу в такому вигляді, у якому він працював на 
момент складання звіту, була здійснена у травні того ж року. 
Організувати Відділ згідно з відповідними декретами 
Укрголовпрофосу до того часу не вдавалось у зв’язку з відсутністю 
кваліфікованих кадрів, а також внаслідок байдужого ставлення до 
питання організації Губпрофосу з боку тих відомств, які повинні 
були делегувати своїх представників у Колегію Губпрофосу. 
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Звичайно ж, відзначалось у звіті, й у цих відомствах відсутність 
достатньої кількості кваліфікованих працівників було серйозною 
перешкодою виконання кількаразових прохань і подань Губпрофосу 
про відряджання своїх співробітників для постійної роботи як 
членів Колегії Губпрофосу, а також як керівників відповідних 
підрозділів Губпрофосу. І все ж, за доброї волі особи, здатні 
виконувати відповідну роботу в Губпрофосі, могли бути б знайдені 
і його робота з початку поточного року могла бути б налагоджена в 
повному обсязі. 

На жаль, цього не сталося, й на кінець 1921 року і Губпрофос 
змушений був працювати далеко не в повному обсязі своїх відділів і 
штатів, хоча постійно зростаюча мережа професійно-технічних 
шкіл різних типів, необхідність управління і контролю ними, 
обстеження пунктів, де намічені відкриття нових шкіл, цілий ряд 
питань, пов’язаних з постачанням і забезпеченням усіх професійно-
технічних шкіл безперебійного, функціонування, розробка й 
удосконалення навчальних планів і програм, узгодження 
керівництва й контролю, методики викладання навчальних 
предметів, нарешті, цілий ряд фінансових питань - настійно 
вимагало відкриття й кадрового забезпечення всіх підрозділів 
Губпрофосу, оскільки для кожного з них накопичилося вже чимало 
термінової й невідкладної роботи. 

Наявний склад Чернігівського губернського відділу професійно-
технічної освіти за звітний період був представлений у такій 
таблиці: 

Таблиця 1 
№ п/п Прізвище, ім’я, по-

батькові 
Займана посада Освіта З якого часу 

працює 
1. Дорофеєв 

Костянтин 
Семенович 

Голова 
Губпрофосу. 

Незакінчена 
вища. 

З 1 червня 1920 р. 

2. Голік Трохим 
Никифорович 

Завідуючий 
Губпрофосу. 

Незакінчена 
вища. 

З 1 червня 1920 р. 

3. Заков Олександр 
Миронович 

Заступн. 
завгубпрофосу і 
завідуючий 
соціально-
економічним 
відділом. 

Студент 
Московського 
університету. 

З 1 червня 1919 р. 

4. Фришов Микита 
Флорович 

Завідуючий 
секцією 
політвідділу. 
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5. Шматок Михайло 
Каленикович 

Завідуючий 
відділом. 

Початкова 
спеціальна 

З 1 червня 1920 р. 

6. Сивко Іван Іванович Завідуючий 
відділом. 

Незакінчена 
середня. 

З 1 червня 1921 р. 

7. Воробйов Сергій 
Іванович 

Завідуючий 
відділом 
підготовки 
вчителів 

Вища З 1 червня 1921 р. 

8.  Федоренко 
Катерина Іванівна 

Інструктор з 
організації 
профтехосвіти. 

Незакінчена 
вища. 

З 15 червня 1920 
р. 

9. Ямпольский 
Владимир Ігнатович 

Інспектор з 
підготовки 
вчителів. 

Незакінчена 
вища. 

З 1 червня 1921 р. 

10. Іскильмен І.І. Секретар. 5 кл. гімназії З 1 червня 1920 р. 
11. Страдимент В.В. Секретар. Незакінчена 

вища. 
З 1 червня 1921 р. 

12. Хлєбін О.П. Секретар.. Середня.  З 1 червня 1920 р. 
 
Далі у звіті відзначається, що у 1921 році Колегія Губпрофосу 

провела 16 засідань, на яких розглянула актуальні питання 
розбудови професійно-технічної освіти в губернії. Зокрема, 
діяльність Губпрофосу виражалась у тому, що: 

А. По відділу професійно-технічної освіти: 
1. Організовано практичні заняття для всіх учнів у спеціальних 

відділень політехнікумів й у випускних класах професійно-
технічних шкіл, Губпрофосом був розроблений відповідний 
циркуляр для всіх політехнікумів і професійно-технічних шкіл з 
пропозицією організувати 3-місячні практичні заняття при всіх 
спеціальних відділеннях політехнікумів і випускних класів 
професійно-технічних шкіл, для чого було запропоновано виробити 
й вчасно надіслати на затвердження до Губпрофосу плани 
практичних занять, які повинні по можливості, проводитися на 
заводах, у відповідних радянських підприємствах, або ж, нарешті, у 
майстернях при школах. (Кінець зворотної частини листа 1. На 
жаль, далі інформації немає). 

Цікавими у фонді 674, опис № 1, справа № 75 є аркуші 41-43 – 
“Положення про губернські і повітові комітети професійно-
технічної й спеціально-наукової освіти” 

Положення містить чотири розділи: І – “Про Губернський 
комітет професійно-технічної освіти”, ІІ – “Про взаємини 
Губернського комітету професійно-технічної освіти з іншими 
органами”, ІІІ – “Управління, що здійснює Губернський комітет 
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професійно-технічної освіти”, ІV – “ Про Повітовий відділ 
професійно-технічної освіти”. 

У першому розділі “Положення…” йдеться, зокрема, про те, що 
Губернський комітет професійно-технічної й спеціально-наукової 
освіти, як складова Губернського відділу народної освіти і місцевий 
орган Українського головного комітету професійної освіти, має 
своїм завданням у найтіснішому контакті й співпраці з 
господарськими й професійними органами губернії сприяти 
розвитку її продуктивних сил і виконанню виробничого плану 
шляхом відновлення втраченої в умовах війни кваліфікованої 
робочої сили й приливу її у господарські установи й підприємства 
губернії. У такий спосіб Губпрофос є також ланкою як у системі 
культурного, так і господарського соціалістичного будівництва 
губернії. 

Зазначені вище завдання Губпрофос здійснює: 
а) вироблення узгодженого з Губраднаргоспом та іншими 

зацікавленими губернськими організаціями й спілками плану 
професійно-технічної й спеціально-наукової освіти в губернії й 
подання такого з відгуком Губнаросу на твердження 
Укрголовпрофосу. 

б) постановку й організацію згідно з затвердженим 
Укрголовпрофосом плану розвитку мережі професійно-технічних 
навчальних закладів всіх спеціальностей і галузей і позашкільних 
установ, а також керівництва й управління ними. 

в) клопотання перед Укрголовпрофом з узгодженням з 
Губнаросом, питань про ініціювання відкриття вищих навчальних 
закладів і науково-дослідних установ. 

г) вироблення й подання на затвердження Укрголовпрофосу 
погодженого з губернськими органами плану видавництва й 
виготовлення навчальних посібників, літератури з професійно-
технічної й спеціально-наукової освіти й забезпечення ними 
професійно-технічних навчальних закладів. 

д) узгодження воєдино зусиль окремих губернських установ, 
органів і профспілок, а також професійно-технічних і спеціально-
наукових закладів освіти. 

У другому розділі відзначено, що Губпрофоси безпосередньо 
підпорядковуються Укрголовпрофосу в адміністративно-
господарському, науково-навчальному й фінансовому відношенні, 
керуються його директивами й вказівками, залишаючись разом з 
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тим у складі Губнаросів, як органів, що об'єднують всю 
просвітительську політику на місцях. 

Найповнішим є третій розділ “Положення…”, який містить 16 
пунктів. 

Зокрема, відзначено, що 1. Керівними органами Губпрофосів є 
Колегія, до складу якої входять голова, що завідує Губнаросом і по 
одному члену за поданням Губернської ради професійних спілок, 
Губраднаргоспу, Губземвіділу й Губернського відділу охорони 
здоров’я, затверджених Губвиконкомом. 

2. Один зі членів Колегії є заступником голови Колегії й 
фактично завідувачем Губпрофосом і затверджується 
Укрголовпрофосом. Укрголовпрофос має право відхилення 
висунутої кандидатури. 

3. Заступник голови Губпрофосу входить до складу Колегії 
Губнаросу й має право самостійної доповіді в Губвиконкомі з 
питань професійно-технічної й спеціально-наукової освіти. 

4. Інші члени Колегії є завідуючими відповідних відділів 
Губпрофосу, причому завідувач індустріально-технічним відділом є 
член Колегії, висунутий Губраднаргоспом, завідувач 
сільськогосподарським відділом – член колегії від Губземвідділу, 
завідувач медичним відділом – член колегії від Губернського 
відділу охорони здоров’я. 

5. Інший склад працівників Губпрофосу запрошується й 
звільняється Заступником голови Губпрофосу за поданням членів 
колегії завідувачами відділів. Штати розробляються Губпрофосом і 
затверджуються Укрголовпрофосом. Завідувач секцією професійної 
освіти робітників (сектором), висувається Губернським відділом 
професійних спілок і затверджується Колегією Губпрофосу. 

6. Особовий склад працівників Губпрофосу перебуває цілком у 
розпорядженні Губпрофосу. Всі необхідні відрядження 
відбуваються за розпорядженням Заступника голови Губпрофосу. 
Губнарос може зажадати від Губпрофосу надання йому звітів, 
доповідей по окремих відрядженнях. 

7. Губпрофос здійснює керівництво й управління покладених на 
нього обов’язків у губернії за допомогою повітових комітетів 
професійно-технічної освіти “Повітпрофосів” і за допомогою своїх 
інструкторів, що діють винятково за директивах Губпрофосів і 
звітують перед ним. 
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8. Залежно від потреби Губпрофос може утворювати у своєму 
складі окремі секції відповідно до відділів Укрголовпрофосу. 
Підвідділи секції Губпрофосу організуються й діють на підставі 
положень, розроблених Укрголовпрофосом, або на підставі 
положень розроблених Губпрофосом. Для розробки окремих питань 
при Губпрофосі можуть бути організовані комісії, до складу яких 
входять компетентні особи, затверджені Заступником голови 
Губпрофосу. 

9. Губпрофос здійснює управління справами, має свою печатку 
з державним гербом, телеграфну адресу й має тісні й безпосередні 
зв’язки з усіма організаціями й Укрголовпрофосом. 

10. У сфері фінансово-господарчої діяльності Губпрофос 
розробляє весь кошторис професійно-технічної й спеціально-
наукової освіти губернії й за узгодженням з Губнаросом подає в 
Укрголовпрофос на твердження не пізніше 1 листопада, не чекаючи 
загального кошторису Губнаросу. Кожні півроку Губпрофоси 
подають в Укрголовпрофос грунтовні звіти про свою діяльність. 
Копії своїх звітів і кошторисів Губпрофос подає в Губнарос. 

11. Кошти, визначені Укрголовпрофоом за кошторисами 
Губпрофосів на професійно-технічну й спеціально-наукову освіту 
перебувають у повнім розпорядженні губпрофосів і мають бути 
використані лише на потреби професійно-технічної й спеціально-
наукової освіти. Всі асигнування Губпрофосу здійснюються за 
підписом Заступника голови Губпрофосу. 

12. У сфері постачання Губпрофосом розробляються всі 
матеріальні кошториси по губернії й за узгодженням з Губнаросом 
подаються в Укрголовпрофос на твердження, не чекаючи 
загального кошторису Губнаросу, згідно кошторисів, затверджених 
у центрі.  

13. Предмети й матеріали спеціального постачання, такі як: 
машини, верстати, інструменті, навчальні прилади, 
сільськогосподарський інвентар, худоба, посівний матеріал, хімічні 
препарати тощо, подаються, в першу чергу, на потреби установ 
Губпрофосу, Для організації спеціального постачання при 
Губпрофосах можуть бути утворені відділення постачання. 

14. Предмети й матеріали постачання, що відпускаються 
Укрголовпрофосом і Раднаргоспом та іншими установами й 
організаціями спеціально на потреби професійно-технічної освіти 
утворять особливі фонди професійно-технічної освіти й лише за 
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розпорядженням Губпрофосу. Наявність фонду не повинна служити 
підставою для зміни Губнаросом норм і термінів постачання 
установ професійно-технічної освіти. 

15. Вся навчальна й наукова частина професійно-технічної й 
спеціально-наукової освіти перебувають у віданні Губпрофосу й 
узгоджуються з організаційними й навчальними планами, 
програмами, положеннями й інструкціями Укрголовпрофосу. 
Губнарос всіляко сприяє Губпрофосу в організації позашкільної 
політпросвіти й здійснення системи соціального виховання. З 
іншого боку, обов'язком Губпрофосу є підготовка працівників 
освіти у галузі соціального виховання й політпросвіти працівників 
мистецтва, а також всіляке сприяння організації навчання трудовим 
процесам у трудовій школі соціального виховання й сприяння в 
галузі позашкільної освіти. 

