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УДК 159.928.23
Алексєєнко М.О.

Воєнно-дипломатична академія, м. Київ

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ 
НАВЧАННЯ В ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВОЄННО-

ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ

У статті обґрунтовані педагогічні умови застосування мультимедійних засобів навчання в іншомовній 
підготовці майбутніх фахівців воєнно-дипломатичної служби, переваги та перспективність застосування 
мультимедійних засобів навчання.

Ключові слова: педагогічні умови, мультимедійні засоби навчання, іншомовна підготовка, фахівці 
воєнно-дипломатичної служби.

В статье обоснованы педагогические условия использования мультимедийных средств обучения 
в иноязычной подготовке будущих специалистов военно-дипломатической  службы, преимущества и 
перспективность использования мультимедийных средств обучения.

Ключевые слова: педагогические условия, мультимедийные средства обучения, иноязычная подготовка, 
специалисты военно-дипломатической службы.

The article considers pedagogical conditions of using multimedia means of teaching in the foreign study of 
future military diplomats, advantages and perspective of using multimedia means of teaching.

Keywords: pedagogical conditions, multimedia means of teaching, foreign study, future military diplomats.

Постановка проблеми. Важливою умовою сучасного розвитку міжнародного військового співробітництва 
є наявність висококваліфікованих фахівців воєнно-дипломатичної служби, які володіють іноземними мовами на 
високому рівні. Для більш ефективної підготовки таких фахівців необхідно враховувати не лише професійність 
і досвідченість педагога, але й опанування слухачами вмінь і навичок саморозвитку особистості, що значною 
мірою досягається шляхом впровадження інноваційних технологій у процес навчання. 

Приєднання України до Болонського процесу в сфері освіти, визнання нормативних документів 
Болонської декларації передбачає структурні зміни як навчальних, так і робочих програм. Згідно з новою 
системою методології сучасного процесу навчання й оцінювання знань, з’являється тенденція переорієнтації 
з лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану форму й організацію самоосвіти, впровадження 
мультимедійних засобів навчання, що модернізують навчальний процес [13, с. 430].

Використання цих засобів з метою повторення, узагальнення та систематизації знань не тільки допомагає 
створити конкретне, наочно-образне уявлення про предмет, явище чи подію, які вивчаються, але й доповнити 
відоме новими даними. Відбувається не лише процес пізнання, відтворення та уточнення вже відомого, але й 
поглиблення знань. 

Встановлення раціональних, педагогічно-обґрунтованих меж застосування мультимедійних засобів 
навчання на всіх етапах одержання й засвоєння знань суб’єктами навчання сприяє їх успішному впровадженню у 
навчальний процес, що сприяє здійсненню впливу на діяльність суб’єктів навчальної діяльності, на організацію 
навчальної діяльності, надаючи педагогу нового статусу (організатора, помічника) у навчанні.

Мета статті – обґрунтувати педагогічні умови застосування мультимедійних засобів навчання в 
іншомовній підготовці майбутніх фахівців воєнно-дипломатичної служби, продемонструвати переваги та 
перспективність застосування мультимедійних засобів навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами застосування мультимедійних засобів навчання 
займаються Н.Е. Кузнецова, С.А. Герус, О.І. Пометун, К.О. Кірей, В. І. Імбер та інші, якими розроблені теоретичні 
та методичні основи застосування мультимедійних засобів навчання. Питання застосування мультимедійних 
засобів навчання в іншомовній підготовці, критерії та показники оцінювання результатів іншомовної підготовки 
за умов застосування мультимедійних засобів не розв’язані. Тому ми вважаємо, що дослідження в цьому 
напрямку дадуть змогу розкрити ці питання та розробити методи, прийоми, способи та засоби застосування 
мультимедійних засобів навчання в іншомовній підготовці [11, с. 102].

Виклад основного матеріалу. 
Термін „мультимедіа” вживався ще задовго до початку процесу комп’ютеризації. Перші прояви 

мультимедіа можна датувати 1839 роком, коли однією з самих давніх технологій роботи з зображенням була 
фотографія.

Інгенблек Вернер відзначає, що слово „мультимедіа” з’явилось у вжитку між 1966 – 1973 рр. У ті роки 
термін „мультимедіа” пов’язували з: книгами; журналами; рекламними телепередачами; засобами масової 
інформації [5, с. 5].

У 1960–х роках термін „мультимедіа” пов’язували з митцями, які намагалися надати своїм витворам 
(скульптурам, картинам, музиці тощо) „живого” відтворення. У 1970-х – на початку 1980-х рр. мультимедіа 
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почали прирівнювати до великих, багатоекранних показів слайдів, що супроводжувалися музичним оформленням 
і голосами за кадром [6, с. 29].

Г. Кєдровіч зазначає, що „мультимедіа” формувалось на двох площинах. На першій, котра формувалась до 
80-х років, комп’ютер не фігурує, тобто йдеться про мультимедійність без комп’ютера. В цьому випадку головним 
носієм інформації (медіа) найчастіше виступало телебачення. Від 80-х років назва мультимедіа зазнала змін. 
У другій половині 80-х років вживалась назва аудіо-відео-комп’ютер для визначення приладу, пристосованого 
до підготовки даних для запису на компактдисках. У 90-х роках, щоб запобігти неоднозначностей, з’явився і 
часто використовувався вираз „true multimedia” – „істинне мультимедіа”.

Нині спроби ввести мультимедійні засоби у навчальний процес сприяли появі нового поняття 
„мультимедійні засоби навчання” (МЗН). Аналіз літератури засвідчив, що поняття „мультимедійні засоби 
навчання” можна структурувати на дві взаємопов’язані частини „мультимедіа” та „засоби навчання”. Сутність 
терміну „мультимедіа” розкриємо, ознайомившись з його визначенням.

У словнику професійної освіти термін „мультимедіа” (від лат. multum – багато та англ. medium – засіб, 
спосіб) трактується як інформаційна технологія, що поєднує в одному програмному продукті різноманітні види 
інформації: тексти, ілюстрації, аудіо- і відеоінформацію [12, с. 201]. 

Мультимедійні технології – це інформаційні технології, що дають змогу в одному програмному продукті 
поєднувати різноманітні види інформації: текст, ілюстрації, аудіо- і відеоінформацію, мультиплікації, слайди, 
графіку. Мультимедійні технології дають змогу створювати електронні додатки до існуючих підручників, 
енциклопедій, довідників, тренажерів, розвивальних ігор, що стимулюють пізнавальну активність, розширюють 
кругозір, формують нові уміння та навички слухачів, стають цікавим навчально-інформаційним засобом.

У професійній педагогіці зазначається, що реалізація технології мультимедіа в навчанні нерозривно 
пов’язана з використанням засобів телекомунікацій на рівні синтезу комп’ютерних мереж і засобів телефонного, 
телевізійного, супутникового зв’язку. Спілкування через комп’ютерні мережі (локальні або глобальні) дозволяє 
здійснювати обмін текстовою, графічною інформацією у вигляді запитів користувача і одержання ним відповідей 
із інформаційного банку даних. За допомогою мультимедіа середовища, відзначають автори [13, с. 65], можна 
створити ілюзію присутності в реальному часі, що є новою технологією неконтактної інформаційної взаємодії. 
У такій взаємодії, опосередкованій комп’ютером, особи почували себе більш вільно, ніж у спілкуванні “віч-
на-віч” [14]. 

Можливості інформаційно-телекомунікаційних технологій сприяють більш глибокому та свідомому 
засвоєнню навчального матеріалу, збільшують кількість навчальної інформації, активізують пізнавальну 
діяльність слухачів на заняттях, є каталізатором їхньої творчості.

Науковці довели, що поява комп’ютерних телекомунікацій в закладах освіти передбачає:
– інтенсивне використання персональних комп’ютерів і безпаперової технології як інструменту 

повсякденної навчальної роботи;
– коригування змісту традиційних дисциплін та їх інтеграцію;
– розробку методів самостійної наукової і дослідницької роботи студентів та учнів під час виконання 

різноманітних дослідницьких проектів;
– навчання слухачів та учнів методам колективного вирішення проблем;
Оснащення вищих навчальних закладів засобами інформаційно-телекомунікаційних технологій нині 

посідає головне місце в інформатизації вищої освіти. Це передбачає створення: 
– мультимедійних комп’ютерних класів;
– мережного з’єднання між структурними одиницями навчального закладу;
– виходу до мережі Internet;
– навчальних мультимедійних продуктів;
– підготовка викладачів для застосування можливостей інформаційно-телекомунікаційних технологій 

у навчальних цілях.
У професійній педагогіці зазначається, що реалізація можливостей інформаційно-комунікаційних 

технологій дозволяє організовувати нові види навчальної діяльності:
– інтерактивний діалог – взаємодія користувача з комп’ютером;
– управління реальними об’єктами;
– управління відображеними на екрані моделями різних об’єктів, явищ, процесів;
– автоматизований контроль (самоконтроль) результатів навчальної діяльності, корекція за результатами 

контролю, тренування, тестування.
Мультимедійні системи мають унікальну можливість надавати величезну кількість корисної і цікавої 

інформації в максимально зручній і доступній формі. Саме завдяки цьому вони знаходять все більш широке 
застосування в різних сферах діяльності: в науці, освіті, професійному навчанні тощо.

Метою застосування відеоматеріалів та інших мультимедійних засобів є ліквідація прогалин в іншомовній 
підготовці. Враховуючи те, що іншомовна підготовка є одним із важливих елементів професійної підготовки 
сучасного військового фахівця, зокрема майбутніх фахівців воєнно-дипломатичної служби, її ефективність 
багато в чому залежить не тільки від здібностей і професійності педагога, але й опанування слухачами вмінь і 
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навичок саморозвитку особистості. Це досягається шляхом впровадження мультимедійних засобів навчання. 
У процесі роботи слухачі вчаться аналізувати, висловлювати власну думку. 

Основними принципами створення мультимедійних матеріалів є:
– ілюстративність (надають педагогу можливість ілюструвати заняття, але не розкриваючи зміст теми 

замість викладача);
– фрагментарність (надають можливість демонструвати тези заняття, що дозволить краще сприймати 

інформацію);
– методична інваріантність (відеофрагменти можна використовувати на розсуд викладача на різних 

етапах заняття, переслідуючи різні методичні цілі);
– лаконічність (викладення більшої кількості інформації за короткий час, але ефективніше);
– евристичність (оригінальність матеріалу для засвоєння).
Мультимедійні засоби навчання є універсальними, оскільки можуть бути використаними на різних 

етапах заняття:
– під час мотивації як постановка проблеми перед вивченням нового матеріалу;
– у поясненні нового матеріалу як ілюстрації;
– під час закріплення та узагальнення знань;
– для контролю знань [7, с. 17].
Мультимедійні засоби навчання як один із компонентів навчання мають відповідати певним вимогам: 

змісту мультимедійного продукту, технічного виконання, художнього оформлення та структури. Основна 
функція педагога в навчальному процесі, організованому із застосуванням мультимедійних засобів, полягає в 
організації, управлінні пізнавальною діяльністю слухачів [10, с. 11-24].