16. У випадку розбіжності між головою колегії й її членами, 
питання вирішується на рівні Губвиконкому. 

У четвертому розділі “Положення…” відзначено, що повітовим 
органом, який здійснює управління професійно-технічною освітою 
в повіті є Повітовий комітет професійно-технічної освіти, у складі 
Повітового відділу народної освіти і перебуває у підпорядкуванні 
Губпрофосу, керується його директивами й вказівками, 
залишаючись разом з тим у складі Повітового відділу народної 
освіти під його керівництвом і контролем. 

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших 
розвідок у цьому напрямку. 

У статті здійснена спроба розкрити структуру, взаємозв’язок та 
окремі аспекти діяльності керівних органів у галузі професійно-
технічної освіти на Чернігівщині у 1921 – 1922 рр. Губкомпрофосу 
та Повітпрофосів на основі аналізу деяких архівних матеріалів з 
фонду Державного обласного архіву Чернігівської області. 

Подальший напрям дослідження вбачаємо в аналізі 
різноманітної діяльності Губпрофосу, спрямованої на становлення і 
розвиток професійно-технічної освіти на Чернігівщині в наступні 
роки й десятиліття. 
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ПОЕТАПНА ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ У 
ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

Постановка проблеми в загальному вигляді... Сучасний стан 
розвитку суспільства потребує такої підготовки педагога, яка 
орієнтована на розвиток особистості дитини та на саморозвиток і 
самовдосконалення вчителя, здатного творчо працювати. Діюча 
система педагогічної освіти недостатньо сприяє повній реалізації 
творчого потенціалу майбутнього вчителя початкової школи та не 
задовольняє його потреб у професійному становленні. Саме тому 
вкрай необхідний пошук нових підходів, які дозволяють досягти 
нової якості у дидактичній і методичній підготовці майбутнього 
вчителя початкової школи. 

З часу приєднання України до Болонського процесу 
міністерство ініціювало питання щодо формування нового переліку 
галузей знань, бакалаврських програм і програм професійного 
спрямування замість чинного переліку напрямів і спеціальностей. 

Позитивний вплив на впровадження нових технологій, змісту 
освіти і навчання має кредитно-модульна система організації 
навчального процесу, яка сприяє переходу від колективно 
зорієнтованих форм і методів роботи зі студентами до 
індивідуальних [4, 166]. 

Аналіз спеціальної літератури, зроблений викладачами нашого 
ВНЗ, вивчення стану підготовки майбутніх педагогів до самостійної 
викладацької діяльності засвідчують, що однією з найскладніших 
проблем їхнього професійного становлення є вміння застосовувати 
нові навчальні технології.    У зв’язку з цим перед професійною 
педагогічною освітою виникла проблема підготовки майбутнього 
вчителя початкової школи до вмілого використання навчальних 
технологій. Таке завдання виконують нові навчальні дисципліни, 
введені в нашому університеті на V курсі, серед яких і «Технології в 
галузі вивчення «Математика», «Людина і світ», «Мова і 
література», «Мистецтво». 

Від того, хто прийде до педагогічного навчального закладу, як і 
чого його навчатимуть, залежить те, якого вчителя матиме 
суспільство. Назріли кардинальні зміни у системі підготовки 
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учительських кадрів, модернізації навчально – виховного процесу у 
ВНЗ. Про це говорилося на Всеукраїнській нараді завідувачів 
кафедр психолого – педагогічних дисциплін ще у червні 2006р. в 
Національному педагогічному університеті імені М.П. 
Драгоманова. 

По-перше, треба спрямувати зусилля на розв’язання протиріччя 
між реальним змістом педагогічної освіти і вимогами школи, 
суспільства і держави щодо рівня професійної компетентності 
сучасного вчителя. 

По-друге, необхідно надати педагогічного спрямування 
навчально-виховному процесу. 

По-третє, поліпшити матеріально-технічне, інформаційне 
забезпечення професійної підготовки вчителя відповідно до 
сучасних потреб [4, 165-166]. 

Учитель має бути не тільки ключовою постаттю у сучасних 
освітніх процесах, а й духовним наставником у суспільстві. Від 
його підготовки залежить не тільки якість шкільної освіти, а й 
рівень духовної культури суспільства, утвердження демократичних 
цінностей та процесів [4, 173]. 

Аналіз досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання даної проблеми... Принципово новим для освіти XXІ 
століття, поряд із глобалізацією й демократизацією освітянських 
процесів, є активізація тенденцій, спрямованих на нові технології 
навчання, що, звичайно, сприятимуть систематизації й 
урізноманітненню освітянсько-педагогічної діяльності. 

Для ефективного навчання важлива і наукова ерудиція педагога, 
яка забезпечує викладання без штампів, у творчому трактуванні, зі 
своїм ставленням до нього, його наукової та прикладної значущості. 

Методика викладання вузівських дисциплін потребує, щоб 
викладач володів дидактичною гнучкістю, враховував особливості 
змісту і призначення предмета вивчення, аудиторії, умов, засобів і 
форм навчання, що використовуються. 

Обов’язковою компонентою підготовки майбутнього сучасного 
педагога є оволодіння ним новими технологіями отримання та 
передавання учням нової інформації. Змінилися вимоги до освіти. 
Сучасне й майбутні покоління потребують динамічної системи 
освіти, яка була б тісніше пов’язана з їхнім майбутнім життям, з 
тими проблемами, які це життя висуває перед людиною [2, 218]. 
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Питанню впровадження нових технологій у систему вищої 
освіти приділяють увагу такі вітчизняні та зарубіжні педагоги, 
спеціалісти у цій галузі як О.М.Пєхота, М.В.Головко, І.Підласий, 
С.Сисоєва, Г.К.Селевко, Т.С.Назарова, О.В.Євдокімов та ін. 

Формулювання цілей статті... Вища педагогічна освіта 
виконує особливу, ключову функцію у формуванні сучасної 
людини, її інтелектуального та духовного потенціалу [2, 5]. 

Мета даної статті – розкрити особливості оновлення системи 
підготовки майбутнього вчителя початкової школи у процесі 
вивчення нових дисциплін, уведених на V курсі. 

Принципове оновлення системи підготовки майбутнього 
вчителя молодших класів під час оволодіння методикою 
застосування навчальних технологій ми запропонували на основі 
використання технологічного підходу. 

Головна мета технологічного підходу - досягнення 
гарантованого рівня навчання студентів. Шлях від мети до 
результату - це певним способом організована взаємодія викладача 
й студентів. Усі дії викладача й студентів мають економно й 
цілеспрямовано вести до задуманої, заздалегідь визначеної мети, а 
саме: до оволодіння майбутніми вчителями методикою 
застосування навчальних технологій для подальшого їх 
використання в практичній діяльності [6]. 

Виклад основного матеріалу дослідження... Нова система 
підготовки майбутнього вчителя початкової школи висуває 
особливі вимоги до особистості сучасного викладача ВНЗ. 

Розглянемо професійно-значущі якості викладача, які 
впливають на професійно-особистісне зростання майбутнього 
вчителя, розвиток його мотиваційно-ціннісного ставлення в цілому 
до педагогічної діяльності і, зокрема, до впровадження сучасних 
навчальних технологій. Професійно-значущі якості викладача так 
само стосуються і вчителя початкової школи, оскільки професійна і 
шкільна освіта взаємопов’язані. 

Сучасний викладач вищого педагогічного закладу (вчитель) має 
бути: зорієнтованим на успіх; експресивним; здатним розуміти та 
поважати студента/учня (у психології це називають емпатією); 
майстром педагогічної справи. 

Під педагогічною майстерністю розуміють комплекс 
властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого 
рівня професійної діяльності на рефлексивній основі (І.Я.Зазюн, 
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Л.В.Крамущенко, І.Ф.Кривонос). До таких важливих властивостей, 
на думку вчених, належить гуманістичне спрямування діяльності 
вчителя, його професійна компетентність, педагогічні здібності та 
педагогічна техніка [5, 30]. 

Завдання викладання у вищій школі – не «натаскування» 
студентів, а підведення їх до глибокого розуміння закономірностей 
предмета, який вивчається, і до самостійного розширення знань. У 
результаті вивчення навчального предмета студенти мають 
достатньо орієнтуватися у відповідних галузях науки, глибоко 
розуміти основне та істотне, вміти користуватися мовою і апаратом 
науки та використовувати накопичені знання у відповідній 
практичній діяльності. 

Майбутній учитель особливо чутливий до складних 
педагогічних ситуацій, саме тому період навчання у ВНЗ вважають 
сенситивним (сприятливим) для розвитку мотиваційно-ціннісного 
ставлення до педагогічних інновацій. Як свідчить аналіз, для 
багатьох педагогів-практиків характерний низький рівень 
готовності до впровадження сучасних навчальних технологій в 
практику початкової школи, що у великій мірі є породженням 
традиційного вузівського навчання. 

Під час оволодіння майбутнім учителем методикою 
застосування навчальних технологій потрібно звертати його увагу 
на те, що інтерес до їх упровадження не завжди може співіснувати 
зі спрямованістю на розвиток вихованця, існують інші зовнішні цілі: 
підвищення престижу в очах адміністрації, колег, батьків вихованців, 
задоволеність від володіння «модними» методиками [3, 287]. 

Важливу роль у процесі оволодіння майбутнім учителем 
методикою застосування навчальних технологій відіграє творча 
обстановка в процесі навчання, утвердження якої можливе за таких 
умов: 

• відсутність внутрішніх перепон творчим виявам; 
• розвиток уяви, фантазії з відповідним контролюванням їх: 

після створення обстановки внутрішньої свободи, періоду 
дозрівання ідей усі пропозиції обговорюються і критично 
переглядаються; 

• допомога тим, хто навчається, знаходження сенсу у творчій 
діяльності [3, 279]. 

Навчальний процес, який здійснюється за таких умов, 
передбачає вільне спілкування, обмін думками, ідеями, а 
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найголовніше - особистісне включення майбутніх учителів у 
творчість. 

Процес оволодіння тією чи іншою навчальною технологією 
передбачає формування таких компонентів професійної діяльності 
майбутнього вчителя, як мотиваційно-цільовий, змістово-
процесуальний, оцінно-рефлексивний. 

Водночас, процес оволодіння майбутнім учителем навчальними 
технологіями відбувається поступово, і умовно його можна поділити на 
чотири етапи: когнітивний, моделюючий, тренувальний і рефлексивний. 

На першому і другому етапах (когнітивному та моделюючому) у 
процесі теоретичної і практичної підготовки під час навчання у ВНЗ 
відбувається формування системи знань і вмінь методичного характеру. 
Однак слід зауважимо, що форми організації навчальної діяльності 
студентів істотно змінюються, оскільки передбачається фізична, 
соціальна та пізнавальна активність як студентів, так і викладача. 

У теоретичній підготовці дуже багато важить вузівська лекція. З 
метою отримання студентами мінімуму опорних знань про 
використання сучасних навчальних технологій у початковій школі 
лекції інформативного характеру втрачають те виняткове значення, яке 
вони мають в умовах традиційного навчання [8, 106-107]. 

На когнітивному і моделюючому етапах оволодіння методикою 
застосування навчальних технологій найбільше відбувається 
формування мотиваційно-цільового та змістово-процесуального 
компонентів професійної діяльності майбутнього вчителя початкової 
школи. Що ж стосується оцінно-рефлексивного компонента, то саме на 
цих етапах закладаються основи його формування. 

На третьому етапі (тренувальному) відбувається організація 
педагогічної практики, яка спрямовується на вдосконалення отриманих 
знань і вмінь щодо впровадження навчальних технологій. Окремо на 
цьому етапі викладачеві треба звертати увагу студентів на здійснення їх 
науково-дослідної та навчально-дослідної діяльності. 

На четвертому (рефлексивному) етапі, який теж відбувається під час 
організації педагогічної практики, основна увага має бути зосереджена 
на формуванні оцінно-рефлексійного компоненту професійної 
діяльності майбутнього вчителя. Тобто майбутні вчителі випробують 
свої уміння щодо здійснення рефлексії своєї педагогічної діяльності та 
можливостей формування рефлексивних здібностей у молодших 
школярів. Що ж до завдань для організації такої діяльності студентів, то 
вони передбачені в змісті програм дисциплін «Технології в галузі 
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вивчення «Математика», «Людина і світ», «Мова і література», 
«Мистецтво». 

Сучасний період розвитку вищої освіти в Україні доречно було б 
назвати перехідним, оскільки у зв’язку з запровадженням ідей 
Болонської конвенції планується перехід професійної освіти тільки на 
двоступеневу систему підготовки «бакалавр – магістр». Тому на 
перспективу планується використати навчальні дисципліни «Технології 
в галузі вивчення «Математика», «Людина і світ», «Мова і література», 
«Мистецтво». для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
«магістр». Доцільність такого підходу обговорено на Міжнародній 
науково-методичній конференції «Підготовка вчителя початкової школи 
в умовах нової парадигми освіти» м. Київ, 1-2 квітня, 2004р. Вона 
підтримана розробниками Державного стандарту ступеневої підготовки 
фахівців початкового навчання, науковцями в галузі початкової освіти 
Академії педагогічних наук України, викладачами-практиками [1], [7]. 

Висновки. Аналіз проблеми пошуку нових підходів до процесу 
навчання, впровадження нових технологій у вищу та середню освіту 
дають змогу зробити такі висновки: 

1. Розвиток освіти в Україні невід’ємно пов’язаний зі 
становленням української держави. Освіта покликана формувати творчу 
особистість, розвивати її таланти, розумові та фізичні здібності, 
виховувати високі моральні якості, збагачувати інтелектуальний 
потенціал українського народу, забезпечувати соціально-економічну та 
духовну сфери кваліфікованими фахівцями. 

2. Докорінні зміни в системі освіти визначаються стратегією 
випереджувального інноваційного розвитку і відбуваються у контексті 
європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні 
загальнолюдські цінності. Сьогодні в Україні в цьому напрямі 
здійснюють практичні заходи, зокрема організовано широке 
впровадження в освітню галузь принципів Болонського процесу. Освіта 
в Україні має розгалужену структуру: від дошкільних навчально-
виховних закладів до університетів, академій, інститутів, коледжів. 

3. Серед основних тенденцій розвитку освіти в сучасному світі 
треба виокремити надзвичайно швидке оновлення технологій. 
Зростання економіки диктує таку систему освіти, яка могла б готувати 
людей до життя в умовах цих змін. 

4. Застосування сучасних педагогічних технологій у вищій 
школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню студентами 
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навчального матеріалу з освітніх галузей «Математика», «Людина і 
світ», «Мова і література», «Мистецтво». 

5. Використання нових освітніх технологій майбутніми 
вчителями на уроках у початковій школі є одним з найсучасніших 
засобів розвитку особистості молодшого школяра, формування 
інформаційної культури. Це дає змогу вчителеві працювати творчо, 
ініціативно, з більшою професійною майстерністю. 
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SUMMARY 
Tetyana Fefilova, Nadiya Vakhnyak 

GRADUAL SPECIALIST TRAINING IN THE EUROPEAN 
ENVIRONMENT 

The article reveals very actual topic. It emphasizes the need for new approach to the 
system of high school education. The research work also tells about the necessity of 
innovative pedagogical technologies in high school. The implementation of pedagogical 
technologies at the lessons proves that their use will help future teacher to work 
creatively, with initiative and professional skill.     
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 ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ  ПІДГОТОВКИ КЛАСНИХ 

КЕРІВНИКІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ОСОБЛИВОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 
Перспектива входження України в європейський освітній 

простір (Болонська декларація, 1999р.) спрямовує трансформацію 
системи вищої освіти у всіх напрямках: підвищення якості освітніх 
послуг, оновлення змісту, форм організації та методів навчання. 
Застосування лише традиційних методів навчання вже не відповідає 
вимогам сучасної освіти, оскільки не забезпечує достатньої 
стійкості та інваріантності отриманої інформації. В умовах 
інноваційних змін у суспільстві особливу роль відіграє система 
післядипломної педагогічної освіти (ППО). ППО стає 
координатором і регулятором модернізаційних процесів в освітній 
галузі. Відповідно до цього змінюється і зміст такої освіти, 
використовуються нові форми роботи зі слухачами, розширюється 
сфера освітніх послуг. Одним шляхів оновлення змісту ППО на 
методологічній основі гуманізації освіти є впровадження 
інтерактивних технологій у навчальний процес. Використання 
інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах надає 
можливість підвищувати мотивацію навчальної діяльності, сприяє 
розвитку професійної компетентності, а також передбачає 
досягнення нової якості організації навчально-виховного процесу з 
урахуванням сучасних підходів до організації професійної 
підготовки. 

Нові типи навчання спираються на гуманістичну парадигму 
освіти. Гуманістичні цінності освіти зумовлюють зміну 
авторитарної моделі навчання на особистісно орієнтовану. 
Визначальною рисою особистісно орієнтованого навчання є 
взаєморозуміння, взаємодія, творча співпраця.  

У зв’язку з цим актуальне впровадження інтерактивних 
технологій у систему ППО загалом, і зокрема у підготовку класних 
керівників. 
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Інтерактивні технології навчання досліджують педагоги О. 
Пометун,      Л. Пироженко, Л. Щербина, Л. Велитченко, Р. Балан, 
М. Кларін та інші. Висвітленню важливих питань, пов’язаних з 
дослідженням схеми комунікації в навчальному процесі під час 
впровадження інтерактивних технологій, присвячено   методичні     
праці     Н.  Суворової, В.  Лозової, Л.  Зарецької, М. Сметанського.  
Проблему застосування інтерактивних технологій у дорослих 
досліджують М. Скрипник, О. Азарова, Ю. Сурмін, Е. Михайлова, 
В. Федорчук, В. Кутішенко та інші. 

Мета цієї статті - розкриття особливостей застосування 
інтерактивних технологій в підготовці класних керівників у системі 
післядипломної педагогічної освіти. Відомо, що важливою 
педагогічною умовою успішного функціонування процесу 
професійної підготовки класних керівників є оптимальне поєднання 
теоретичного й практичного компонентів. Використання 
інтерактивних технологій у навчальному процесі, на наш погляд,- 
це шляхом практичного застосування теоретичної підготовки. Для 
подальшого викладення матеріалу необхідно дати  визначення 
поняття «інтерактивні технології».  

Зазначимо, що у сучасній літературі з інноваційного навчання  
немає чіткого розмежування понять «інтерактивне навчання», 
«інтерактивні технології навчання», «форми і методи інтерактивної 
взаємодії», «інтерактивні методи навчання». Термін «інтерактивне 
навчання» є перекладом англомовного терміна interactive learning  - 
стихійне або спеціально організоване навчання, що базується на 
взаємодії [3, с. 3].  Слово «інтерактивний» має англійське 
походження: inter (між) та act (діяти). Звертаємо увагу також на 
action (дія, діяльний, вчинок); active (активний, діяльний, 
енергійний); interact (взаємодіяти, впливати один на одного). Отже, 
інтерактивний означає – готовий до спільних дій, діалогу; здатний 
до взаємодії. Такі підходи до навчання не цілком нові для 
української школи. Частково вони використовувалися ще в перші 
десятиліття минулого сторіччя і були поширені в педагогіці та 
практиці української школи в 20-ті роки – роки масштабного 
реформування шкільної освіти. Використовувані у той час 
бригадно-лабораторний і проектний методи, робота в парах 
змінного складу, виробничі екскурсії були передовими не тільки в 
радянській, але й у світовій педагогіці. 
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На сучасному етапі розвитку української педагогічної науки  
посилюється увага до інтерактивних форм навчання. Мається на 
увазі навчання, під час якого максимально враховується психологія 
загальнолюдських стосунків. Ключовим у розумінні психологічної 
основи інтерактивних технологій у російській та українській 
психологічній літературі є поняття міжособистісної чи соціальної 
взаємодії. Теоретичні проблеми         міжособистісної взаємодії 
розглянені у працях Л. Виготського,  

В. Мясищева, О. Леонтьєва, О. Бодальова, М. Обозова та інших. 
Соціальна взаємодія вважається складовою частиною спілкування 
та спільної діяльності. Люди не просто спілкуються у процесі 
виконання ними суспільних функцій, але вони завжди спілкуються 
у певній діяльності, «з приводу неї». А у спільній діяльності 
формується потреба в спілкуванні. У спілкуванні та діяльності між 
людьми відбувається їх взаємодія [2, с. 27]. 

 Поняття «педагогічні технології» ввійшло в науковій обіг ще на 
початку 20-х р.р. ХХ століття у працях відомих педагогів (І. Павлов, 
А. Ухтомський, С. Шацький,  В. Бехтерєв). У сучасній педагогічній 
літературі й досі не існує єдиних, вичерпних, уніфікованих 
визначень понять «освітні», «педагогічні», «навчальні технології». 
Т. Назарова зазначає, що існує близько 300 трактувань цих термінів, 
що різняться не лише за формою, а й за змістом, який у них 
вкладається [4, с. 12]. Особливий внесок у вивчення педагогічних 
технологій      зробили  В. Безпалько,    І. Волков,  В. Давидов,        
М. Кларін,  

О. Пєхота, Г. Селевко та інші. У глосарії термінів ЮНЕСКО 
поняття «педагогічні технології» трактується як конструювання та 
оцінювання освітніх процесів шляхом врахування людських 
часових та інших ресурсів для досягнення ефективності освіти. На 
думку В. Безпалько, педагогічні технології – це «систематичне та 
послідовне втілення в практику раніше спроектованого навчально-
виховного процесу, а також система способів та засобів досягнення 
цілей та умов керування цим процесом» [1, с. 18]. Педагогічна 
технологія, стверджує Г. Селевко, гарантує конкретний результат, 
сприяє тільки ефективному навчанню і вихованню за рахунок 
підвищення в учнів інтересу   та мотивації   [7, с. 14].    Інтерактивна  
технологія,  за визначенням О. Пометун, - «це така організація 
навчального процесу, за якої неможлива неучасть школяра у 
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колективному взаємодоповнюючому, застосованому на взаємодії 
всіх його учасників процесі навчального пізнання» [5, с. 23].  

З урахуванням вищезазначеного під інтерактивною технологією 
ми розуміємо таку організацію навчального процесу, при якій 
відбувається суб’єкт-суб’єктна взаємодія всіх учасників 
навчального процесу, яка стимулює потреби учасників взаємодії 
самореалізувати свій власний потенціал в умовах конкретної 
педагогічної ситуації. 

Інтерактивне навчання будується з урахуванням психології 
людських взаємин. У процесі такого навчання суб’єкти активно 
взаємодіють один з одним з метою спільного розв’язання 
поставленого завдання. При цьому вони мають можливість 
обмінюватися думками, ідеями, пропозиціями. Організація 
інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих 
ситуацій, використання ролевих ігор, сумісне вирішення життєвих 
ситуацій на основі аналізу відповідної ситуації. Воно ефективно 
сприяє формуванню умінь та навичок, створенню атмосфери 
співдружності, взаємодії. 

Та зазначимо, що використання інтерактивних технологій у 
навчальному процесі в системі ППО має свої особливості. У центрі 
навчання знаходиться особистість дорослої людини з її життєвим та 
професійним досвідом, досить стійкою системою поглядів, 
цінностей, переконань, з певним ставленням до своєї професійної 
діяльності та освіченості, життєвими перспективами і проблемами, 
реалізованими та потенційними здібностями, можливостями, 
потребами. Тому пріоритети формування системи знань, умінь і 
навичок у навчальному процесі поступаються пріоритетам 
активізації особистісних функцій у навчанні, і з мети організації 
навчального процесу перетворюються на засіб цієї організації. 

 Підкреслимо, що інтерактивні технології - одні з тих 
технологій, які враховують андрагогічні засади у навчанні 
дорослих. Взаємодія дорослого-викладача та     дорослого-слухача    
є    основою       андрагогічної        моделі        навчання    (Б. 
Ананьєв,   С. Болтівець, С. Змєєв, Ю. Кулюткін, Н. Протасова, Г. 
Сухобська). Концептуальні положення андрагогіки можна 
узагальнити: 

• провідна роль у процесі навчання належить тому, хто 
навчається; 

• навчання відбувається в процесі взаємодії; 
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• процес навчання спрямовується на задоволення 
особистісних запитів слухачів; 

• навчання стимулює потребу слухачів у професійному 
розвитку. 

Ці положення стверджують необхідність активної  позиції 
слухачів у системі ППО. Андрагогіка визнає слухача суб’єктом 
навчально-виховного процесу. Ознаками цього суб’єкта, як уже 
зазначалося раніше, є наявність соціального досвіду, самостійність, 
потреба у використанні набутих знань. Функція викладачів та 
методистів, які працюють з дорослими, змінюється від передачі 
знань до фасилітації (від латин. fasilis – легкий, англ. facilitate – 
полегшувати, допомагати).    Процес    навчання   у системі ППО, 
підкреслює  

Т. Сорочан, повинен бути спрямований на те, щоб допомогти 
дорослому на шляху саморозвитку та самореалізації [8]. Отже, 
викладач, окрім інформативної функції, виконує специфічну роль 
помічника в навчанні – фасілітатора. Фасілітатор допомагає 
учасникам навчального процесу розвинути власну активність, чим 
значно сприяє підвищенню рівня ефективності навчання. 
Успішність виконання ролі фасілітатора визначається тим, 
наскільки учасники навчання виявлятимуться здатними самостійно 
визначати завдання, потрібні для досягнення мети навчання, і 
знаходити шляхи їх вирішення. Тобто доросла людина як суб’єкт 
навчальної діяльності характеризується здатністю активно й 
самостійно ставити мету і завдання, обирати способи їх досягнення, 
будувати плани та програми, здійснювати самоконтроль, тобто 
спрямовувати й регулювати свою діяльність. Освітній процес у 
системі ППО має бути побудований, щоб слухач був активним його 
учасником, а викладач, насамперед – помічником, організатором 
навчальної діяльності. Активізується спільна діяльність викладачів і 
слухачів, спрямована на досягнення спільної мети – розвиток 
професіоналізму педагога.  