У структурі будь-якої діяльності чи системи мають міститися певні компоненти. Серед компонентів 
педагогічної системи дослідники визначають такі: цілі навчання, зміст навчального матеріалу, засоби навчання, 
методи роботи педагога й суб’єктів навчання, форми організації процесу навчання, діяльність педагога й 
студентів. Ю.К. Бабанський серед компонентів педагогічної діяльності й педагогічного процесу називав мету, 
зміст, форми та методи навчання й виховання, а також результати. Це дає змогу говорити про цільовий, змістовий, 
операційно-діяльнісний і оціночно-результативний компоненти педагогічного процесу [1, с. 30].

Деякі педагоги виокремлюють стимулювально-мотиваційний і контрольно-регулювальний компоненти. 
Будучи послідовними та тісно пов’язаними між собою, вони формують процес навчання. Це:

– цільовий компонент полягає в постановці мети та конкретних завдань вивчення даного навчального 
матеріалу за допомогою мультимедійних засобів, визначення необхідності їх застосування для даного 
предмету;

– стимулювально-мотиваційний компонент полягає у створенні таких умов під час вивчення даного 
предмету із застосуванням мультимедійних ресурсів, які спонукають суб’єктів навчання до активної навчально-
пізнавальної діяльності, формують у них позитивну мотивацію до даного виду навчання;

– змістовий компонент охоплює знання, вміння, навички і здібності, якими має оволодіти суб’єкт 
навчання в процесі роботи з мультимедійним продуктом;

– операційно-діяльнісний компонент відображає методику застосування мультимедійних засобів 
навчання, полягає у вдалому підборі методів і організаційних форм навчання;

– контрольно-регулювальний компонент полягає в контролі за якістю та кількістю набутих знань 
суб’єктами навчання з мультимедійних джерел, внесенні необхідних коректив до методики навчання з метою 
підвищення ефективності процесу навчання;

– оціночно-результативний компонент характеризує форми й вимоги до підсумкового контролю суб’єктів 
навчання в процесі набуття знань із застосуванням мультимедійних ресурсів, виявлення причин неуспішності 
та відповідна корекція щодо їх усунення.

Серед цих компонентів визначаємо основні, що характеризують процес навчання із застосуванням засобів 
мультимедіа, тому їм у відповідність можна поставити певні педагогічні умови застосування мультимедійних 
засобів навчання (далі – МЗН).

Охарактеризуємо визначені педагогічні умови:
1. Мотиваційне забезпечення оволодіння слухачами МЗН в умовах створення мультимедійно-навчального 

середовища. Реалізація цієї умови передбачає створення умов, які спонукають до активного використання 
інноваційних форм навчальної діяльності, формують у них позитивну мотивацію впровадження мультимедійних 
засобів навчання, стимулюють активну навчально-пізнавальну діяльність із застосуванням МЗН.

2. Алгоритмізація викладачами навчального процесу у ВНЗ на основі системного використання МЗН. 
Дана умова забезпечує планове, змістовне проведення заняття, вибір етапів навчального процесу, на яких 
доцільно застосовувати мультимедійні продукти, визначення місця МЗН у структурі заняття, визначення часу 
роботи з ними, визначення змістового наповнення мультимедійного продукту тощо. Дана педагогічна умова 
передбачає вдалий підбір методів застосування мультимедійних засобів та організаційних форм навчання, 
індивідуального та групового підходу щодо засвоєння студентами змісту даного мультимедійного продукту.

Необхідність алгоритмізації викладачами навчального процесу підтверджує психолого-педагогічна 
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теорія навчання П. Гальперіна й Н. Тализіної, про поетапне формування розумових дій [3, с. 190]. Дотримання 
певного алгоритму викладачами під час проведення занять із застосуванням МЗН дозволить ефективно провести 
заняття та сформувати в студентів навички структурування, послідовності та поетапності дій.

3. Оволодіння слухачами етапами мультимедійної візуалізації навчального матеріалу. Дана умова 
передбачає уміння створювати мультимедійні презентації для представлення самостійних завдань і 
досліджень.

Окреслені педагогічні умови застосування мультимедійних засобів навчання визначають основні вимоги 
до мотивів, вибору змісту, засобів, методів, форм навчання майбутніх фахівців воєнно-дипломатичної служби 
із застосуванням мультимедійних засобів навчання. 

У залежності від взаємодії слухачів з мультимедійним продуктом можна виділити три види навчального 
середовища: пасивне, активне та інтерактивне. 

У пасивному мультимедійно-навчальному середовищі слухачі виступають об’єктами навчального впливу, 
вони лише сприймають інформацію, представлену за допомогою мультимедійної презентації та інформацію 
одержану від викладача. Тут творчою особистістю виступає викладач, який створює мультимедійну презентацію, 
добирає навчальний матеріал, визначає на якому занятті та з якої теми доцільно застосовувати її.

Активне навчальне середовище виникає, коли слухачі стають суб’єктами в роботі з мультимедійною 
навчальною програмою. Вони працюють самостійно, задають запитання викладачу, коли щось не зрозуміло. 
Це спонукає їх до творчого пошуку нових ідей, розвиває творче мислення. 

Інтерактивне навчальне середовище формується в процесі постійної взаємодії слухачів з мультимедійною 
програмою. Вони працюють з комп’ютером на рівні „суб’єкт-суб’єкт”. Мультимедійна навчальна програма 
реагує на дії слухача, відповідає на його запити, схвалює, заохочує чи коригує його роботу. Нині більшість 
створених навчальних програм є інтерактивними. В такому навчанні викладач лише організовує навчальний 
процес – обирає програму, встановлює мультимедійну програму на робочі комп’ютери, визначає час роботи 
студентів із нею [4, с. 345].

Специфіка застосування мультимедійних засобів навчання в іншомовній підготовці полягає у врахуванні 
вимог до майбутніх фахівців воєнно-дипломатичної служби. Оскільки головною метою вивчення іноземних 
мов є практичне володіння слухачами в обсязі, необхідному для ситуативного та професійного спілкування в 
усній і письмовій формах у процесі розв’язання військово-професійних завдань, іншомовна підготовка повинна 
мати комунікативну та військово-прикладну спрямованість. 

Вивчення іноземних мов має також сприяти формуванню творчої особистості офіцера, вихованню 
громадянської гідності як патріота української держави. Іншомовна підготовка покликана формувати таку 
особистість військовослужбовця, яка спроможна до активного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між 
народами, етнічними, національними та релігійними групами, проведення миротворчих місій та ін.

У зв’язку з цим слухачі повинні мати достатній рівень іншомовної комунікативної компетентності, основу 
якої складають мовленнєві вміння, сформовані на основі мовних і лінгвокраїнознавчих мовленнєвих знань і 
навичок. Основою мовлення є засвоєні мовні одиниці і правила побудови мовних конструкцій. Нові лексичні 
одиниці найкраще засвоюються під час змодельованих інтерактивних навчальних ситуацій.

Якість навчання іноземної мови суттєво залежить від вивчення і технологічного врахування 
індивідуальних психологічних особливостей слухачів. Як правило, декілька слухачів однієї групи мають різний 
рівень володіння іноземною мовою, тому необхідно враховувати як їх підготовку, так і здібності до вивчення 
іноземних мов.

Принцип диференціації – це врахування стартових рівнів знання іноземної і вивчення психологічних 
можливостей студентів з метою адаптування до них обсягу навчального матеріалу, методів, прийомів і форм 
навчання [2, с. 69].

Навчальний процес характеризується неперервністю і дискретністю. В основі дискретності навчання 
лежить обсяг навчального матеріалу. Для іноземної мови – це кількість лексичних одиниць, граматичних правил, 
мовних конструкцій, які характеризуються модулем. 

Упровадження мультимедійних засобів навчання значно підвищує якість презентації навчального 
матеріалу та ефективність його засвоєння, збагачує зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію до вивчення 
іноземної мови, створює умови для більш тісної співпраці між викладачами і слухачами.

Сучасна мультимедійна презентація – це сукупність текстів, зображень, звуку, анімації, та інших 
засобів представлення інформації. Їх використання дозволяє досягти максимальної ефективності презентації, 
забезпечуючи одночасний вплив на зорові та слухові органи чуття [8, с. 45].

Cучасні інформаційні технології вимагають від викладача іноземної мови впровадження нових підходів 
до навчання. Використання мультимедійних технологій дозволяє заощадити час, забезпечує дієвість навчальних 
матеріалів. 

Мультимедійна інформація відрізняється чіткістю, лаконічністю, доступністю. У процесі роботи з 
нею слухачі вчаться аналізувати, висловлювати власну думку. Якщо застосування мультимедійних технологій 
добре продумане, заняття буде образним, наочним, цікавим, життєвим, дозволить розвивати уміння слухачів 
працювати в парах і групах. Упровадження мультимедійних засобів навчання в іншомовну підготовку сприяє 
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значному поліпшенню засвоєння майбутніми фахівцями воєнно-дипломатичної служби навчального матеріалу, 
підвищенню рівня готовності до застосування мультимедійних засобів навчання у професійній діяльності [9, 
с. 3-14].

Висновки. Обґрунтовані педагогічні умови застосування мультимедійних засобів навчання в іншомовній 
підготовці майбутніх фахівців воєнно-дипломатичної служби визначають організаційно-методичну модель 
підготовки майбутніх фахівців воєнно-дипломатичної служби із застосуванням мультимедійних засобів 
навчання.

Використання мультимедійних засобів навчання в іншомовній підготовці майбутніх фахівців воєнно-
дипломатичної служби сприяє їх професійному самовизначенню, методично-творчому становленню, набуттю 
слухачами компетентності в галузі використання мультимедійних засобів навчання, оволодінню етапами 
мультимедійної візуалізації навчального матеріалу.

Перспективи подальших досліджень. На основі обґрунтованих педагогічних умов застосування 
мультимедійних засобів навчання в іншомовній підготовці майбутніх фахівців воєнно-дипломатичної служби 
необхідно розробити та експериментально підтвердити критерії та показники оцінювання результатів іншомовної 
підготовки за умов застосування мультимедійних засобів, розробити методи, прийоми, способи та засоби 
застосування мультимедійних засобів навчання в іншомовній підготовці.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНА СКЛАДОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  КЕРІВНИКА 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

В статье управление рассматривается как явление культуры. Раскрывается значение взаимодействия 
культурологии и педагогики, сущность культурологического подхода к управлению в сфере образования, в 
частности такого ее звена как профессиональное образование. 

Ключевые слова: культура ,культурология, управление.  
In the article management is considering in a context of culture.  It  explains the importance of the culture of  

management for the modernization of vocational education, describes its main elements.
Key  words: culture, culturology, management.