Отже, можна сформулювати основні методологічні положення, 
які визначають необхідність використання інтерактивних 
технологій у післядипломній освіті педагогів. Інтерактивні 
технології відповідають концепції андрагогіки. Вони зумовлюють 
активність суб’єктів навчального процесу, сприяють перенесенню 
вміння педагога власної участі в процесі інтерактивної педагогічної 
взаємодії у практику роботи з учнями.  
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Специфіка діяльності класного керівника полягає в тому, що він 
відіграє провідну роль у формуванні й становленні особистості 
дитини, розкритті її здібностей, потенційних можливостей та 
захисті її інтересів. Школа завжди була  й залишається 
найголовнішою ланкою в системі виховання нової генерації 
свідомих громадян. За цих умов цілком зрозуміла необхідність 
постійного самовдосконалення класних керівників з урахуванням 
зростаючих вимог щодо рівня цієї галузі виховання. Серед 
основних вимог щодо діяльності класного керівника І. Рибальченко 
називає настанову на інноваційну технологію; уміння аналізувати 
наявні виховні ресурси; уміння проектувати, визначати цілі; уміння 
організовувати й, відповідно, аналізувати діяльність; здатність 
набувати досвіду через рефлексію та виявляти його в умінні 
перебудовувати форми й методи роботи; здатність до 
самовиявлення[6, с. 8]. Цілком погоджуючись з цією точкою зору, 
зазначимо також, що найважливішим напрямком у підготовці 
класних керівників у сучасних умовах залишається підготовка 
педагогів, здатних до співпраці, співробітництва, інтерактивної 
педагогічної взаємодії, взаємодії з учнями  на  основі суб’єкт-
суб’єктних стосунків. Отже, якщо ми прагнемо підготувати класних 
керівників до процесу взаємодії на нових умовах -  умовах 
партнерства, доцільно впроваджувати відповідні форми роботи, що 
базуються на партнерських засадах безпосередньо  в процес 
підготовки класних керівників в системі ППО. 

Спробуємо з’ясувати, які педагогічні технології дозволяють 
продуктивніше реалізувати інтерактивне навчання. На нашу думку, 
найбільш адекватними поставленій меті є такі педагогічні 
технології, як діалогові технології; технології навчання у співпраці 
(в малих групах); ігрові технології;     інформаційні      технології.   
Усі   ці   технології,  як     зазначає  

Е. Федорчук, об’єднує особистісно зорієнтована спрямованість 
організації навчального процесу. Вони легко вписуються в існуючу 
лекційно-семінарську систему навчання  у ВНЗ, дозволяють, не 
змінюючи змісту освіти, забезпечити реалізацію освітніх стандартів 
іншими, альтернативними традиційним методами, розвиваючи при 
цьому самостійність, доброзичливість, комунікабельність, 
взаємодовіру, здатність до взаємодопомоги, прагнення до творчого 
розв’язання завдань [2, с. 11]. 



 187

До інтерактивних технологій навчання відносять евристичну 
бесіду, дискусію, метод «круглого столу», метод «мозкового 
штурму», методи роботи з малими групами, ділові ігри, тренінги. Ці 
методи досліджують педагоги     Л. Пироженко,   О. Пометун,  Л. 
Щербина,   М. Олійник, Р. Балан,  

О. Вербило та інші. За О. Пометун і Л. Пироженко [5, с. 6], ми 
дотримуємося такої класифікації інтерактивних технологій: 

• інтерактивні технології кооперативного навчання (робота в 
парах, ротаційні (змінювані) трійки, два-чотири-всі разом, робота в 
малих групах та інші); 

• інтерактивні технології колективного групового навчання 
(«мозковий штурм», навчаючи-учусь, «ажурна пилка»); 

• технології ситуативного моделювання (рольова гра, 
інсценізація); 

• технології опрацювання дискусійних питань («метод прес», 
«займи позицію», дискусія, дебати).  

У системі післядипломної педагогічної освіти інтерактивні 
технології можливо використовувати як на заняттях, які проходять за 
денною формою навчання, так і на семінарах у міжкурсовий період. У 
процесі підготовки класних керівників в системі ППО досить широко 
використовуються діалогові методи навчання (метод евристичної 
бесіди, дискусія, диспут, дебати та інші). Ділові ігри, тренінги, метод 
«круглого столу» найчастіше застосовуються у таких організаційних 
формах, як навчальні семінари (міждисциплінарні, проблемні, 
тематичні, орієнтаційні, системні). Усі ці технології досить широко 
використовуються в навчальному процесі та добре описані фахівцями. 
На наш погляд, сучасні вимоги до професійних якостей класного 
керівника найбільш успішно можуть бути реалізовані шляхом 
використання в навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації 
методики кейс-стаді, тренінгів і проектних технологій. Адже ці 
технології дозволяють не лише поліпшити розуміння сучасної 
педагогічної теорії та практики, активізувати пізнавальний інтерес до 
курсів, але й сприяють розвитку дослідницьких, комунікативних 
навичок учителів і необхідних сучасному педагогу навичок 
партнерської взаємодії. 

Зазначимо, що ефективність застосування  інтерактивних технологій 
у системі ППО значно залежить від умілої подачі викладачем 
інформації, привабливості проблеми у професійному сенсі, націленості 
на прийняття конструктивних рішень, можливості оцінювання їхньої 
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оптимальності, нестандартності, оригінальності. На нашу думку, для 
ефективного використання інтерактивних технологій у навчальному 
процесі в системі ППО необхідно створювати спеціальні умови: 
забезпечення достатньо високої складності пізнавальних проблем, які 
потрібно вирішувати слухачам; створення викладачем логічного ряду і 
запитань щодо пізнавальної проблеми, які спонукають слухачів до 
пошуку істини; створення в аудиторії атмосфери психологічного 
комфорту, яка має сприяти вільному висловлюванню думки, не боячись 
помилки; відведення спеціального часу на осмислення способів 
розв’язання проблеми; організація спеціальної підготовки викладачів до 
запровадження методики. 

Підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, що використання 
інтерактивних технологій в підготовці класних керівників у системі 
ППО є запорукою оптимізації процесу навчання, допомагає встановити 
партнерські стосунки викладача та слухачів, сприяє демократизації 
освіти дорослих. Інтерактивні технології поєднують у собі інтегральну 
реалізацію проблемного та контекстного методів, діалогічного підходу, 
активного творчого спілкування, тобто інноваційні дидактичні засоби, 
застосування яких суттєво підвищує ефективність навчання, розвиває 
творчі здібності особистості вчителя. Система післядипломної 
педагогічної освіти повинна забезпечувати підготовку вчителів до 
застосування інноваційних, зокрема, інтерактивних технологій, як таких, 
що перспекті й відповідають сучасним тенденціям в освіті.  

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у розробці 
методичних рекомендацій щодо впровадження інтерактивних методів 
навчання у процес підготовки класних керівників у системі 
післядипломної педагогічної освіти. 
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Summary 
Harchenko L.I.  

Interactive technologies in preparation of form teachers in the system of In-
Service Teacher Training:  features of application, problems, prospects. 

The features of application of interactive technologies to preparation of form 
teachers in the system of In-Service Teacher Training are analysed in the article. The 
special attention is given to consideration of andragogical grounds of the system of In-
Service Teacher Training and principles of organization of adults’ education. 
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УДК (0.041.4): [371+373.1+373.51] (410.1) 

                                                                               Жанна Чернякова   
                                                                      (Суми) 

 
РЕФОРМУВАННЯ СТАРШОЇ ШКОЛИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ У 

КОНТЕКСТІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ 
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку освіти 

характеризується активізацією міжнародних педагогічних пошуків 
щодо реформування освіти на різних її ланках. Освітня політика 
кожної країни ґрунтується на історичних засадах розвитку країни, 
соціокультурних традиціях, загальнолюдських цінностях. Успішне 
реформування загальної середньої освіти неможливо без ретельного 
вивчення педагогічного досвіду зарубіжних країн, тенденцій 
розвитку освіти з урахуванням таких процесів, як глобалізація, 
інтернаціоналізація, європеїзація, регіоналізація. 

Модернізація освітньої системи в Україні відбувається за 
рахунок інноваційного розвитку всіх освітніх ланок, зокрема і 
старшої школи. Впровадження профільного навчання в 
загальноосвітніх середніх  закладах  України з 2010 р. потребує 
більш детального вивчення зарубіжного досвіду та пошуку 
ефективних педагогічних технологій профілізації навчального 
процесу. У цьому контексті великий інтерес являє собою 
дослідження позитивного досвіду саме старшої школи Великої 
Британії. 
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Метою даної статті є визначення пріоритетів реформування 
старшої школи Великої Британії у контексті інтернаціоналізації 
освіти.  Мета реалізована через такі завдання: 

• охарактеризувати старшу школу Великобританії; 
• виокремити тенденції реформування старшої школи; 
• узагальнити та систематизувати досвід реформування 

старшої школи Великої Британії з метою запровадження у 
національну освітню систему. 

Вивченням проблеми реформування освітньої сфери 
займаються зарубіжні дослідники (Д.Адамсон, К.Брейль, А.Гілкс, 
Д.Грін, Д.Лоусон, М.Моріс,   Р.Олдрідж,  Р.Селлек,  С.Холл та 
інші), а також вітчизняні дослідники (В.Білова, О.В.Галус, 
Л.О.Зінов’єва, Л.Кнодель, О.Ю.Леонтьєва, О.І.Локшина, 
І.Д.Малицька, О.В.Матвієнко, О.К.Мілютіна, О.В.Овчарук, 
Л.П.Пуховська, А.А.Сбруєва, О.В.Сухомлинська) приділяють увагу 
дослідженню даної проблеми. Проте питання реформування 
старшої школи Великобританії у контексті загальноєвропейських 
тенденцій профілізації старшої школи потребує додаткового 
розгляду. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі великі зміни 
відбулися в організаційній структурі,  змісті навчання, оцінюванні 
на етапі старшої школи у Великій Британії. Особливістю освіти 
Великої Британії є те, що середня освіта на рівні старшої школи 
розвивається у напрямі  диверсифікації, тобто старшій школі 
притаманна варіативність академічних і професійних  програм. Дані 
ЄС доводять, що молоді  люди обирають професійні  профілі.  

Як зазначає Дж. Ле Метаіс, старша школа Великої Британії 
об’єднує учнів віком від 15/16 до 18/19 років у різних типах 
навчально-виховних закладів [8]. Додамо, що старша школа або 
шостий клас – це останні два, іноді три класи в привілейованій 
приватній середній школі (public school) і в класичній школі 
(grammar school), де учні займаються на будь-якому відділенні для 
спеціалізації в певній галузі; іспити здаються на підвищеному рівні 
(Advanced Level). Крім того, старша школа ділиться на молодший 
шостий (lower sixth) і старший шостий класи (upper sixth) [4]. 

Зазначимо, старша школа Великої Британії ґрунтується на 
принципі профільної диференціації, тобто спрямована на 
професійно-зорієнтоване вивчення циклу предметів відповідно до 
профілю. Профільне навчання старшої школи відбувається за 
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напрямами:  академічним (шлях до вищої освіти) та професійно-
технічним (шлях до здобуття професійних кваліфікацій для виходу 
на ринок праці) [2]. За даними ОЕСР у 2002 р. у європейських 
країнах ці напрями навчання на етапі старшої школи 
співвідносилися як 45,4% до 54,4%. [3].   

Крім того, учні старшої школи мають можливість широкого 
вибору предметів згідно з їхніми здібностями і талантами. 
Привертає увагу той факт, що існує мобільність учнів у країні та 
між країнами. Тому повинно відбуватися визнання про здобуття як 
середньої, так і вищої кваліфікацій. 

Вищезгадані профілі не є чітко розмежованими, вони  
взаємодоповнюють  один  одного,  тому  учні мають можливість 
переходити з одного на інші  профілі  навчання. Згідно  цього  
відбувається зміна шкільного  розкладу, змісту  освіти, освітніх 
цілей тощо. 