 Проблема полягає у тому, що система освіти з різних причин не забезпечує адекватного особистісним і 
суспільним  потребам культурного розвитку переважної більшості своїх вихованців.  Це негативно позначається 
на результатах діяльності усіх сфер суспільного життя. І насамперед, на якості освіти. Вважаємо правомірними 
висновки, яких дійшли деякі дослідники (В.Панасюк, В.Полонський), що визначати якість освіти необхідно 
через якість освіти випускника. Оцінювати її поза параметрами його культурного розвитку, як і  виявити якість 
освіти поза  методологічного рівня культурологічними знаннями, не уявляється можливим. Культурологічний 
підхід до управління має забезпечити присутність у вирішенні проблем інноваційного розвитку освіти духовно-
культурної складової. Важливість результату дослідження даної проблеми вбачаємо у тому, що культурологічна 
складова  займе належне місце у системі управління якістю освіти.

Управління освітнім закладом є різновидом соціального управління і йому притаманні характеристики, 
які є спільними для такого виду діяльності. Воно забезпечує збалансоване функціонування та розвиток керованого 
об’єкту. На думку доктора пед. наук Л.Онищук, дослідника у галузі проблем управління навчальними закладами, 
управлінська діяльність, особливо в умовах гуманізації, має бути спрямована саме на забезпечення процесів 
розвитку, вдосконалення організаційної структури [1]. 

 Доречно наголосити, що питання організаційної культури у дослідженнях вітчизняних, а особливо 
зарубіжних теоретиків управління, займають центральне місце і іноді синонімізуються з культурою управління 
(Ю.Палеха, В.Подлєсних, Е.Шейн та ін.). Організаційну культуру розглядають як ідеологію управління, 
розуміючи під цим систему «…поглядів, ідей, пов’язаних з управлінням організацією, стратегією її розвитку, 
способами, методами досягнення цілей, з діловою етикою організації (тобто з моральними принципами, нормами, 
правилами організації…» [2].  

Управлінська діяльність у будь-якій сфері включає такі компоненти: мотиваційно-ціннісний; структурно-
функціональний та операційно-технологічний. Кожен з них необхідно розглядати у різних аспектах – 
педагогічному, культурологічному, психологічному, політичному, економічному.  Що ж до освітянської галузі, 
то тут є свої особливості. Адже  гуманістичний, демократичний виміри освіти з необхідністю передбачають 
високий рівень її культури. Такою вона може бути лише за умови подолання розриву між освітою і культурою, 
реальною зміною технократичної (знанієвоцентриської) парадигми на культурологічну, зорієнтовану на плекання 
Людини Культури.  Цієї думки дотримуються сучасні дослідники С.Гончаренко, Е.Загвязинська, А.Запєсоцький, 
В.Зінченко, В.Кремень, Н.Крилова, В.Панов, В. Пассов, О.Савченко, В.Ясвін і ін. Це – логічно у контексті 
сучасних змін у глобалізованому світі.

Спрямованість сучасного суспільства на культурний розвиток людини, її духовності дедалі більше стає 
пріоритетним напрямом розвитку світової цивілізації. Орієнтація на особистість та її розвиток є також домінантою 
сучасної освіти. Отже, можна стверджувати, що цілі сучасного суспільства співпадають із стратегічними цілями 
освіти. Ця спільна мета може бути сформульована як досягнення такого рівня культурного розвитку окремої 
особистості і суспільства в цілому, який відповідає стратегічним напрямам розвитку. Звернення до культури, як 
до основи освіти, відкриває перспективу, можливість іншого філософського, культурно-історичного, науково-
педагогічного обґрунтування навчально-виховної діяльності у кожній ланці системи освіти. Нагадаємо, що власне 
семантика цього слова (лат. cultura) означає обробку, виховання, освіту, розвиток. Узагальнюючи, дослідники  
сходяться на тому, що культура – це процес і результат духовного виробництва як системи по створенню, 
збереженню, розповсюдженню та освоєнню духовних та матеріальних цінностей, норм, знань, значень та 
символів. У лоні культури народжуються ідеї, норми, значення і цілі, якими керується суспільство у всіх сферах 
діяльності. Вимагає значних зусиль процес засвоєння та  оновлення культурних цінностей, адаптація їх до нових 
умов буття. Саме система освіти являє собою ланку, що зв’язує різні періоди та рівні культури. Через процес 
соціалізації відбувається входження в культуру соціуму, становлення культури. 

Педагогічна наука має багатий історичний досвід та традиції вирішення проблеми подолання розриву між 
культурою та освітою. Досить послатися на деякі відомі імена та теоретичні  джерела, щоб у цьому переконатись. 
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Одним з них, на чиї ідеї ми спиралися у процесі дослідження, російський вчений педагог, філософ С.І.Гессен 
(1887 – 1950). Його твір “Основи педагогіки. Вступ до прикладної філософії” значною мірою присвячений 
проблемі взаємозв’язку культури і освіти. Він прямо стверджує, що “...про освіту у справжньому розумінні слова 
можна говорити лише там, де є культура” [3,36-37].    Методологічно важливим у контексті нашого дослідження 
розглядаємо положення  про суть передачі культурної спадщини поколінь. Завдання-цінності, сукупність 
яких складає культуру, далеко не завжди, на думку С.Гессена, були гармонійними з реальними цінностями 
суспільного життя. Між ними завжди існувала боротьба. І це позначалось на освіті.  Це ще одне свідчення того, 
що проблеми культури є проблемами освіти. Цікавою є його думка  про те, що нація є культурно-історичним, 
ціннісним поняттям.  Підкреслюючи спільність своїх поглядів з К.Ушинським на роль рідної мови як основного 
фактору становлення нації, він наголошує: „...національна свобода є переважно свобода рідної мови, проблема 
національної освіти – проблема мови навчання” [3,347]. На нашу думку, турбуючись про культурологічну 
підготовку керівників освітянських закладів, варто було б і в системі післядипломної перепідготовки більше 
уваги приділяти вивченню ідей, які могли б послугуватись розвитку культури особистості та суспільтства. 
Наприклад, ідеї М.Пирогова про доцільність використання багатств християнської культури для духовно-
культурного виховання молоді і багатьма іншими справжніми перлинами філософсько-педагогічної спадщини. 
Гадаємо, що ці думки є дуже актуальним у сучасних умовах суспільного розвитку як у сфері політики, так і 
освітянській. На превеликий жаль, керівники освітянських закладів мало обізнані з цією історичною спадщиною, 
тож практично не послуговуються нею.

Між тим, з огляду на результати  теоретичних та фактологічних досліджень, можемо стверджувати, що 
рівень культури суб’єктів освіти є одним з найбільш інтегрованих показників її якості. Попри всю різноманітність 
модернізації  освіти, зокрема – професійної, головним об’єктом є її якість. Отже, управління  освітою – це, 
насамперед, управління процесом розвитку, спрямованим на забезпечення високої якості, виконання широких 
соціальних і власне освітніх функцій. Складність у тому, що останні весь час наповнюються новим змістом, 
як того вимагає контекст суспільного розвитку. Наприклад, професійна освіта має прямий зв’язок, а значить 
і суттєвий вплив на економічну сферу, що характеризується кардинальними змінами у процесі становлення 
ринкових відносин. Але це не виключає, а, навпаки, зумовлює її соціокультурну функцію. Адже в основі прогресу 
завжди є культура у її широкому значенні.

Усвідомлюючи це, ми у своєму дослідженні намагаємось зосередитись саме на культурологічному 
аспекті управлінської діяльності, який ми тлумачимо як позицію  дослідника (керівника, управлінця), з якої 
ведеться аналіз предмету, явища чи поняття. Отже, це означає розгляд проблем управлінської діяльності у 
контексті культури,  навчально-виховного процесу (мети, змісту, методів, форм, соціокультурного середовища  
тощо) як явища культури,  сфери, в якій відбувається вирощування, зростання культури особистості вихованців 
і вихователів. Різні аспекти управлінської діяльності – педагогічний, психологічний, організаційний, 
менеджерський і ін. інтегруються між собою. Але у процесі дослідження ми намагались дотримуватись аспектної 
визначеності, що є однією з вимог методології дослідження.  Отже, культурологічний аспект діяльності ми 
розглядаємо як певну позицію, погляд, підхід керівників  до здійснення основної місії  – вирощування людини 
культури. Реалізується вона через принципи, способи організації культурного середовища навчального закладу, 
забезпечення умов для активної участі суб’єктів у культуротворчих процесах. Культурологічна складова є, 
на наш погляд, базовим елементом практично всіх складових системи управлінської діяльності, пронизує її 
структуру та зміст, визначає спосіб життя колективу. Основу культури навчального закладу, як цілісне явище, 
складає, насамперед, система цінностей. які мають бути зрозумілими, доступними і сповідуваними всіма членами 
колективу. Необхідно усвідомити, що  культура не абстрактне поняття, а важлива умова успіху. Один із сучасних 
дослідників проблем філософії, яка є методологічною базою культурології освіти, Ф.Т.Михайлов (РФ) на основі 
філософсько-історичного аналізу фактів із практики управлінської діяльності успішних бізнесменів дійшов   
висновку, що тільки там можливе істинно інтенсивне промислове виробництво, де в управлінні володарює не 
сила влади, а сила розуму, характеру, наукових знань і професіональної майстерності. І додає, узагальнюючи 
– сила особистої загальної культури управлінців [4].

 Ми дотримуємося точки зору, що управлінська культура є специфічним виявом загальної культури 
керівника. ЇЇ ми розглядаємо як сукупність цінностей, норм та ідеалів, що привласнена та використовується 
людиною у процесі його активної життєдіяльності і у взаємодії з іншими людьми. Автор цього визначення 
І.Зімняя на основі особистісно-діяльнісного підходу виділяє три глобальні площини загальної культури: культура 
особистості, культура діяльності і культура соціальної взаємодії. До першої сфери вона відносить культуру 
відносин і культуру саморегуляції. У межах другої площини розглядається культура інтелектуальної діяльності 
і культура предметної діяльності. До сфери культури соціальної взаємодії віднесено культуру поведінки та 
культуру спілкування [5 ]. У будь-якому випадку, загальна культура керівника  є основою його управлінської 
культури, хоч остання не обмежується нею. Адже справжня висока культура управлінця – це сплав знань, 
інтелектуальних здібностей, етико-моральних якостей тощо. Ми додаємо до цих якостей здатність здійснювати 
культурологічний підхід до управління.