Тенденція  старшої школи  полягає у подовженні віку навчання 
до 18 років, тоді як обов’язкову середню освіту учні отримають у 16 
років. Зростання вимог суспільства  до рівня освіченості 
випускника, конкуренція на ринках праці, розвиток та застосування 
інформаційно-комунікативних технологій сприяє продовженню 
навчання в старшій школі. Про це свідчать данні у країнах-членах 
Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР): 
кількість 17-річних у старшій школі перевищує 80% [6].  

У контексті інтернаціоналізації освітнього простору старша 
школа характеризується посиленням спрямованості на задоволення 
потреб ринку праці та вимог суспільства. Ця тенденція сприяє 
особистісному розвитку випускника та пов’язана з освітньою метою 
старшої школи, яка передбачає: 

• індивідуальний розвиток особистості та її потенціалу;  
• задоволення потреб економіки країни у кваліфікованій 

робочій силі; 
• формування активного члена громадського суспільства;  
• закладення основ для навчання впродовж усього життя. 
У Великій Британії на етапі старшої школи учні 16-19 років 

мають можливість продовжити своє навчання в 6 класі середньої 
школи і/або в навчальних закладах подальшої освіти (для учнів, 
яким виконалося 16 років). Два шляхи приведуть до отримання 
загальної або професійної кваліфікації. У середній школі великий 
акцент робиться на спеціалізації (вік 11-16, або 11-18). Щодо 
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навчальних закладів подальшої освіти (16+), то спеціалізація 
відбувається у аграрному і садовому секторах, мистецтві, дизайні, 
театрі. Велика Британія має технологічні, мовні, спортивні, 
мистецькі коледжі. Статистичні дані свідчать, що уряд країни 
докладає зусилля до збільшення кількості спеціальних середніх 
закладів (наприклад, Англія у 2003 р. – до 1000, а у 2006 р. – до 
1,500 з розширенням кола спеціалізацій, пропонованих програмою) [2].   

Зазначимо, що на сучасному етапі головною тенденцією 
старшої школи є реформування її змісту (змістовий компонент) як 
основного засобу підвищення рівня розвитку освітньої системи 
кожної європейської країни.  

Реформування старшої школи Великої Британії відбувається за 
рахунок  інтеграції загальної й професійної освіти, що означає 
гнучке взаємодоповнення змісту, можливість переходу з одного 
напряму на інший, перспективу здобуття вищої освіти технічного 
характеру для молоді, яка навчається на професійно-технічному 
напрямі [1]. 

На етапі старшої школи зміст освіти має такі головні складові: 
загальноосвітню (обов’язкові предмети для вивчення); профільну 
(учні обирають предмети за профілем,  які є обов’язковими).  

Пріоритетом розвитку сучасної старшої школи є обов’язковість 
складової, що передбачає індивідуальний розвиток учня та формує 
досвід життя в полікультурному суспільстві. На етапі старшої 
школи наявність обов’язкових предметів зумовлена вимогами щодо 
отримання кваліфікації. Зміст освіти старшої школи Великої 
Британії складається з таких обов’язкових компонентів: 

• академічне навчання: обов’язкові предмети, за якими не 
складаються іспити;  

• обов’язкові предмети у межах обраної спеціальності;  
• вибір академічних або спеціальних предметів;  
• ключові навички або зміна навчальної програми;  
• інформаційно-комунікативні технології;  
• самостійне навчання;  
• керівництво й особистісне планування;  
• робота і громадській досвід;  
• релігійна і моральна освіта. 
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Перелік цих складових пропонується для внесення в пакет 
навчального плану для студентів старшої школи і є загальним для 
всіх або перероблюється відповідно до спеціалізації. 

Ядро навчального плану передбачає вивчення таких 
обов’язкових предметів: національна мова, математика, гуманітарні 
науки (історія, географія, соціальні науки, особливо громадянська 
освіта), фізична культура. Студентам пропонуються предмети 
природничого циклу, мистецтво (музика, танці, театр, живопис), 
іноземна мова, але складання іспитів не є обов’язковим для всіх 
предметів [1].  

Отже, предмети за вибором дозволяють учням поглибити та 
поширити  знання з обраної галузі за допомогою виконання 
навчальних модулів або доповненням  спорідненими предметами.  

Особливістю старшої школи є впровадження модульних 
програм навчання. Учні мають можливість обирати комбінації 
предметів на різних рівнях, зміст і обсяг знань предмета може 
варіюватися відповідно до спеціалізації та здібностей учнів. 
Модульні навчальні програми дозволяють учням вибирати 
предмети за їхніми рівнями, незважаючи на обов’язкове вивчення 
таких предметів, як національна мова і математика, їх зміст може 
бути різним залежно від здібностей учнів та спеціалізації. Це надає 
змогу учням визначитися з вибором профілю відповідно до їхньої 
зрілості, академічного і професійного розвитку. 

Зазначимо, що на міжнародному рівні існує класифікація 
старшої школи залежно від змісту (або змістового компоненту) 
навчальних програм, тобто за профільною спрямованістю. Так, 
Міжнародний стандарт класифікації освіти (International Standard 
Classification of Education, ISCED) виділяє різновиди навчальних 
програм, такі що: 

• передбачають здобуття вищої освіти (найвищий рівень 
кваліфікацій і розвиток навичок для проведення дослідницької 
роботи – тип А); 

• спрямовані на продовження навчання на університетському 
рівні з отриманням професійно-технічних кваліфікацій – тип В); 

• призначені на підготовку молоді до трудової діяльності [7]. 
У сучасній старшій школі Великої Британії відбувається 

структурна реорганізація освіти для молоді 14-19 років, яка 
пов’язана з введенням нових кваліфікацій для випускників. 
Урядовий документ “14-19: можливість та досконалість” (14-19: 
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opportunity and excellence, 2003) пропонує ідею перебудови та 
вдосконалення саме старшої школи [5]. Тому саме введення нової 
фази навчання 14-19 років відповідає останнім вимогам сучасності в 
контексті інтернаціоналізації.  

Отже, необхідно перебудувати ланку старшої школи з 
урахуванням таких завдань: 

•  навчальний план має бути гнучким, складатися з 
поглибленого вивчення предметів та відповідати потребам кожної 
особистості;  

•  наявність наступності між ключовим етапом 4 (14-16 років) 
та старшою школою у вивченні сучасних іноземних мов, 
інформаційно-комунікативних технологій, гуманітарних предметів і 
мистецтва;  

•  розширення переліку навчальних предметів, які мають 
міжнародне спрямування (міжнародна політика, міжнародна 
економіка, громадянознавство тощо);  

•  підвищення якості викладання вчителями та лекторами з 
застосуванням інноваційних методів і технологій у навчально-
виховний процес;  

•  установлення зв’язків та партнерства між навчальними 
закладами на локальному, регіональному, національному, 
європейському, світовому рівнях [5].    

 Наголосимо на позитивній ролі процесу інтернаціоналізації, 
який виступає каталізатором для впровадження міжнародного 
компоненту у навчальні плани і програми старшої школи, для 
підготовки учнів до мінливих умов міжнародного ринку. Отже, 
академічні цілі спрямовані на досягнення міжнародних стандартів у 
викладанні і дослідженні з метою надання якісної освіти та освітніх 
послуг випускникам середньої школи. 

Важливим є потреба у поліпшенні міжкультурного розуміння та 
спілкування. Тому стає нагальною проблема підготовки 
випускників, які мають знання, навички, що ґрунтуються на 
міжкультурних зв’язках та спілкуванні, і які беруть участь у 
міжнародних програмах [9]. Пріоритетним напрямом реформування 
старшої школи є співробітництво між школами й коледжами з 
метою впровадження інноваційних технологій.  

Реформування старшої школи враховує можливість варіювання 
навчального плану. Варіативна складова навчального плану – це 
різноманітні навчальні курси, які пропонуються учням з урахуванням 
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їхніх здібностей та інтересів, які приводять до отримання різних 
кваліфікацій, насамперед, надають різні освітні та професійні 
можливості. У межах однієї школи учень має змогу обирати власний 
освітній маршрут, який спрямований на отримання певної кваліфікації. 
Англійські учні мають право комбінувати різні курси, але вони 
обов’язково спрямовані на індивідуально акредитовані кваліфікації у 
рамках загальноприйнятої структури. Складність полягає у тому, що 
кваліфікації повинні бути прийняті іншими країнами Об’єднаного 
королівства (у Англії – the Qualifications and Curriculum Authority: QCA; 
у Північній Ірландії Радою – the Curriculum, Examinations and 
Assessment: CCEA; у Уельсі – the Qualifications Curriculum and 
Assessment Authority: ACCAC, які співпрацюють у рамках національних 
кваліфікацій), а також Європейським Союзом [1]. 

 Це надає змогу набуття нових академічних знань і професійних 
навичок учнями для підготовки до дорослого і професійного життя. 
Навчальний план старшої школи Великої Британії враховує такі головні 
складові: 

• права студентів на вибір предметів за бажанням і потребами; 
• установлення обов’язкових вимог: різниця між обов’язковими 

знаннями (відвідування спеціальних курсів, участь у позанавчальній 
діяльності) і умовами для закінчення навчального закладу;  

• очікування університетів і ринку праці, що зумовлюють вибір 
пропонованих предметів та предметів за вибором для студентів. 

Отже, освітня мета старшої школи Великої Британії полягає у 
виборі напряму подальшого навчання на базі неповної середньої освіти 
та здобуття професійної кваліфікації, конкурентоспроможної на 
світовому ринку праці.  

Висновки. У контексті інтернаціоналізації реформаційні процеси 
старшої школи Великобританії спрямовані на розвиток профільного 
навчання, міжнародних професійних компетенцій, мотивації у системі 
безперервної освіти шляхом використання конкретних заходів: 
сприяння самостійному навчанню (включає ефективне використання 
ІКТ) та оцінювання власної діяльності (рефлексія) і навчальних потреб; 
упровадженню більш гнучкого навчального плану, програм, навчальних 
курсів, можливості комбінування загальної і професійної освіти; 
розвиток структури кваліфікацій, яка буде відповідати знанням і 
навичкам, необхідним у межах  і поза межами формальної освітньої 
системи. 
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Старша школа є перехідним етапом до вищої освіти та допомагає 
випускникам адаптуватися до умов майбутнього навчання в нових 
умовах та надає учням знання, навички, вміння міжнародної й 
європейської спрямованості.  

Отже, позитивні реформаційні здобутки старшої школи Великої 
Британії можуть застосовуватися під час упровадження профільного 
навчання в Україні, але з урахуванням національних особливостей 
розвитку держави.  

Ми вважаємо, що перспективним напрямом подальшого 
дослідження є аналіз і вивчення організаційно-змістового компонента  
інтернаціоналізованого навчального плану старшої школи 
Великобританії.  
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SUMMARY 
Zhanna Chernyakova  

REFORMING OF UPPER SECONDARY SCHOOL IN GREAT BRITAIN IN 
THE CONTEXT OF INTERNATIONALIZATION 

The characteristic of upper secondary school in Great Britain in the context of 
internationalization is given in the article.  The main tendencies of the reforming of upper 
secondary school are defined in this paper. The author summarizes and systematizes the 
pedagogical experience of upper secondary school in Great Britain with the purpose of 
implementing it into the national educational system. 
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УДК 159.9:[378:373.3-057.175]: 37.015.3 
Тетяна Чумахідзе 

(Ялта) 
 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО 
ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У 

ПРИРОДІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 
Постановка проблеми. Сучасний рівень природничих наук 

визначає пріоритетні напрями науково-технічного прогресу, 
відіграє величезну роль у науковому розумінні, розкриває 
закономірності розвитку природи і людини. 

Прагнучи осмислити світ, наука досліджує навколишні 
предмети і явища, систематизує й узагальнює, робить відповідні 
висновки. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що історичний аспект 
досліджуваної проблеми знайшов висвітлення в працях, 
присвячених викладанню природознавства в початкових класах, 
методиці, та професійній підготовці майбутніх учителів, яка завжди 
була в центрі уваги вчених, однак підготовка вчителів до організації 
дослідницької діяльності у природі залишається відкритим 
питанням і потребує подальшої розробки.    

Вивчення історичного аспекту підготовки вчителів початкових 
класів до організації дослідницької діяльності учнів у природі як 
проблематики філософсько-педагогічного спрямування дозволило 
тлумачити його як фундаментальну рису становлення 
природознавства як науки, що забезпечує цілісність засобами 
дослідницької діяльності.    