Культурологічний підхід стає необхідним у контексті вирішення стратегічного завдання – гуманізації 
освітнього процесу. Адже результати ряду досліджень засвідчують, що в нашій системі освіти, практично в усіх 
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її ланках, продовжує існувати авторитарний стиль взаємин. Це негативно позначається на характері взаємодії між 
суб’єктами педагогічної системи. Тому одним з пріоритетних завдань модернізації освіти є підготовка педагогів 
до діяльності з позицій гуманізму. Постійний розвиток, інноваційні зміни  мають  відбуватися у контексті 
соціокультурних процесів, відповідати потребам сучасного культурного розвитку суспільства. Методологічну 
основу цих перетворень має забезпечити реалізація принципів природовідповідності та культуровідповідності 
освіти.  Автор цих фундаментальних принципів А.Дістервег мав на увазі не тільки співмірність змісту  освіти і 
виховання з досягненнями культури у її загальнофілософському значенні, але й створення такого середовища, 
яке спонукає вихованця обирати істинно культурні цінності, зразки поведінки. Лише за цієї умови можна 
кардинально змінити відносини між основними суб’єктами освітнього процесу – вчителем і учнем, майстром 
та майбутнім робітником, керівником та іншими  суб’єктами управління.

Культурологічний підхід поєднує дію названих принципів і в результаті дає можливість кожному суб’єкту  
на основі своїх природних здібностей активно реалізуватись у культуротворчому процесі. А отже – відбутися і як 
фахівцю.  Комплексна проблема  підготовки спеціалістів у системі професійно-технічної освіти тісно пов’язана 
з динамікою розвитку    культури. Технократичний, вузько професійний підхід збіднює культурологічні виміри, 
нівелює національні культурні цінності [6].

Таким чином, центральною науково-теоретичною ідеєю, що лежить в основі культурологічних засад 
управлінської діяльності є визнання її явищем культури і, відповідно, сповідування імперативного принципу 
культуровідповідності освіти, зокрема -  управління нею як загальної функції організованих систем, що 
спрямована на забезпечення взаємодії і розвитку її елементів. Дія цього імперативного принципу, навіть на 
рівні закономірності, яскраво спостерігається  в сфері освіти.  

Ми виходимо з того, що предметом культурології є ціннісно-смисловий аспект культури. Управлінню, 
як феномену та певній формі культури,  властиві три типи вимірів – когнітивний, ціннісний і регулятивний. 
Саме під таким кутом зору ми розглядаємо культурологічну складову  управлінської діяльності. Центральне 
місце відводимо системі цінностей.

 На думку дослідників у галузі культурології освіти, зміни у базових цінностях суспільства змушують 
педагогів усвідомлювати нові культурні цінності і в освіті. Саме вони можуть стати основою перетворень 
в культурно-освітньому просторі. Одним з таких напрямів є необхідність лібералізації, а, якщо ширше, то 
гуманізації освіти. Ці процеси можуть відбуватись лише в умовах наявності культурного середовища навчального 
закладу. Без цього не можливий культурний розвиток, реалізація прав і потреб особистостей, що перебувають у 
цьому середовищі. Якщо керівникові освітнього закладу вдається вплинути на формування сучасної, адекватної 
суспільним потребам системи цінностей і вони стають значущими для багатьох суб’єктів взаємодії у сфері 
освіти, складається простір культури. В ньому існує вірогідність перетворення тих, що знаходяться у цьому 
просторі, в активних носіїв смислів діяльності. Н.Крилова, одна з відомих російських дослідників,  виділяє 
три основні принципи культурології освіти – культуровідповідність, продуктивність та мультикультурність[7].  
Їх реалізація у сфері освіти сприяє забезпеченню культурного смислу існування цього суспільного інституту. 
Щодо управління, то саме рівень його культури допомагає створювати сучасні культурно-освітні  моделі, форми 
та норми, забезпечує їх ефективність.

Звернімо увагу, що управлінська діяльність в галузі освіти органічно пов’язана з усіма основними 
підсистемами культури – матеріальною, духовною і художньою. Вони є результатом трьох основних форм 
людської діяльності: матеріально-практичної, духовно-теоретичної та практично-духовної (художньої). Якщо 
звернутися до культурологічних вимірів управлінської діяльності керівника навчального закладу, то можемо 
переконатися, що всі названі сфери культури виявляються у змісті, способах та результатах. Значну питому вагу 
в змісті управлінської діяльності керівника навчального закладу посідає навчально-виховний процес. 

Форми і методи навчання, стиль взаємодії учнів та викладачів, майстрів виробничого навчання, 
вихователів мають значну потенційну можливість «культуризації» процесу підготовки робітничих кадрів. Без 
врахування цього розвиток особистості в системі ПТО дуже проблематичний. Як показує експериментальна 
робота, ефективній реалізації  можливості формування  професіонально-культурної компетентності майбутніх 
робітників сприяє культурологічний підхід до навчально-виховного процесу. В чому його суть? 

Поняття “підхід” ми тлумачимо як принципову позицію щодо мети і змісту діяльності навчального 
закладу. Якщо  у ньому домінують соціокультурні цінності, а відносини суб’єктів мають характер культурної 
взаємодії у культурно організованому середовищі, то можемо говорити про наявність культурологічного підходу. 
Він передбачає не окремий вид (чи модель),  а певну філософську основу всієї системи діяльності  навчального 
закладу. Традиційним поки що залишається інформаційно-знанієвий підхід, який не забезпечує різнобічного 
культурного розвитку особистості. Культурологічний підхід визначає контекст сучасних принципів організації 
змісту навчання. Відповідно система навчання має стати відтворенням ситуації зростання особистості в культурі 
і разом з культурою, повторенням культурогенезу на індивідуальному рівні. 

Культурологічний підхід до навчально-виховного процесу означає:
1. Вся діяльність навчального закладу розглядається у контексті культури і спрямовується на 

формування Людини культури як стратегічної мети педагогічного процесу.
2. Зміст кожної навчальної дисципліни аналізується з метою ефективного використання не лише 
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для формування знань, але й визначення потенційних можливостей загальнокультурної підготовки тих, хто 
навчається. Зокрема, формування культури пізнавальної діяльності, мислення, етичних норм тощо.

3. Спрямованість на постійне підвищення педагогічної культури, майстерності вчителів, майстрів 
виробничого навчання у використанні таких методів навчання і виховання, способів організації навчально-
виховного процесу, які дозволяють якнайповніше реалізувати їх соціокультурні функції. Так, наприклад, 
використання діалогових методик дозволяє налагодити культурну взаємодію суб’єктів педагогічного процесу. 
Її результатом стає формування вміння самореалізуватись, здатності толерантного ставлення, поваги до 
інакомислячих і навичок пошуку компромісу у межах гуманістичного правового поля.

4. Послідовну націленість на формування культурного середовища навчального закладу. Залучення 
до його формування всіх членів колективу (учнів, вчителів, батьків, обслуговуючого персоналу тощо).

5. Використання набутих та творення нових традицій. Вони мають вивірятись критеріями 
сучасного розвитку культури, а отже – і педагогічної науки.

Культурологічний підхід, за умови його якісної реалізації, допомагає виявити соціокультурні проблеми, 
практично вирішувати їх на основі ідей і принципів, що відповідають сучасній культурі, і ставити нові питання, 
що дозволяють переосмислювати педагогіку.  Саме такий підхід, осередком якого є культурологічні знання, дає 
можливість опануванню смислового простору культури, взаємозв’язку національної і інших культур.

 Характерною ознакою сучасного суспільства є перехід до інформаційних технологій, що значно змінює 
характер передачі соціокультурного досвіду людства молодим поколінням. Попри завдання долучити вихованців 
до цих технологій, допомогти їм включитися у світовий інформаційний простір,  необхідно сформувати 
переконання у тому, що основним чинником прогресу завжди буде людина – освічена, з інноваційним, творчим 
мисленням, врешті-решт – культурна особистість. Як свідчить дослідження, у значної частини учнів, студентів 
не сформовані стійкі потреби у засвоєнні культурних норм, традицій, уміння жити за гуманними законами 
краси, духовності. Спостерігається тенденція до надання переваг прагматичному, споживацькому способу 
життя, його економічному виміру. Вплив економічних, ринкових відносин досить суттєвий. Іноді це надміру 
„комерціоналізує” освітнє середовище, що і призводить до згаданих результатів. Тут необхідно знаходити 
розумний баланс у ціннісних орієнтирах на особистість духовну і т.звану економічну, прагматичну.  Освітнє 
середовище у поєднанні його дидактичних та виховних можливостей має високу потенційну здатність впливу 
на гармонізацію цих важливих сфер людського буття – красивого і корисного. 

Не секрет, що наявна і така суперечність. З одного боку – майже не обмежені технічні можливості, які 
можуть задовольнити будь-які потреби особистості, з іншого – нерозвиненість естетичних, духовних потреб, 
низький рівень інформаційної культури. Тим більше, що інформаційні послуги все частіше індивідуалізуються. 
Звідси – як ніколи раніше, перед навчальним закладом постає завдання допомогти учням (та й учителям) 
сформувати загальнокультурну компетентність, такі її складові як інформаційну культуру, здатність орієнтуватися 
у  сучасному мистецтві, полікультурних процесах все більш глобалізованого світу.  Ці та інші актуальні проблеми 
управління навчально-виховним процесом вимагають достатньої культурологічної підготовки керівників освітніх 
установ, високого рівня культури управління.

 Як показали проміжні результати розпочатого лабораторією управління професійно-технічною освітою 
ІПТО НАПН України дослідження, лише 3 відсотка із опитаних директорів ПТНЗ та їх заступників (всього 99 
респондентів) усвідомлюють значення культури для успішної управлінської діяльності і мають деяке уявлення 
про управлінську культуру. Проблемі аналізу культурологічного аспекту навчально-виховного процесу  надають 
важливого значення менше 10 відсотків керівників. Серед причин найчастіше називають відсутність необхідних 
для цього знань. Адже  63 відсотка опитаних не вивчали культурологію ні у вузах, ні шляхом самоосвіти.  а 
89 – не знайомі з такою галуззю знань як культурологія освіти. І все ж лише біля 30 відсотків виявили бажання 
ознайомитися з культурологічними знаннями, що свідчить про недооцінку можливостей культурологічного 
підходу до управління. Керівники закладів освіти, як показав діагностичний етап дослідження, не усвідомлюють 
значення  культурологічної освіченості, того факту, що знання культурології як теоретичної дисципліни дає 
кожному педагогові можливість реалізувати їх в практичній навчально-виховній діяльності, бо освіта і є тією 
сферою, де людина долучається до культури. Щодо керівника навчального закладу, то культурологія допоможе 
усвідомити суть соціальних явищ, взаємодії у колективі саме в культурному полі. Культурологічний аналіз 
навчально-виховного процесу, управлінської діяльності дає можливість намічати стратегію розвитку професійної 
освіти як культурного явища, а не лише виконавця замовлень роботодавця. 