Аналіз актуальних досліджень.  Бурхливий розвиток 
педагогічної науки сприяв появі нових наукових теорій, підходів, 
методів вивчення природознавства. Фундаментальні питання 
стосовно дослідницької діяльності розглядали в різних історичних 
періодах такі видатні вчені, як О. Я. Герд, В. П. Вахтєрьов, 
П. О. Завітаєв, В. Ф. Зуєв, Д. М. Кайгородов, І. Я. Лернер, 
Л. Ф. Мєльчаков, Д. Д.Семьонов, К. А. Сонгайло, С. А. Павлович, 
О. П. Зінкевич, О. О. Половінкін, В. В. Половцов, І. І. Полянський, 
Л. С. Севрук, К. П. Ягодовський. 

Мета статті: систематизувати та характеризувати основні 
періоди, аспекти історичного аналізу проблеми підготовки вчителів 
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початкових класів до організації дослідницької діяльності учнів у 
природі. 

Виклад основного матеріалу. Історія організації природничих 
досліджень говорить про те, що людство   в потоці тисячоліть 
намагається з’ясувати суть природничих процесів, розкрити великі 
таємниці природи, однак з ускладненням суспільного життя 
ускладнюються і природничі дослідження. Тому будування 
історичного ланцюга організації досліджень у природі, вчених-
дослідників, які передавали свій накопичений досвід наступному 
поколінню, ми розглядаємо через призму 4 аспектів. Перший аспект 
– натурфілософський, характерний для давніх етапів розвитку 
суспільства. Прикладом цього виступають давньоіндійські, грецькі 
знання. 

У давньоіндійській книзі „Ригведа” X століття до нашої ери ми 
знаходимо опис Всесвіту, як  єдиного цілого. Всесвіт „Ригведи” 
організований не дуже складно. У нім є, насамперед, Земля. Це 
безмежна плоска поверхня – „великий простір”. Ця поверхня 
накрита зверху небом. А небо – це блакитний, засіяний зірками 
„небосхил”. Між землею й небом - „світне повітря”. Дуже схожі на 
цю картину й ранні подання про Всесвіт стародавніх греків. 

Первинне нерозчленоване знання про світ і людину, накопичене 
протягом  багатьох сторіч розвитку первісно-родового суспільства, 
було сукупністю емпіричних відомостей, вірувань і міфів, що усно 
передавалися від покоління до покоління. Винахід писемності, 
розвиток матеріального виробництва, поділ розумової й фізичної 
праці інтенсифікувало нагромадження знань. Це привело до 
виникнення науки як теоретичної системи знань про світ, а потім – 
до диференціації наук.  

Вивчення природи почалося на рубежі VI і V століть до нашої ери. 
Старогрецький філософ Геракліт Ефеській затверджував, що все 

існуюче мінливе, і ця мінливість є вищим законом природи. Він 
писав, що світ повний суперечностей і мінливості. Всі речі 
змінюються. Незмінно тече час, і нестримно тече в цьому потоці все 
існуюче. Відбувається рух неба, рух тіл, рухаються відчуття 
людини і її свідомість. „В одну і ту саму річку не можна ввійти 
двічі, – говорив він, – бо води в ній вічно нові”. Одне приходить на 
зміну іншому: „Вогонь живе смертю землі, повітря – смертю вогню, 
вода – смертю повітря, земля – смертю води”[1, с.45]. 
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Цікаві, глибокі ідеї тієї епохи висловлювалися видатним 
грецьким філософом-ідеалістом Платоном. Згідно з його вченням 
той світ, який ми бачимо і досліджуємо, не є „справжнім світом”, а 
тільки є зовнішнім проявом справжнього світу. Небесні тіла і тіла 
на Землі, – згідно з Платоном, як „бліді мани” деяких ідеальних 
прообразів, що становлять дійсний світ. „Мани ці не бездоганні та 
мінливі”. „Справжній світ”, за Платоном, – це абстрактні підоснови 
(він їх називав ідеями). Ідеї – „духовні підоснови” – повністю 
бездоганні, не можуть ніколи змінюватись. Вони існують не в 
матеріальному Всесвіті, не у просторі та часі, а в ідеальному світі 
повної досконалості та вічності. 

Послідовне продовження поглядів Платона Аристотелем приз-
водило до виникнення суперечностей, які ставили під сумнів поділ 
дiйсностi на матеріальне та ідеальне. Зокрема, вічне, незмінне 
ідеальне, якому підкоряється кожна конкретна річ, не підкорює собі 
матерiю-небуття. Отже, не повинне існувати навіть уявлення про 
матерію, якщо немає ідеї матерії.  

У фiлософiї Аристотеля вперше здійснюється розрізнення між 
дослідженням причини усього сущого як такого, що притаманне 
всім речам, і конкретними науками, які не досліджують загальну 
природу сущого. Саме останні вважають, що причини конкретних 
речей i усього сущого – одні й ті ж. Виявлення причини усього 
сущого наводить Аристотеля на думку, що існує форма побудови 
усіх інших форм. Ця форма визначається як „першодвигун”, 
незалежне від матерії існування форми, вона цілком логічно 
визначена „божественною формою”.  

У цілому антична культура викликає, перш за все, відчуття 
грандіозності того повороту в думках і відчуттях людей, того 
розширення арсеналу понять, логічних норм, фактичних знань, які 
мали місце в давнину [4, 112]. 

Отже, в цьому аспекті були здійснені перші спроби людей 
створити ясний і наочний образ світобудови, хоча були ще дуже 
далекі від науки, як ми її зараз розуміємо. Але чудова сама ця 
зухвала мета – осягнути думкою Всесвіт. Звідси бере початок 
впевненість у тім, що людський розум здатний осмислити, 
зрозуміти, розгадати пристрій Всесвіту, створити у своїй уяві повну, 
цілісну картину світу, в якому ми живемо. 

Другий аспект – підготовчий, характеризується пануванням 
схоластики і теології в Західній Європі та спорадичними 



 200

відкриттями в арабомовних народів. Наука на Заході стала 
придатком теології (астрологія, алхімія, магія, кабалістика чисел). 
Основні зусилля вчених були спрямовані не на пізнання світу, а на 
отримання предметів або розробку способів, відкриваючих шлях до 
багатства, через це прогрес вивчення природи не відбувався, але 
йшло накопичення фактичного матеріалу, готувався якісний перехід 
до нового розуміння природи. 

Арабські мислителі, такі як Ібн-Закрія, Аль-Разі, Аль-Фарабі, 
Ібн-Сина, Омар Хайям, Ібн Рошд зберігали зв’язок з античною 
філософією, і в першу чергу з ученням Аристотеля. В даний період 
створена раніше природничонаукова картина світу не зазнавала 
істотних змін, а панівна в той часовий період церква і перш, за все, її 
інструмент – інквізиція не сприяли розвитку наукових поглядів і 
прогресу природничих наук. Тому наступним кроком витупає аспект 
механічного і метафізичного природознавства, який дає величезний 
поштовх у розвитку природознавства. 

Характеризується цей аспект джерелом виникнення 
природознавства як систематичної експериментальної науки. 

Головне досягнення цього періоду в історії становлення і 
розвитку природознавства – це становлення теоретичного методу 
пізнання в науці. 

З натурфілософського пізнання природи природознавство 
перетворилося на сучасне, в систематичне наукове пізнання на базі 
експериментів і математичного викладу одержаних результатів. 
Головну роль у здійсненні революції пізнання відіграють Г. Галілей і  
І.Ньютон [3, 75; 4, 98]. 

Г  Галілей зробив у науці багато важливих відкриттів, але 
найважливішим, безумовно, є його новий підхід до природних наук, 
його переконання: щоб досліджувати природу, в першу чергу 
необхідно ставити продумані досліди. Для Галілея дослідне знання 
природи – це пізнання експериментальне. Експеримент для нього не 
що інше, як планомірно здійснюваний дослід, завдяки якому 
дослідник ніби задає запитання природі. В цьому він дуже 
розходився з Аристотелем, який вважав можливим пізнання світу 
логічним шляхом.  

Усе це разом стало почином сучасного наукового методу 
дослідження природи – експерименту. „Наука, що зв’язує теорію і 
експеримент, фактично почалася з праць Галілея ”, - писав 
А. Ейнштейн [2, с.87]. 
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Через рік після смерті Галілея народився геніальний учений Ісаак 
Ньютон. Своїми працями він завершив створення класичної фізики 
та першої фізичної, вже в нашому розумінні, теорії часу. 

За І. Ньютоном, ні на простір, ні на якийсь час ніяк не можна 
вплинути, тому вони і називаються абсолютними. Незмінність 
перебігу часу він підкреслює такими словами: „Всі рухи можуть 
швидшати і сповільнюватися, перебіг абсолютного часу змінюватися 
не може. Тривалість існування речей одна і та ж, чи швидкі рухи (за 
якими вимірюється час), чи повільні або їх зовсім нема”. 

Описані погляди Ньютона дуже точно характеризують уявлення 
про природничонаукову картину світу того часу. 

Вважається, що становлення теоретичного природознавства 
почалося в XVІІ ст. багато в чому завдяки прискорювальному 
впливу матеріального виробництва й розвитку суспільства в цілому. 

В історії розвитку природознавства з’являється дослідження 
природи з погляду педагогіки . 

Четвертий аспект нашого дослідження – становлення 
дослідницької діяльності в педагогіці як головного чинника в 
процесі пізнання таємниць природи.  

У другій половині XVІІІ зародилася методика викладання 
природознавства, основоположником якої став Василь Федорович 
Зуєв – академік, професор учительської семінарії, написав перший 
підручник з природознавства. Зуєв рекомендував вивчення природи 
здійснювати активно, шляхом живої співбесіди або „міркування” 
вчителя з учнями. Він наголошував на тому, щоб не обмежуватися 
рамками підручника, а, вивчаючи природу, робити з учнями 
екскурсії, експедиції, ставити досвіди й експерименти, виконувати 
дослідницьку діяльність у горах, полях, лісах. У цьому 
відобразилося прагнення якомога ширше пов’язати теоретичне 
навчання з практикою.  

Усе це дає можливість визнати, що вирішуючи практичні 
питання викладання, В. Ф. Зуєв порушив такі найважливіші 
теоретичні проблеми методики, як наука й навчальний предмет, 
послідовність і система змісту шкільного предмета, доступність 
його викладу, активне, свідоме й міцне засвоєння знань, зв’язок 
шкільного природознавства з практичною діяльністю людей.  

Велике значення у вивченні природи відводив заняттям 
А. Я. Герд, на яких діти працювали з об’єктами природи, і 
екскурсіям у природу. Він вважав, що діти, спостерігаючи природу 
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або її об’єкти під керівництвом учителя, повинні вчитися 
порівнювати, описувати, обговорювати спостереження,  робити 
висновки, узагальнення й по можливості перевіряти їх простими, 
доступними для них дослідами й експериментами [6, 41]. 

Олександр Якович Герд – основоположник вітчизняної 
методики природознавства як науки, що розробив на основі 
дидактичної системи К.Д. Ушинського. статтях на методичні теми 
відстоював такі передові методи навчання, як самостійні 
спостереження учнів, проведення лабораторних робіт. А.Я. Герд, як 
і всі кращі педагоги того часу, центральною фігурою у навчанні 
вважав учителя, його підготовку, знання, ерудицію, уміння швидко 
встановлювати контакт із дітьми, добре володіти матеріалом. Він 
вважав, що до своєї роботи вчитель повинен підходити вдумливо, 
заздалегідь планувати весь матеріал, забезпечуючи правильну 
послідовність його вивчення. 

Спостерігаючи, досліджуючи зоряне небо, фази місяця, що 
задається, рух Сонця й зміна тривалості дня й ночі, діти будуть 
підготовлені до правильного сприйняття таких явищ, як рух Землі 
навколо Сонця та її осі. Він рекомендував викладати 
природознавчий матеріал у формі захоплюючої подорожі й у ході 
його влаштовувати практичні заняття до розпізнання материків, 
островів, півостровів, спостереження рельєфу та інше [1, 56]. 

У методиці того часу розробляються дві форми викладання, 
незалежні від уроків: екскурсійна й практична. Д. Н. Кайгородов 
припускає вивчення природи по „гуртожитках” (сад, поле, ріка, луг, 
ліс). Учні вивчають рослинний світ і неорганічне середовище в 
їхній взаємозалежності, тільки по сезонах (принцип сезонності) і 
тільки на екскурсіях, шляхом дослідження природи.  

Половцов В. В. перший в історії розвитку природознавства 
розробив для студентів курс методики природознавства. Він 
указував, що природні факти і явища, досліджувані учнями, не 
повинні розглядатися ізольовано. У процесі ознайомлення з 
явищами природи повинні розкриватися ті доступні учням даного 
віку й відносини, які існують у природі та доступні 
безпосередньому дослідженню. Виходячи із цих вимог, автори 
підручників для початкового природознавства, описуючи об’єкти 
живої природи, намагалися показати взаємозв’язок будови зі 
способом життя. 
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Недоліки підручників ураховувалися багатьма передовими 
практиками, методистами, які писали спеціальні посібники для 
вчителів, книги для читання учнів. Так, великий вплив на 
подальший розвиток шкільного курсу початкового природознавства 
й методики викладання в цей період зробили В. П. Вахтерьов, 
І. І. Полянський, Л. С. Севрук. 