 Поки що маємо констатувати, що відсутність належної культури керівників негативно позначається 
на ефективності управлінської діяльності. Як вже було відмічено, п о ч а т ком  у с п і ш н о ї  р е а л і з а ц і ї 
культурологічного підходу не лише до управлінської діяльності, але й до власної життєтворчості має, на наш 
погляд, стати глибоке усвідомлення необхідності бути, насамперед, культурною людиною у сучасному тлумаченні 
цього визначення. Розуміння того, що справжнім лідером, авторитетним керівником сьогодні не може стати 
людина з обмеженими культурними інтересами, низькою  світоглядною культурою. Необхідне усвідомлення 
того, що статус культурної людини  відкриває шлях до осягнення сенсу буття, творчої самореалізації, кар’єрного 
зросту у професійній сфері і врешті, можливості бути щасливим, а отже – успішним у цьому житті. Без такої 
внутрішньої мотивації навряд чи можливе прагнення до осягнення складного але захоплюючого світу Культури. 
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При цьому не заперечується значення так званої «зовнішньої» мотивації. Йдеться про належну об’єктивну 
оцінку рівня культури керівника з боку держави і відповідне матеріальне та моральне заохочення, затребуваність 
справді культурних менеджерів у суспільстві. Щодо ставлення найближчого оточення, то вони дуже відчувають 
рівень культурності керівника і належно оцінюють його, відповідаючи шаною та визнанням лідерства не лише 
на формальному рівні.  

Особливо помітним це стає в умовах децентралізації управління, коли керівник має забезпечити певну 
автономність та самостійність життєдіяльності колективу, разом з тим підвищуючи планку відповідальності. 
Для цього необхідно формувати здатність до критичного аналізу власних дій, оцінки впливів зовнішнього 
середовища. Йдеться про громадянську культуру, соціальну компетентність, що сприяє розвитку імунітету 
до маніпулювання свідомістю як з боку політиків, так і жадібних до необмеженої влади чиновників. Названі 
соціальні якості мають безпосереднє відношення до управлінської культури.

Отже, підсумовуючи раніше викладене, у широкому значенні ми розглядаємо управлінську культуру 
як :

• високий рівень особистісної (загальної) культури суб’єкта управління;
• сформовану систему знань,цінностей, норм, принципів, ідей, які формують стиль (зразок) поведінки 

управлінця, насамперед, щодо спільної взаємодії з об’єктами та іншими суб’єктами управління;
• достатнє володіння теорією управління, сучасними досягненнями науки та практики у галузі 

управлінської діяльності; адекватними способами їх реалізації в умовах демократизації та децентралізації 
управління.

• наявність культурних традицій, які активно використовуються як у окремому навчальному закладі, так 
і впливають на рівень корпоративної культури;

• рівень організації управління, забезпечення матеріально-технічних умов.
.
Безпосередньою метою нашого дослідження є наукове обґрунтування культурологічних засад 

управлінської діяльності керівників навчальних закладів, які ми розглядаємо як:
1. сукупність науково-теоретичних ідей, концепцій, що базуються на закономірностях, принципах 

як загальної культурології, так і культурології освіти; 
2. культурологічний підхід до змісту, видів, функцій та методів цієї діяльності;
3. спрямованість діяльності керівника ПТНЗ на створення умов для культурного розвитку та 

взаємодії як членів колективу, так і культури навчального закладу в усіх його структурних елементах – духовних 
та матеріальних. 

У процесі виявлення культурологічних засад управлінської діяльності ми спираємося на наявну як 
в теорії, так і практиці  взаємодію культурології і педагогіки. Це досить переконливо аргументував у своїй 
доповіді на Президії Російської академії освіти акдемік А.Запєсоцкий (березень 2010 року). Він відмічає 
процес формування власне педагогічної культурології. Очевидно йдеться про розвиток у РФ наукового напряму 
культурології освіти.

На наш погляд, культурологія, зокрема така її галузь як культурологія освіти, значною мірою виконує 
функції філософії освіти. Адже вона і зародилася у лоні філософії. То ж по відношенню до педагогіки 
філософсько-культурологічні ідеі виконують методологічну роль. Уже згаданий академік стведжує, що нагальна 
проблема визначення цілі освітнього процесу, типу особистості, яку має сформувати освіта впродовж життя 
може бути вирішена  за допомогою культурології [8].

Культурологія виявляє динаміку розвитку культури, в якій відображається зміна так званого соціокоду, 
шляхи та способи передачі його від покоління до покоління. І це є дуже суттєвим для педагогіки, зокрема – 
професійної.  Адже соціокультурна місія професійно-технічної освіти, на наш погляд, полягає у забезпеченні 
економічної галузі та сфери послуг висококваліфікованими робітничими кадрами, які відповідають сучасним 
вимогам розвитку культури. Йдеться про культуру професійну, громадянську, економічну, правову, естетичну 
тощо. Сформувати її можливо лише за наявності у діяльності навчального закладу культурологічного 
підходу.
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ДУХОВНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК УНІКАЛЬНЕ ПЕДАГОГІЧНЕ  ЯВИЩЕ В  ФОРМУВАННІ 
ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

      
Статья посвящена раскрытию педагогических условий влияния на формирование духовно-нравственных 

качеств школьников с высоким уровнем духовности, способных творить новые нравственные качества.
Духовность  способствует личности  в поиске смысла  жизни , идеала, в стремлении  к  

самосовершенству.
Без духовного взаимодействия субъектов педагогического процесса невозможно помочь учащемуся в 

его полноценном жизненном определении, укрепить его жизнеспособность.
Ключевые слова: воспитание, формирование, духовное взаимодействе, духовно- нарвственные 

качества.
Jhe article is devoted to revealing the  pedagodical conditions of infl uence on formation spiritual – moral  

qualities  of schoolchildren with a high level of spirit,  who are able to create new moral qualities of  life in modern 
society.

Spirit   promotes the personality in search of  sense of  life, ideal, in aspiration to  perfection.
Jt  is imposible to help a pupil in his absolute life defi nition  to strengthen his vitality without spiritual interaction  

of  the subject  of the pedagogical process.
Key words: education (upbrining), formation, spirituel interaction, spiritual-moral qualities.

Особливо актуальним стає завдання формування відповідної системи духовно-моральних якостей у 
школярів загальноосвітніх закладів. Якість вирішення завдань духовно-морального  виховання учнів залежить 
від готовності вчителя до створення відповідних умов для розвитку духовних якостей молоді.

В. О. Сухомлинський говорив, що учитель творить людину. Тільки вчитель може виховати творчу дитину,  
розкрити перед нею іскорку знань, знайти найдосконаліші методи проектування доль і  душ людських. А для 
цього вчитель має бути сам творчою, непересічною особистістю, віддаючи наснагу, працю і  частинку своєї 
душі й  серця дітям. Він повинен дотримуватись повної свободи  у  виборі форм і  методів, бути дослідником, 
вченим, який працює в  особливій лабораторії, всебічно вивчаючи учнів, невпинно творити, розвивати  
природні обдарованості  у дітей,  інтелектуальні задатки. Невипадково педагогічна наука вимагає створення 
і  розвитку  системи здібностей, у якій головним об’єктом  сприяння розвитку здібностей та  обдарованості 
учнів є учитель. 

У ідеях В.О. Сухомлинського ми  знаходимо бачення істини  духовно-морального змісту [7,8,9 ]. Воно 
тісно переплітається  із філософськими позиціями М. Бердяєва, який  вбачає в особистості  творче «я», постійний   
розвиток, здатність до самостійних  вчинків. 

М. Бердяєва підкреслює, що без духовного досвіду, духовного життя, духовної культури немає  
особистості, а отже, духовність стає атрибутом особистості    [4,7 ].

Думка М.Бердяєва про внутрішні духовні сили людини, які діють в  унісон із зовнішніми  силами  і  
обставинами, й спрямовують до самовизначення «зсередини перемоги в нього духу…» [4, 9 ], веде у наших 
дослідженнях до того, що не слід  забувати про душу дитини, її  чутливість. 

Отже, ідея становлення душі й  чутливості полягає в тому, що послідовні зміни в людині проходять 
і  описуються формулою: «чутливість → здібність → здатність → механізм становлення → зміни → рух →  
розвиток  → творчість». 

Саме творчість є перетворенням  не тільки духовного, але і  предметного світу – продовження  
світотворення, самотворчості людини [5, 214 ].

Ми виділяємо головні чинники розвитку духовно-моральної творчості :
• мислення розвивається потужним  мисленням  іншої людини або спеціально організованим матеріалом 

навчального предмета;



16

КРЕАТИВНА ПЕДАГОГІКА 3

• почуття розвивається  завдяки почуттям іншої людини або  твором мистецтва;
• уява розвивається способами уяви з більшою силою  і  проникливістю  у  сутність речей.
Найважливіша гармонія мислення, почуття та уяви, бо це  найсильніші сторони душі, які приведуть до 

змін із  середини та іззовні.
Кожне дотикання до кращих духовних здобутків людства відроджує, внутрішньо  збагачує особистість, 

відводить від аморальних вчинків.
Як же породити духовне формоутворення? Як створити ідеал чи  навчити цінити й  оцінювати реальні 

людські вчинки?
Мета  статті – висвітлити  важливість створення  духовної взаємодії вчителів і  учнів у навчально-

виховному процесі, шляхи вибудовування стосунків на рівні суб’єкт - суб’єктних відносин, рівноправного 
спілкування  та  співтворчості, умови  формування духовно-моральних  якостей особистості.

Ми виходимо з того, що  людина олюднює світ, втілюючи в ньому найвищі досягнення свого розуму, 
почуття, волі,  прагне надати практичній діяльності  високодуховного характеру.

Отже, йдеться про духовний розвиток особистості. Нашу увагу привернула культурологічна концепція 
М.М. Бахтіна, в якій йдеться про  формування різнобічних духовних потреб та інтересів.

Відомі філософи ХІХ століття М. Бердяєв, М.Хайдеггер, В. Соловйов трактували  духовність як принцип  
людського існування, а  його критерієм вважали  моральність.

 Нашу увагу привернули думки М. Хайдеггера, його філософські погляди  у  праці «Письмо о гуманизме», 
де йдеться про « людиноцентризм, який мислить людськість людини…» [ 11 ].

Ідею «духу високого»  підтримував у своїх наукових положеннях Ян Амос Коменський , він боровся зі 
злом  у всьому світі, віддаючи всього себе людині (дитині), школі. 

Школа видатного педагога – гуманіста – це місце  «виховання людини, громадянина…, всього світу, 
яким будуть керувати Розум, Справедливість, Гуманність» [ 6, 77 ].

Висока духовність, розум і серце, квітуча земля, щасливі люди – така педагогічна філософія великого  
дидакта, який пройшов від «чеської дидактики» - до всього  людства.

Всю освіту вчений підпорядковує завданням виховання людини: «Нехай ніхто не думає, що той може 
стати  істинною людиною, яка не навчена виконувати роль  людини, тобто направлена  на те, що робить 
людина…»       [ 6, 75 ].

Йдучи за Я.А. Коменським, педагоги повинні пам’ятати, чому навчати, як навчати і ставити головним 
не саме навчання, а людину в ньому.