Вахтерьов В. П. наголошував, щоб учителі при вивченні з 
дітьми природи більш уваги приділяли на спостереження, досвіди, 
демонстрацію об’єктів.  

Методистом з природознавства Севруком Леонідом 
Сафоновичем для вчителів написане керівництво „Методика 
початкового курсу природознавства”, в якому підкреслювалося 
особливе значення, що при навчанні кожен учитель повинен 
ураховувати вік учнів.  

Відомий природодослідник Полянський І. І. підкреслював, що 
методика природознавства базується на науках про природу й 
властиві їм методи наукового дослідження, а також на даних 
педагогіки й дидактики. Тому зв’язок з природничими науками 
дозволяє методиці природознавства правильно переробити зміст 
науки в навчальний предмет, забезпечуючи його науковість й 
послідовність. Зв’язок із педагогікою дозволяє привести зміст 
предмета відповідно до  рівня розвитку учнів початкової школи. Це 
подвійний зв’язок забезпечує правильний добір методів викладання 
при вивченні школярами природи [1, 63]. 

І.І. Полянський наголошував на тому, що викладання 
природознавства необхідно здійснювати, виходячи з пізнавальних 
процесів, які відбуваються у свідомості школярів, тобто розумової 
діяльності. Безцінним була вказівка на те, що в ході навчання школярі 
повинні розвивати мислення, проникаючи в сутність і закономірні зв’язки 
досліджуваних явищ природи. Звідси з’являється  необхідність у 
проведенні в перших двох класах початкової школи предметних уроків, 
що сприяють збагаченню учнів фактичним матеріалом. При цьому І.І. 
Полянський пропонував викладати їх так, „щоб діти ставали в ролі 
відкривачів: самі спостерігали, самі б говорили, що вони бачать, і самі при 
сприянні вчителя доходили до пояснень спостережуваного, не дізнаючись 
попередньо з книги або слів учителі. Це умова - основне з перших кроків 
вивчення природи”. 

Отже, у „Методиці початкового природознавства” І. І. Полянський 
порушив нові методичні проблеми, підкреслював роль пізнавальної 
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діяльності молодших школярів у засвоєнні знань, наголошував на 
різноманітті форми навчальних занять та їхнього взаємозв’язку. 

У перші два десятиліття ХХ століття навчання природознавству в 
початковій школі здійснювалося в системі, розробленій А. Я. Гердом. 
Велике місце у викладанні приділялося виявленню взаємозв’язків, що 
існують у неживій природі, формуванню знань про природу як єдине ціле. 
У практиці роботи, крім словесних методів, значне місце займали 
спостереження та постановка дослідів.  

У цей період початкова школа накопичила великий позитивний 
досвід викладання початкового природознавства, що значно збагатило 
теорію методики викладання природознавства.     

У часи радянського періоду становленню й розвитку шкільного 
природознавства значно сприяв Ягодовський Костянтин Павлович (1877-
1943), Один з перших визначив роль підготовки вчителя початкових 
класів до викладання природознавства, що знайшло відображення в його 
праці „Як викладати природознавство в початковій школі”. 

К. П. Ягодовський визначає, що заняття з природознавства в 
початковій школі повинні дати дітям знання зі звичайних предметів і 
явищ природи, розбудити в них любов до рідної природи.  

Насамперед  у процесі навчання, знайомлячи учнів з певними 
об’єктами або явищами природи, необхідно організувати сприйняття їх за 
допомогою органів почуттів. Почуттєве сприйняття школярами вимагає 
керування з боку вчителя; керувати процесом сприйняття треба так, що б 
діти спостерігали те, що становить сутність предмета або явища, щоб 
створений образ точно відповідав його словам, назвою. 

К. П. Ягодовський поклав початок дослідженням щодо навчального 
предмета як системи взаємозалежних понять. Він визначив шляхи й 
засоби формування понять у процесі викладання природознавства в 
початковій школі. Це дозволило більш чітко вирішувати питання методів 
і засобів навчання, змісту шкільного предмета природознавства [1, 71]. 

Величезну роль у розвитку початкового природознавства відіграли 
радянські методисти О. О. Половінкін, К. А. Сонгайло.  

Праці Половінкіна О. О . присвячені методиці викладання 
природознавства, в яких він розкриває шляхи здійснення ідей активізації 
учнів на уроках, необхідність проведення екскурсій у природу для 
безпосереднього ознайомлення школярів із навколишньою місцевістю.  

Сонгайло Костянтин Антонович працював над змістом викладання 
природознавства в початкових класах. Він багато уваги приділяв 
вивченню дослідницької діяльності, дослідженню плану, карти, 
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проведенню практичних робіт, екскурсій, спостережень на місцевості, 
ознайомленню школярів із життям населення на основі краєзнавчого 
принципу. 

Школа в період з 1917 до 1960-х років витримувала різні 
перетворення, обумовлені особливостями становлення й розвитку 
суспільства. 

Протягом  цього періоду викладання природознавства 
вдосконалювалося як наука у своїй теорії й практиці. 

Перебудова початкової освіти вдосконалювала методичну систему 
початкового навчання. Від учителя такої організації навчальної діяльності 
учнів, у ході якої він повинен опиратися на всю різноманітність 
розумових і практичних дій, які здатні виконувати діти. Вчитель повинен 
не тільки формувати у школярів систему знань, але навчати умінням і 
навичкам розумової праці, практичних дій.         

У розвитку дослідницької діяльності у природі в 60-80 роки сприяли 
такі відомі методисти, як П. О. Завитаєв, З. О. Клєпініна, Л. Ф. Мєльчаков, 
М. М. Скаткін.  

У своїх працях Завітаєв Петро Олександрович розкриває можливість 
формування природознавчих понять методами, властивим природничим 
наукам, тобто за допомогою проведення спостережень і постановки 
досвідів, що сприяють створенню образно-чуттєвої основи для 
формування природознавчих понять. 

 Скаткін Михайло Миколайович – методист з природознавства, є 
автором програм з природознавства в початковій школі, підручників із 
природознавства для учнів І-IV класів, займався питаннями методики 
проведення природознавчих екскурсій, позакласної роботи, велику увагу 
приділяв розробці проблеми активізації пізнавальної діяльності учнів. 

Багато уваги приділяли методичній підготовці майбутніх учителів 
початкових класів до викладання основ природознавства Л.Ф. Мєльчаков,  
З.О. Клєпініна. Розробили ряд підручників з природознавства, методичні 
посібники.   

Займалися проблемами розробки змісту початкового 
природознавства.  

За останнє десятиріччя висвітлені й охарактеризовані основні 
напрямки реформи загальноосвітньої й професійної школи, мета яких є 
усунення  негативних явищ, помилок, недоліків, які накопичувались в 
діяльності початкової, середньої та вищої школи. Насамперед  це 
необхідність удосконалення структури змісту освіти, підвищення якості 
загальноосвітньої й професійної підготовки. 
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Завдання шкільної реформи: підняти роботу загальноосвітньої й 
професійної школи на якісно новий рівень; усунути недоліки, наявні в її 
діяльності; забезпечити оволодіння  основами, створити умови щодо 
виховання моральної чистоти молоді.  

У зв’язку з цим перед наукою повстали завдання, які вимагають 
створення нових підручників, комплексне навчання та виховання в 
процесі вивчення природознавства, формування відповідального 
ставлення до природи, розвиток активності, самостійності молодших 
школярів у процесі вивчення природознавства й цілий ряд інших, 
виконання яких залежить від активності, творчості вчених і вчителів.  

Усе це разом і стало початком сучасного наукового методу 
дослідження природи – дослідницької діяльності, яка поєднує в собі 
теоретичні та практичні (дослідно-експериментальні) проблеми, однак 
вивчений, проаналізований історичний досвід показує, що окреме 
питання підготовки вчителів початкових класів до організації 
дослідницької діяльності учнів у природі не достатньо розроблене в науці. 
Залишається відкритим для подальших розробок, доповнень, зміну у цій 
галузі знань. 

Висновок. Історико-педагогічний аналіз підготовки вчителів 
початкових класів до організації дослідницької діяльності учнів у природі, 
розглянутий через призму 4 аспектів, свідчить про наявність фундаменту, 
великого джерела накопичення знань з природознавства, методиці 
викладання природознавства, окреслені деякі аспекти дослідницької 
діяльності. Все це дає поштовх для подальшої розробки цієї проблеми, 
висвітлення питань, які залишилися відкритими. 
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Summary 
Tetyana Choumahidze 

Preparation of teachers of initial classes before organization of research 
activity of students in nature: historical aspect 

Resume.  In the article the history aspects of preparation of teachers of initial 
classes are lighted up. The basic problems of every aspect are described and 
systematized.  Study of historical aspect of preparation of teachers of initial classes to 
organization of research activity of students in nature is considered as the problem of 
philosophical-pedagogical direction.    

Світлана  Шаматажи 
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СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ДО ФАХОВОГО САМОУПРАВЛІННЯ ТА 
САМОРОЗВИТКУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Зміна соціально-економічної формації, перехід до ринкових 
відносин, інтеграція в європейське та світове товариство, побудова 
демократичного суспільства в Україні передбачає орієнтацію на 
активізацію кожної людини, зокрема її самореалізацію в 
матеріальній та духовній сферах суспільного життя. Тому одним із 
завдань професійної підготовки вчителя повинна стати актуалізація 
свідомого оволодіння професійною діяльністю, активізація 
педагогічної самоорганізації, розширення меж фахового 
саморозвитку та самоуправління у процесі професійного 
самовдосконалення.  

Метою цієї статті є: визначити та експериментально перевірити 
рівні підготовленості майбутніх учителів до фахового 
самоуправління та саморозвитку у професійній діяльності. 

У даній статті наведено матеріал констатуючого експерименту з 
визначення рівнів підготовленості майбутніх учителів до фахового 
самоуправління та саморозвитку у професійній діяльності, а також 
подано кількісний і якісний аналіз одержаних експериментальних 
результатів. 

Професійний саморозвиток і самоуправління вчителя 
розглядалисся нами як складна система мотивів і джерел його 
активності. Звичайно рушійною силою й джерелом самовиховання 
педагога називають потребу в самовдосконаленні. 

Розрізняють зовнішні й внутрішні джерела активності 
саморозвитку. Зовнішні джерела (вимоги й очікування суспільства) 
виступають у якості основних і визначають напрямок і глибину 
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необхідного саморозвитку та самоуправління. Викликана потреба 
педагога в самовихованні надалі підтримується особистим 
джерелом активності (переконаннями, відповідальністю, 
професійною честю, здоровим самолюбством й т.п.). Ця потреба 
стимулює систему дій із самовдосконалення, характер яких багато в 
чому визначається змістом професійного ідеалу. Інакше кажучи, 
коли педагогічна діяльність здобуває в очах педагога особистісну, 
глибоко усвідомлену цінність, тоді й проявляється потреба в 
самовдосконаленні, тоді й починається процес саморозвитку [2].  

Для розгортання процесів саморозвитку велике значення має 
рівень сформованості самооцінки. Психологи відзначають два 
прийоми формування правильної самооцінки. Перший полягає в 
тому, щоб співвіднести рівень своїх домагань з досягнутим 
результатом, а другий – зіставити їх з думками навколишніх. Якщо 
домагання невисокі, то це може привести до формування завищеної 
самооцінки. Вивчення характеру утруднень у діяльності педагогів 
показало, що тільки ті, хто ставлять перед собою високі завдання, 
мають утруднення. Це, як правило, творчо працюючі педагоги. Ті ж, 
хто не мають високих домагань, звичайно задоволені результатами 
своєї роботи, високо їх оцінюють, тоді як відгуки про їхню роботу 
далекі від бажаних. Ось чому так важливо кожній людині, яка 
обрала педагогічну професію, сформувати у своїй свідомості 
ідеальний образ педагога [3]. 

Якщо до саморозвитку ставитися як до цілеспрямованої діяльності, 
то обов'язковим компонентом її повинен бути самоаналіз. Педагогічна 
діяльність висуває особливі вимоги до розвитку пізнавальних психічних 
процесів: мислення, уяви, пам'яті. Не випадково психологи й педагоги в 
ряді професійно значимих властивостей особистості вчителя називають 
здібність до розподілу уваги, професійну пам'ять на обличчя, імена, 
психічні стани, педагогічну уяву, спостережливість і т.ін. [1, 6]. 

Складовою частиною професійного саморозвитку та 
самоуправління є самоосвітня робота педагога. У діяльності педагога, 
для якого характерна культура розумової праці, проявляються такі 
компоненти: 

- культура мислення як сукупність умінь аналізу й синтезу, 
порівняння й класифікації, абстрагування й узагальнення, «переносу» 
отриманих знань і прийомів розумової діяльності в нові умови; 

- стійкий пізнавальний процес, уміння й навички творчого 
виконання пізнавальних завдань, уміння зосередитися на головних, 
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найбільш важливих у цей момент проблемах; 
- раціональні прийоми й методи самостійної роботи з добування 

знань, володіння усною й письмовою мовою; 
- гігієна розумової праці та її педагогічно доцільна організація, 

уміння розумно використовувати свій час, витрачати фізичні й духовні 
сили [2,4] . 

Найбільш ефективний шлях професійної самоосвіти педагога – його 
участь у творчих пошуках педагогічного колективу, у розробці 
інноваційних проектів розвитку освітньої установи, авторських курсів і 
педагогічних технологій і т. ін. [5]. 

Завданнями констатуючого експерименту з визначення рівнів 
підготовленості майбутніх учителів до фахового самоуправління та 
саморозвитку у професійній діяльності були: 

1) визначення критеріїв, показників і рівнів підготовленості 
майбутніх учителів до фахового самоуправління та саморозвитку у 
професійній діяльності; 

2) розробка та реалізація комплексної методики діагностики 
рівнів підготовленості майбутніх учителів до фахового 
самоуправління та саморозвитку у професійній діяльності 
випробовуваних; 

3) диференціація випробовуваних за рівнями підготовленості. 
Дослідженням було охоплено 50 студентів Південноукраїнського 

національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. 
Для визначення рівнів підготовленості майбутніх учителів до 

фахового самоуправління та саморозвитку у професійній діяльності нам 
необхідно було здійснити критеріальний підхід. Було визначено 3 
критерії діагностики підготовленості до самоуправління і саморозвитку 
та їх показники: 

1. Здатності до встановлення емоційних контактів з показниками: 
здібність до розуміння емоційних станів іншої людини у формі 
співпереживання, гнучкість, емоційне залучення в педагогічній 
взаємодії, здібність відійти від власної егоцентристської позиції, 
здібність до сприйняття погляду іншої людини, успішне і безконфліктно 
прийняття іншої людини, здібність до сприйняття іншої людини як 
продовження самого себе. 

2. Сформованість професійно-діяльнісних умінь з показниками: 
вміння проаналізувати власну діяльність, будувати її стратегії, виявляти 
комунікативні й організаторські навички; володіння технологією 
педагогіки співробітництва, прийомами розвивальної допомоги, вміння 
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зберігати ініціативу, володіння технікою швидкого входження у 
взаємодію та прийомами динамічного впливу. 

3. Наявність професійно-значущих настанов з показниками: 
настанова на професійне самовдосконалення й особистісне зростання, 
планування і прогнозування мети, змісту, структури, засобів 
педагогічної взаємодії, установка на створення творчої атмосфери, 
моделювання подальшої педагогічної взаємодії, установка на 
розвивально-оптимістичну взаємодію з учнями, наявність пакета 
навчальної програмної документації з обліком особливостей інформації 
й часу на її засвоєння.  

На підставі визначених критеріїв і показників охарактеризовано 
рівні підготовленості (підготовки) майбутніх учителів до фахового 
самоуправління та саморозвитку у професійній діяльності майбутніх 
учителів та оцінено в балах (від „1” до „3”). Було виявлено три рівні: 
високий, середній і низький. 

Високий рівень (бал – „3”): учитель має здібності до розуміння 
емоційних станів іншої людини у формі співпереживання, виявляє 
емоційне залучення у спілкуванні, здібність відійти від власної 
егоцентристської позиції. Йому притаманні здібності до сприйняття 
погляду іншої людини, безконфліктне сприйняття іншої людини як 
продовження самого себе. Майбутній учитель виявляє вміння 
організувати процес взаємодії, будувати її стратегії, виявляти 
комунікативні й організаторські навички, володіє технологією 
педагогіки співробітництва та прийомами розвивальної допомоги, вміє 
зберігати ініціативу учасників діалогу, володіє технікою швидкого 
входження у взаємодію й прийомами динамічного впливу. 
Сформованими в такого вчителя є: настанова на професійне 
самовдосконалення й особистісне зростання, планування та 
прогнозування мети, змісту, структури, засобів педагогічної взаємодії; 
установка на створення творчої атмосфери, моделювання подальшої 
педагогічної взаємодії; настанова на розвивально-оптимістичну 
взаємодію з учнями. Йому властива наявність особистісних настанов, 
що змінюються під їх впливом відповідно до досвіду і ситуацій, які 
реально склалися. Наявність ефективної настанови для введення 
інноваційних технологій у шкільну практику. Кожний з перерахованих 
показників виявляється у майбутніх учителів яскраво й усвідомлено. 
Наявність і гнучкість використання пакету навчальної програмної 
документації з обліком особливостей інформації та часу на її засвоєння.  
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Середній рівень (бал „2”): вчитель має здібності до розуміння 
емоційних станів іншої людини у формі співпереживання, проява 
емоційного залучення у спілкуванні має нестійкий характер, здібність 
відійти від власної егоцентристської позиції виявляється раз від разу. 
Йому притаманні: здібності до сприйняття точки зору іншої людини, 
безконфліктне його прийняття, неусвідомлене ототожненню „Я” з 
„іншим”, до сприйняття іншої людини як продовження самого себе, але 
він виявляє мінімальне ставлення до цих видів діяльності. Вчитель 
припускає неточностей в організації процесу взаємодії, побудові його 
стратегії, виявленні комунікативних та організаторських навичок. 
Учитель виявляє інтерес до технології співробітництва, але недостатньо 
володіє прийомами розвивальної допомоги, вміннями зберігати 
ініціативу учасників діалогу. У такого майбутнього вчителя наявні 
професійні стереотипи, які склалися: установка переважно на суб’єкт-
об’єктні відносини, що суперечить особистісно орієнтованій педагогіці. 
Слабко виражені настанови на професійне самовдосконалення й 
особистісне зростання, планування та прогнозування мети, змісту, 
структури, засобів використання пакета навчальної програмної 
документації з обліком особливостей інформації та часу на її засвоєння. 

Установка на створення творчої атмосфери у процесі взаємодії не 
завжди реалізується через розпливчасті цілі та пристосування до учнів. 

Низький рівень (бал „1”): учителя відрізняє наявність низької 
самооцінки та рефлексивних здібностей, явно виражена авторитарна, 
суб’єкт-об’єктна спрямованість на взаємодію з учнями. Вчителю 
властиві стереотипи непродуктивної діяльності, які ним не 
усвідомлюються, тому не усуваються. У структурі їх професійної 
самосвідомості не сформована настанова на наявність пакета навчальної 
програмної документації з обліком особливостей інформації та часу на її 
засвоєння. Вчитель вбачає своєю основною функцією лише передачу 
знань. Найбільш прийнятною формою навчальних занять для вчителя є 
фронтальний спосіб організації навчання, переважно з монологічно-
інформаційною стратегією. Вчителю складно сформулювати проблему 
в конкретній ситуації педагогічної взаємодії та запропонувати 
оптимальні шляхи її розв’язання. Найбільш типовими настановами є: 
дисциплінарні педагогічні впливи, переважання негативної форми 
оцінки учнів, опора на негативний досвід учня. Вчитель припускається 
помилок в організації навчального процесу, побудові його стратегії, 
прояві комунікативних та організаторських навичок. Інтерес до 
технології співробітництва і володіння прийомами розвивальної 
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допомоги в учителя не виражений. В оволодінні технікою швидкого 
входження у взаємодію та прийомами динамічного впливу вчитель 
виявляє ригідність. У вчителя наявні негативні професійні стереотипи, 
які склалися: установка переважно на суб’єкт-об’єктні відносини, що 
суперечить особистісно зорієнтованій парадигмі. Не виражені установки 
на: професійне самовдосконалення й особистісне зростання, планування 
та прогнозування мети, змісту, структури, засобів педагогічної взаємодії. 

Інтегральними показниками сформованості фахового 
самоуправління та саморозвитку, на нашу думку, є: самооцінка, 
емоційне залучення в педагогічній взаємодії, комунікативний контроль, 
комунікативні та організаторські здібності, „ригідність – мобільність”, 
здібності до самоуправління та саморозвитку. 

Для виконання поставлених завдань було проведено три групи 
дослідів. 

Першу групу дослідів було спрямовано на вивчення рівнів 
здібностей до встановлення емоційних контактів у випробуваних. З неї 
ми судили про якісні та кількісні показники, які характеризували: 

 особливості прояву самооцінки; 
 емоційне залучення в педагогічній взаємодії. 
Друга група дослідів присвячена вивченню рівнів організації 

процесу взаємодії. Показниками виступили: 
 здібність до самоконтролю у спілкуванні, організації процесу 

ефективної педагогічної взаємодії; 
 комунікативні й організаторські схильності. 
Третю групу дослідів пов’язано з вивченням рівнів когнітивної 

мобільності вчителів. Його показниками є: 
 „ригідність – мобільність”; 
 здібність до самоуправління та саморозвитку. 
Показники констатуючих дослідів підбиралися нами з числа 

методик, які використовують у психології та педагогіці для вивчення 
ефективності педагогічної взаємодії та пов’язані з особливостями 
прояву саморозвитку майбутніх учителів. 

Використані методики та діагностовані ними показники: методика 
діагностики рівня самооцінки; методика діагностики „перешкод” в 
установленні емоційних контактів В.В.Бойка; методика діагностики 
оцінки самоконтролю у спілкуванні М.Снайдера; методика вияву 
„Комунікативних й організаторських схильностей”(КОС-2) Б.А. 
Федоришина; „Методика виміру ригідності ”. 
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Табл. 1. 
Диференціація випробуваних за рівнями підготовленості до фахового 

самоуправління та саморозвитку у професійній діяльності 
Критерії підготовленості до фахового самоуправління та саморозвитку у професійній діяльності 

(у %) 
здібність до адекватної 

самооцінки та встановлення 
емоційних контактів 

Сформованість професійно-
діяльнісних умінь 

Наявність професійно 
значущих настанов 

низький середній високий низький середній високий низький середній високий 

19 63 18 23 62 15 56 36 8 
  

Диференціація випробуваних за рівнями підготовленості до 
фахового самоуправління та саморозвитку

19
23

56
63 62

36

18 15
8

0

10

20

30

40

50

60

70

здібність до адекватної
самооцінки та

встановлення емоційних
контактів

сформованість
професійно-діяльнісних

умінь

наявність професійно
значущих настанов

низький середній високий

  
З таблиці 1 та діаграми видно, що найбільш високі показники 

характеризують критерії здібностей до адекватної самооцінки та 
встановлення емоційних контактів (емоційний компонент ефективної 
педагогічної взаємодії); на другому місці – показники критерію 
сформованості професійно-діяльнісних умінь (діяльнісний компонент); і 
на останньому місці – показники наявності професійно-значущих 
настанов (когнітивний компонент). Отже, за середніми показниками 
тільки у 14 % студентів сформований високий рівень підготовленості до 
фахового самоуправління та саморозвитку у професійній діяльності. 

У цілому всі показники ефективного професійного саморозвитку та 
самоуправління недостатньо розвинені та потребують спеціально 
організованої діяльності з їх формування. Особливу увагу при цьому 
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необхідно приділити формуванню когнітивного компонента ефективної 
педагогічної діяльності з урахуванням індивідуальних і колективних 
характеристик у процесі підготовки майбутніх учителів. 

Аналіз результатів констатуючого експерименту щодо вивчення рівня 
підготовки майбутніх учителів до фахового самоуправління та 
саморозвитку у професійній діяльності засвідчив, що більшість майбутніх 
учителів знаходяться на середньому та низькому рівнях. Отже, багато 
майбутніх учителів неспроможні самостійно за роки навчання у ВНЗ 
розвинути навички фахового самоуправління та саморозвитку. Тому існує 
необхідність організації спеціальної роботи з майбутніми вчителями з 
метою їх підготовки до фахового самоуправління та саморозвитку в 
професійній діяльності, зокрема, під час навчального процесу у ВНЗ та 
педагогічної практики. Враховуючи психолого-педагогічні дані про 
можливості підвищення рівнів професійних якостей у майбутніх учителів, 
нами були розроблені умови, що сприяють підготовці майбутніх учителів 
до фахового самоуправління та саморозвитку у професійній діяльності як 
найбільш суттєвої характеристики когнітивного компонента 
професіоналізму. 
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Summary 
Svetlana Shamatazhy 

The modern state of problem of preparation of future teachers is to professional self-
government and samorozvitku in professional activity 

In given article the current state of a problem of preparation of the future teachers to 
professional self-management and self-development in pedagogical activity is considered. 
Theoretical and practical aspects of a problem are presented. 
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