Нам імпонує думка Ш.О. Амонашвілі про те, що вплив на емоційну  сферу дитини, вміння викликати 
сильне переживання, враження, створення насиченого образу неодмінно зберігається у свідомості дитини і  
переосмислюється. «У своєму духовному світі дитина може дорослішати і удосконалюватися безперервно, до 
безкінечності. Вона повинна стати  справжньою Людиною…» [ 1,  141 ].

На думку Ш.О. Амонашвілі слід створювати позитивні враження у дітей, бо «… враження це сила, яка 
встановлює погоду у  духовному світі дитини, і  тому треба, щоб воно було добрим і  піднесеним…» [ 1, 112]. 
«Перебувати під враження» -  значить діяти, думати, сприймати світ відповідно до емоційної суті враження, 
наповнювати душу. «Виховання чесних і благородних почуттів в  серцях дітей потрібніше і дорожче, ніж 
збагачення різними знаннями» …» [ 1, 129].

Вдумливий дослідник дитячої душі В.О. Сухомлинський вбачає найвищий розвиток творчості людини  у  
моральній   сфері, підкреслюючи, що слід створювати «… не тільки потрібні, необхідні, а й красиві матеріальні 
цінності…», «… а там, де створюється краса, людина стає творцем цінності духовної».

Як видно, у розвитку духовності важливий такий етап, коли        «… почуття гордості  духовно окрилює…, 
… дає  повноту думок і переживань…», а це «називається щастям праці» [7, 87].

На нашу думку, такий підхід має можливість дійти висновків про те, що тільки в певних умовах дитина 
може себе проявити і тільки тоді можна  в ній «… відкрити ту живинку, яка створить її  індивідуальне обличчя…»[ 
7,  89] і зробить неповторною, духовно багатою.

Знаходимо грунтовні судження з проблеми нашого  дослідження у І.Д. Беха, який зазначає: «Мораль 
дитини спадково не задається, вона виховується. Звичайно, що природні передумови до морального зростання 
у дітей різні. Ми, таким чином, наголошуємо, що  виховання є загальною  формотворчою основою морально-
духовного розвитку особистості,  і саме воно задає його суспільну якість: буде він здійснюватися на полюсі  
добра чи зла. Образно кажучи, людина в кінцевому підсумку «ліпить» свою особистість із матеріалу культури, 
який організовано постачає їй вихователь, суспільство в цілому» [2, 35].

Очевидно, що формування духовно-моральних якостей особистості, повністю залежить від умов, в яких 
вона розвивається , яке середовище її оточує, хто її вихователі.

Як показало  наше дослідження, процес розвитку особистості гальмує відсутність психологічного 
комфорту в дитячих колективах, слабке уявлення  школярів про власні психологічні  та  творчі можливості, 
негативні  установки, невміння педагогів ставити на уроці проблемні завдання. Прийняття  мети, яка ставиться 
вчителем, для учня нелегка справа. Відомо, що мета, яку учень сам ставить перед собою, підсилює його 
прагнення, створює позитивний настрій, прискорює її досягнення, але тільки за умови позитивного підкріплення  
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емоцій, щирої підтримки друзів і педагогів,  задоволення пізнавальної потреби, яка щойно виникла. Тому  учень 
на уроці має бути  не пасивним виконавцем  волі й завдань учителя, а  активним суб’єктом  педагогічного 
процесу, що сприяє більшій мотивованості його дій, його  активності, спонукає  до саморозвитку. 

Важливе місце у структурі психічних процесів, що впливають на розвиток творчої  особистості, займають 
емоції та почуття. Емоції є таким внутрішнім  організатором реакцій  організму, що стимулює, звеселяє, збуджує  
або затримує розвиток пізнавальних здібностей, відчуття «власної ефективності або самоефективності» (А. 
Бандура), підігріває внутрішню мотивацію саморозвитку. Саме цим  пояснюється  центрація нашої уваги на  
створенні на  уроці особливого психологічного клімату з метою розвитку учня як творчої  особистості, який  
ми назвали – духовною взаємодією суб’єктів педагогічного процесу.

Поняття «духовна взаємодія» ще не набуло широкого загалу, не ввійшло в  лексикон сучасного вчителя, 
тому зупинимося  більш детально на його тлумаченні.

На  нашу думку, на основі наукових  праць В.О. Сухомлинського  (він не  називав даного терміна) 
можна дати таке визначення поняття «духовної взаємодії»: духовна  взаємодія – це джерело духовного розвитку 
суб’єктів навчально-виховного процесу, шлях до їх саморозвитку.

За Ш.Амонашвілі,  духовна взаємодія – це процес взаєморозуміння на рівні партнерства, що здійснюється 
на вищому рівні розвитку здібностей і  емоцій, як до людинотворення та  доброчинства.

Виходячи з духовних позицій М. Бахтіна, духовна взаємодія – процес гармонізації  індивідуального 
«Я», що є поштовхом і духовним початком перетворень внутрішнього світу особистості, продуктом спільного 
переживання.

На думку Т.Сущенко, духовна взаємодія – єдиний двосторонній процес цілеспрямованого виховання і  
самовиховання духовно-моральних якостей.

Ми дійшли висновку, що духовна взаємодія – це не просто «процес», «категорія», «джерело», а «унікальне 
педагогічне  явище», в якому органічно поєднуються прагнення, потреби та інтереси суб’єктів  навчально-
виховного процесу, які виражаються в діалозі  міжособистісних стосунків, у становленні один до одного з  
подальшим самовираженням неповторності й  самобутності.

Це означає, що викладаючи будь-який  навчальний матеріал, учитель має апелювати до життєвого і, 
зокрема, почуттєвого досвіду учнів, до того, що  їм доводиться спостерігати в навколишньому середовищі. 
Спираючись на  емоційний досвід, спостережливість, особливості  образного мислення, встановлюючи зв’язки 
та залежність між життєвими явищами, педагог має безмежні можливості пробуджувати  у школярів  творчу  
активність та уяву, бажання творчо передати своє ставлення до світу, до людини, до самих себе.

Як показали наші дослідження, цей процес творення захоплює школярів, що пояснюється  підключенням 
рефлексу творчого самовираження. Як правило, таке творення не обмежується тільки роботою на уроці. Учні 
навіть у  вільний час продовжують обмірковувати  поставлене перед ними творче  завдання, ідею, що  виникла 
на уроці.

Цілком підтверджується думка Л. Виготського про те, що перед тим, як повідомляти певне знання, 
вчитель повинен викликати відповідні емоції учнів і зробити все для того, щоб ці емоції пов’язати з новим 
знанням, пам’ятаючи, що  тільки те знання може подобатися, яке пройшло через почуття учня. Усе  інше є 
мертвим знанням, яке вбиває будь-яке  ставлення до навколишньої дійсності [ 3,374].

У роботах останніх років усе більше спостерігається тенденція зростання інтересу не тільки до  творчості 
як загального явища, а як виховання творчої, духовно зрілої особистості. Тому наше дослідження присвячене  
організації  такого навчально-виховного процесу, дидактичною основою якого є  духовна взаємодія суб’єктів 
педагогічного  процесу, їх духовне взаємозбагачення, зрощення інтересів і розширення поглядів на сучасний 
світ, на його предмети, на людину, на самих себе, вільний вибір пропозицій, знаходження таких нових підходів, 
що не були передбачені особистим досвідом та соціальним середовищем (О.Леонтьєв). Тому ми у своїх 
дослідженнях намагалися окреслити шляхи розвитку творчої особистості школяра і на уроках, і в позакласній 
роботі, пов’язних з духовним компонентом дитячого творення.

Наші дослідження торкнулися педагогічної спадщини великого педагога – теоретика, педагога – 
філософа – К. Ушинського, який відкрив нові шляхи розвитку  педагогіки, підняв її на  вищий щабель, здійснив 
педагогічний синтез наукових знань про людину, змінив традиційні погляди на  завдання виховання. Він  уважав 
головною фігурою у вихованні учнів учителя, його духовний і  творчий потенціал як «плодотворний промінь 
сонця для молодої душі, який нічим замінити неможливо».

«Духовний розвиток, духовне виховання людини ... здійснюється  не лише школою, а кількома великими 
вихователями: природою, життям, наукою та  релігією...,  уроки всіх цих великих вихователів людини розвивають 
її душу тільки тоді, коли душа ця хоч скільки – небудь до того підготовлена» [10,108].

В.О.Сухомлинський сповідував  ідеї великого педагога, він глибоко розкрив душу юної людини, яка 
пізнає світ й  утверджує себе в ньому, вважаючи джерелом «труд душі», «... коли я думаю про труд душі, я 
уявляю насамперед творення...» [7, 603].

Дитячу душу слід обережно розвивати. «Те, що я  називаю спонуканням до праці душі, - пише педагог, 
- повинно бути могутньою і разом з тим  ніби непомітною для  виховання вольовою  дією…» [7, 604].

Такий підхід видатного педагога  вказує  шляхи саморозвитку дитини. Він доречно з цього приводу 
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зауважує: «Чим тонше й ніжніше воно, це спонукання, тим більше сил, що виходять з глибин душі, тим все більше 
мірою стає маленька людина  вихованцем самого себе…» [8,604]. Або щоб розвиток проходив  результативно, 
необхідно, щоб «… закоханість учителя у  свою працю була тією іскрою, яка запалювала б в душі кожного 
учня натхнення…» [8, 114].

В.О. Сухомлинський навчився учити всіх учнів, його школа – «школа духовності», «школа добра», бо 
вона поважає в  учневі людину, він учив дітей жити  багатим духовним життям,  виховував прагнення стати 
кращим, чистішим, багатими душею. Якщо дитина живе складним духовним життям, якщо  вона  відчуває 
зв’язок з іншими дітьми, то вона відчуває себе в  школі людиною, а не тільки учнем, тоді будь-яка її праця стає 
частиною духовного життя, одухотворюється, у цьому   радість, щастя жити.

Експеримент підтвердив необхідність спрямування уроку на  осмислення духовних цінностей, емоційне 
переживання дітей,  уміле підштовхування їх до  творчого злету,  осяяння, самотворення і  формування духовного 
«Я».

Практика свідчить, що високих результатів  у  вихованні учнів можна досягти тоді, коли педагог 
майстерно  викликає емоційні переживання, створює позитивний фон, повним видом діяльності,  викликає 
радість у  школярів. І.Д. Бех  підкреслює, що «... процесуально породжені емоції  радості та  бажання як 
результат переробки моральної інформації приводять до  виникнення  у суб’єкта  первинного особистісного 
смислу певної моральної норми, яка в  такому ціннісному оформленні стає спонукою, мотивом  відповідного 
вчинку...» й викликає в особистості «... морально-перетворювальну силу радості...», яка неодмінно переростає 
в позитивну моральну дію, в духовні вчинки [2, 260-261].

Таким чином, під впливом таких характерних чинників, як: співтворчість на уроці,  шанобливе 
ставлення до всіх дітей як партнерів (незалежно від того, як дитина навчається!), учні виявляють нові духовні 
особистісні якості, активність в усіх сферах життєдіяльності, зокрема: інтелігентність, працездатність, волю, 
цілеспрямованість, патріотизм, національну гордість,  нестандартність мислення, оригінальність у постановці  
будь-яких проблем,  винахідливість у пошуку нових рішень; дотепність, схильність до «гри»;  легкість в  
асоціюванні фактів, творчу уяву, фантазію, вигадки в процесі реалізації задумів.

Головне -  забезпечити процес поглиблення, насичення емоційної сфери дітей у  вільній творчій 
діяльності, викликати такий духовний стан, такі внутрішні духовні  прагнення, які б перетворювалися у духовні 
цінності.

Таким чином, духовна взаємодія учителя і учнів на уроках  зумовлює самореалізацію духовної 
обдарованості,  народження в  дітей добрих якостей, високоморальних потреб.

Висновок
Головною метою духовної взаємодії учасників навчально-виховного процесу ми вважаємо перетворення 

їх на  інтелектуальних співтворців. Досягти духовної взаємодії можна за таких  педагогічних умов:
• зміна міжособистісних стосунків, забезпечення суб’єкт- суб’єктивних відносин, самопізнання через 

відносини з іншими;
• підвищення рівня моральності, розвиток духовно-моральних якостей;
• формування свідомого прагнення до духовного збагачення;
• встановлення міжособистісних відносин у соціумі, формування активної життєвої позиції 

особистості.
Таке бачення   підвищує вимоги до вчителя, до його духовного потенціалу, особистісних якостей, а отже, 

наступні наші розвідки будуть спрямовані на дослідження шляхів розвитку духовної сфери педагога.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ІНЖЕНЕРА В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ 
СУСПІЛЬСТВІ

В статье анализируется интеллектуальная активность инженера как форма его интеллектуальной 
свободы. Рассматриваются причинно-наследственные связи между развитием современных социальных 
институтов, развитием нового типа социальных ценностей и экономическим прогрессом.

In article intellectual activity of the engineer as the form of its intellectual freedom is analyzed. Causally-
hereditary communications between development of modern social institutes, development of new type of social values 
and economic progress are considered.

Ключові слова: інженер, інтелектуальна активність, інтелектуальна свобода, соціальні цінності.

Тема розвитку і формування інформаційного суспільства обумовлюється тими об’єктивними процесами, 
внаслідок яких відбулися якісні зміни в соціальному середовищі людини і в її діяльності. По-перше, це стосується 
наукової революції і розвитку інформаційних технологій: вони цілком змінили світоглядну парадигму сучасної 
людини. Особистість цілком змінює думку про себе, свої можливості, перспективи, місце і роль в суспільному 
житті. По-друге, зростання ролі духовного виробництва в суспільному житті, акцентування на розвиток якого 
стає передумовою входження країни в розряд розвинутих країн світу. По-третє, переорієнтація економіки на 
обслуговуюче виробництво, де створюються 90 відсотків нових робочих місць. Виникнення інтересу до зростання 
і значення духовного боку громадського життя, що уможливлює якісні зміни форм зв’язку в соціальному світі, і 
викликає необхідність соціально-філософського дослідження генезису інформаційної цивілізації й особистості 
як суб’єкта діяльності.

Проблема інтелектуальної активності особистості розглядається у працях російських вчених О. 
Белінської, А. Жичкіної, Н. Носова, О. Тихомандрицької, Р. Яновського, українських вчених Гребельника О.П., 
Бурлачука Л.Ф., Сидоренка В.К., Юсупової М.Ф., Чернілевського Д.В. та ін.   Проте питання особливостей 
інтелектуальної активності сучасних інженерів, розробка методик її формування на сьогодні не досліджена. 

Метою статті є аналіз інтелектуальної  активності інженера як форми його інтелектуальної свободи.
Практичним доказом актуальності цієї теми є процеси становлення інформаційного суспільства 

і підтримка прав на володіння інформацією не тільки на державному рівні, але й у світовому масштабі, 
підтримка її політичним керівництвом сучасних держав, підтвердженням чого є прийнята лідерами Великої 
Вісімки «Окінавська Хартія інформаційного суспільства» (2000р., Сікпиию). В Україні діє Закон України 
«Про інформацію» і інші постанови Верховної Ради з питань визначення, використання і захисту інформації. 
Цьому питанню досить велика увага приділяється в нашій країні, де для подальшого успішного розвитку варто 
визначити напрямки, а також розробити стратегію реформації всіх сфер громадського життя відповідно до потреб 
і особливостей розвитку української держави, що дозволить ввійти в число розвинутих країн світу. У зв’язку 
з вище зазначеним актуальними є наступні задачі: формування економічних і соціальних передумов розвитку 
особистості в постіндустріальну епоху; питання про передумови формування творчої активності особистості; 
аналіз процес становлення нового класу «інтелектуалів» і їхньої ролі в суспільному житті; визначення об’єктивні 
підстави для формування інформаційного права й інституту інтелектуальної власності інженера; розкриття 
законодавчих аспектів захисту інтелектуальної власності в Україні.

Пов’язуючи трансформацію сучасного суспільства насамперед зі знаннями, інформацією, Д. Белл [2] 
також підкреслює велике значення інформації в суспільстві у своїй роботі «Прийдешнє постіндустріальне 
суспільство. Досвід соціального прогнозування». Він не тільки дає розгорнуту характеристику розвитку людства, 
а також намагається спрогнозувати подальший розвиток подій у світі. У нашій роботі ми також використовували 
періодичну літературу (журнали, газети), де можна знайти найновішу інформацію, що стосується проблем, 
пов’язаних з інтелектуальною власністю і захисту свобод особи в інформаційному просторі. Ще одним 
яскравим представником і дослідником інформаційного суспільства є В. Іноземцев, доктор економічних наук, 
директор Центру досліджень постіндустріального суспільства. Він у своїх роботах чітко простежує всі аспекти 
трансформації людської діяльності, про які буде йти мова далі, і вказує на нові проблеми в соціальному ладі 
суспільства [4].

Усі ці питання наразі активно обговорюються в засобах масової інформації, хоча поки що не існує єдиної 
думки щодо шляхів розвитку, поняття пріоритетності того або іншого напрямку.

Економічні і соціальні передумови становлення інтелектуальної особистості в постіндустріальну 
епоху.
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Соціально розвинуті суспільства в 20-ому столітті склалися в основному як типово індустріальні. У 
найбільш передових країнах - Великобританії і США – соціальна нерівність досягла досить значних масштабів 
(в цих країнах найбільш чітко простежувалися всі тенденції становлення інформаційного суспільства). Полюс 
багатства був представлений промисловцями і фінансистами, полюс бідності робочим класом. Статистика 
свідчить, що аж до середини 1970-х років мала місце стійка тенденція до зниження розриву між найбільш 
заможними і самими бідними. Але через деякий час вся ситуація змінилася, і на це вплинуло декілька факторів. 
До середини 1970-х років склалася ситуація, при якій, по-перше, технологічні основи виробництва постійно 
вимагали припливу кваліфікованої робочої сили; по-друге, поширювалися нові комп’ютерні і комунікаційні 
технології; по-третє, інформаційний сектор перетворився в значущу частину національної економіки кожної 
з постіндустріальних країн. У цих умовах економити на найманні кваліфікованих фахівців стало небезпечно 
і їхні заробітки почали швидко рости. Період з 1973/74 до 1986/87р. - перший етап даного процесу, коли 
природа і масштаби якого ще могли бути пояснені діючими на ринку праці традиційними законами попиту та 
пропозиції.

Головним фактором зростаючої диференціації доходів на цьому етапі стала зміна структури застосовуваної 
робочої сили. Це були не просто люди, що працювали на господаря за наймом, а інтелектуального рівня 
працівники, що оперували і застосовували свої знання в новій області інформаційних технологій [5].

Це викликало таку ситуацію, яку Ч. Вінслоу й У. Бремер визначили як «істотне розшарування за 
ознакою освіти». Раніше прибуток робітників не залежав від рівня освіти, але за наступні десять років різниця 
в рівні освіти стало вирішальним фактором. Число робочих місць, що не вимагають високої кваліфікації, різко 
скорочується, і тенденція ця зберігається і зараз.

Американські дослідники (Фішер, Джанковскі, Лукас, Восс), що аналізували проблеми зростання 
нерівностей в 1980-і роки, все більш пильну увагу звертають на фактор освіти, однак, як буде зазначено нижче, 
вона не завжди розглядається ними як домінуюча. Та категорія людей, що мала середню освіту або не мала 
взагалі, не тільки одержувала менший прибуток (у порівнянні з кваліфікаційним працівником 15,5 %), але з 
кожним роком зменшувалася (10,3%).

Основними факторами подібного розшарування традиційно вважаються зміна попиту та пропозиції на 
ринку висококваліфікованих кадрів. Однак останнім часом з’являються публікації, автори яких вважають, що 
постійне зниження рівня життя низькокваліфікованих працівників у США й у інших країнах мало пов’язане 
з інтеграцією країни у світове господарство; навпаки, найбільш серйозною проблемою, з якою стикаються 
малооплачувані працівники, є не конкуренція з боку іноземців, а невідповідність між усе більш високими 
вимогами, які пред’являють роботодавці персоналу, і рівнем кваліфікації, з яким молодь виходить на ринок 
праці [3].

Прибуток носіїв унікальних знань і досвіду в будь-якій сфері суспільного виробництва став непорівнянним 
із середньою оплатою персоналу в тій або іншій галузі. На цьому етапі нове місце інформаційних працівників у 
структурі суспільного виробництва стало забезпечення додатковим прибутком практично незалежно від попиту 
на висококваліфіковані кадри, тому що в останніх з’явилися широкі можливості альтернативної зайнятості. У 
нових умовах деякі досить успішні компанії починалися з інвестицій усього з кількох доларів; саме до цього 
періоду відноситься виникнення більшості широко відомих сьогодні компаній, що займаються розробленням 
програмного забезпечення. Відповідно, і потреби в робочій силі стали вимірюватися не стільки кількісними, 
скільки якісними показниками. Якщо в 1967 р. у штаті «Дженерал моторс» нараховувалося 870 тис. чоловік, 
то персонал корпорації «Майкрософт» не перевищує 20 тис.

Крім того, на думку К. Келії, відомого американського дослідника, «сьогодні 25 млн. американців 
працюють у компаніях, що складаються лише з однієї людини, і якщо ця тенденція продовжиться протягом 
ще двох десятків років, то в майбутньому кожний стане самостійною господарською одиницею, що працює на 
самого себе, і наша країна перетвориться в державу незалежних індивідуальних працівників». У такій ситуації 
кваліфікований фахівець, або член соціальної групи, що усе частіше став сприйматися як «клас професіоналів», 
стає власником інтелектуального капіталу й одержує новий ступінь свободи. Однак входження в цей клас 
вимагає вже не просто диплома про вищу освіту, а найвищої кваліфікації і великого досвіду. Саме представники 
нової соціальної групи, що почали формуватися у своєму нинішньому вигляді в середині 1980-х років і стали 
носіями ідей «революції інтелектуалів», а сам період після 1986/87 р. можна назвати другим етапом цього 
важливого процесу.

Освіта є одним з головних факторів в інформаційному суспільстві. 
Некомерційні організації, промислові компанії і держава стали приділяти більшу увагу підготовці 

кадрів. Близько 60 % витрат, що направляються на соціальні й освітні цілі, здійснювалися через різного 
роду некомерційні організації. Серед компаній, що направляли на освітні цілі найбільші кошти, виділялися, 
зрозуміло, високотехнологічні корпорації. Держава надає студентам і фахівцям, що постійно підвищують свою 
кваліфікацію, нові і нові пільги.

Таким чином, інвестиції в освіту сьогодні - одні з найбільш вигідних, причому вони приносять не 
тільки додатковий матеріальний прибуток, але і забезпечують високе суспільне становище і визнання. Саме 
наприкінці 1980-х - початку 1990-х років розвиваються наступні тенденції, що свідчать, на наш погляд, про 
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початок революції інтелектуалів.

По-перше, простежується тенденція, яка дає можливість говорити про те, що сьогодні цінується вже 
не формальна освіта, тобто інформованість, а саме знання як здатність до творчості, до самостійної творчої 
діяльності.

По-друге, з другої половини 1980-х років збільшення прибутків американських промислових і сервісних 
компаній в основному пов’язано з інтелектуальними зусиллями працівників їхнього вищого ешелону, а також 
з технологічними нововведеннями, неможливими без використання інтелектуального капіталу. У результаті 
низькокваліфіковані працівники виявляються сьогодні в набагато більш складному становищі, чим колись.

По-третє. важливого значення набула тенденція до замикання нової вищої соціального знищення [5]. 
Характеризуючи новий вищий клас американського суспільства, в першу чергу, за здатністю його членів до 
творчого мислення і неординарних рішень, дане прагнення до замикання відзначають сьогодні багато соціологів. 
Однак як би вони не відносилися до цієї проблеми - із задоволенням або з заклопотаністю – без сумніву, що 
сьогодні зростання добробуту спостерігається в основному у висококваліфікованих працівників і практично не 
торкається більшості людей, влиття яких у сукупну робочу силу суспільства є насущною потребою.

Фактор освіти сьогодні, як ніколи раніше, впливає на соціальний стан працівника. Тільки за період з 
1985 по 1995 рр. відношення середньої заробітної плати осіб, що мають вищу освіту або вчений ступінь, до 
середніх доходів випускників шкіл виросло в США більше, ніж на 25 %, і темп такого росту збільшується. 
За даними американських дослідників, кількість людей, що знаходиться сьогодні нижче риси бідності білих 
американців з дипломом коледжу, складає близько 2 %, тоді як для осіб, що не мають закінченої середньої 
освіти, ці показники складають 31 відсоток. Відносно малоосвіченим американцям складно знайти роботу: до 
початку 1990-х років тільки 59 відсотків громадян, що не одержали повної середньої освіти, мали постійну 
роботу, і протягом десятиліття ситуація, незважаючи на економічний підйом і мінімальний рівень безробіття, 
не покращилася [4].

Таким чином, у рамках нової соціальної структури, що складається, можна прогнозувати як продовження 
існуючої поляризації, так і замикання різних соціальних і професійних товариств з подальшою поляризацією 
усередині кожного з них.

У науковій літературі визнається необхідність осмислення існуючих тенденцій у нових категоріях, 
однак у рамках кожного з цих підходів не піддається сумніву наявність розриву між найбільш забезпеченою 
і пристосованою до сучасних господарських змін стратою і більшістю суспільства. З одного боку, частина 
громадян, що домоглися високого рівня добробуту, одержали гарну освіту, знайшли своє місце в найбільш 
високотехнологічних секторах матеріального виробництва і сфери послуг, усе більш зосереджується на цілях 
власного внутрішнього духовного і інтелектуального росту. 

Коротко розглянувши питання, пов’язані з виникненням системи мотивації, заснованої на принципах, 
названих експресіонізмом, хотілося б відзначити, що сьогодні в західних суспільствах процес перенесення 
акцентів з об’єктивних, але зовнішніх для людини цілей, на суб’єктивні, але внутрішні для нього орієнтири, у 
цілому досконалий для значної маси активного населення. Не можна говорити так про всіх громадян західних 
країн; настільки рішучі узагальнення були б невірні. Однак діяльність, не орієнтована на задоволення зовнішніх 
матеріальних потреб, складає сьогодні одну з основних цінностей західної цивілізації. Виникає тенденція, що на 
наших очах змінює саму логіку науково-технічного прогресу: із процесу розвитку матеріальних продуктивних 
сил, кінцевим результатом якого є удосконалювання умов існування людини, процес удосконалювання самої 
людської особистості, що супроводжується розвитком матеріальних продуктивних сил внаслідок вільної творчої 
діяльності людини. Матеріальні продуктивні сили на сучасному етапі розвитку науково-технічного прогресу 
за умови вільного удосконалювання людини поступово стають його результатом. Однією з головних рис 
сучасної економічної системи є радикальна зміна організаційної структури, що відбувається на тлі становлення 
постіндустріального виробництва унікальних благ і послуг. Напрямок подібної реструктуризації добре описаний 
Е. Тоффлером [5], який відзначає, що головна сучасна трансформація пов’язана з переходом від традиційних 
матеріальних цінностей до таких, що виходять на перше місце людських потреб, розглянутих у всьому їх 
різноманітті. Особливий драматизм змінам, що відбуваються, додає те, що працівники інтелектуальної праці 
(knowledge workers) прагнуть до професійної автономності і незалежності, своєї свободи в цілому.

Форми і напрямки розвитку сучасного виробництва є найбільш віддаленими й опосередкованими 
передумовами розвитку творчої активності. Відбиваючи природну господарську еволюцію, дослідники 
підкреслюють роль і значення сучасних видів діяльності для її прогресивного розгортання. Рефлектуючи 
елементи креативності, що пробуджуються сьогодні в людині в масовому масштабі, нові виробничі структури 
виступають заставою становлення творчої діяльності як основної характерної риси постекономічного 
майбутнього. Уже на цьому рівні дослідження можна помітити, що в сучасних господарських системах фактично 
не - існує можливості того поділу «речовинних» і «особистісних» факторів виробництва, що часто починалися в 
умовах економізованого суспільства [5]. Саме старання цієї межі і є тим фактором активізації творчої діяльності, 
що повною мірою забезпечується новими формами виробництва. Творчість стає абсолютно необхідним як 
для розвитку самого процесу виробництва, так і для адекватного засвоєння його результатів. Передумовою 
експансії подібної активності є забезпечення умов, що сприяють адекватному задоволенню виникаючого на неї 
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попиту. По-перше, суспільство повинне бути готове не тільки визнавати прагнення індивідів до розвитку своїх 
здібностей, але і допускати в якості нової базової цінності сучасного соціуму, адекватну творчій активності, 
ступінь свободи. Як пише з цього приводу Е. Тоффлер, «люди старшого і середнього віку усе ще замкнуті в 
рамках способу життя, що майже не дає ш свободи вибору. У молодого покоління - покоління майбутнього 
- свобода вибору воістину безмежна. Нове суспільство, що знаходиться нині в стадії формування, створить 
живильне середовище для виникнення мозаїчної картини, в якій стилі життя швидко змінюють один одного» [4]. 
По-друге, найважливішою складовою життя сучасної людини стає постійне засвоєння і генерування інформації. 
Необхідно з усією категоричністю вказати, що між ступенем добробуту і рівнем творчої активності не існує 
однозначної залежності. Творча діяльність являє собою феномен набагато більш складний, ніж проста реакція 
людини на досягнення визначеного рівня багатства [3]. Останнє, безумовно, сприяє зародженню неекономічних 
цінностей, але стати єдиною або навіть основною причиною розгортання творчої діяльності воно не здатне. 
Найважливішим фактором прогресу сучасного суспільства стають значною мірою господарська і соціальна 
свободи. На наш погляд, неможливо простежити жорсткий причинно-наслідковий зв’язок між розвитком 
сучасних соціальних інститутів, становленням нового типу суспільних цінностей і економічним прогресом: ці 
процеси винятково тісно переплетені, і сьогодні усе більше здається, що саме розвиток особистості виступає 
головною рушійною силою господарської еволюції. 

Висновки. Розгортання революції в освіті створює величезні можливості для експансії творчості, готуючи 
широкі соціальні прошарки до сприйняття креативних цінностей. Загалом і в цілому, три фундаментальних 
процеси - підвищення добробуту більшості членів суспільства і забезпечення умов сприйняття людиною, що 
вступає в життя, елементів постматеріалістичних цінностей і неекономічної мотивації; розвиток соціальної 
і політичної систем у напрямку забезпечення усе більшої свободи самовираження особистості і допущення 
елементів нетрадиційного поводження як необхідної умови розвитку індивіда; поширення інформації серед усе 
більш широкого кола людей, розгортання революції в освіті - усе це підготовлює сучасного інженера до творчої 
діяльності, формує його як людину постекономічного суспільства. Даний процес неминуче обумовлює численні 
протиріччя. Прагнення максимізувати прояв особистості в умовах демократії не може не супроводжуватися 
активізацією різного роду деструктивних спрямувань, діяльність яких різко дисонує з основними напрямками 
соціальної еволюції. Поширення знань і формування класу працівників розумової праці, безсумнівно, буде 
супроводжуватися новими соціальними конфліктами і створювати розшарування суспільства, з тією лише 
різницею, що границі цих страт і принципи їхнього виділення є якісно відмінними від тих, котрими звикла 
оперувати традиційна соціологія.
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ 
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Досліджено актуальну педагогічну проблему – навчання обдарованих студентів у вищих навчальних 
закладах. Визначено теоретико-методологічні засади вивчення природи обдарованості. На основі контект-
аналізу обґрунтовано поняття «обдарованість», проаналізовано концептуальні моделі обдарованості у працях 
вітчизняних та зарубіжних дослідників.

Осуществлено исследование актуальной педагогической проблемы – обучения одаренных студентов у 
высших учебных заведениях . Ввыделены основные методологические подходы к изучению природы одаренности; 
На основе проведенного контент-анализа конкретизировано определение понятия “одаренность”, 
проанализированы концептуальные модели одаренности в работах отечественных и зарубежных 
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исследователей.

The attempt of decision of actual pedagogical problem is presented – teaching of the gifted students in 
universities. By an author basic methodological approaches are defi nite to the study of nature of gift; essence is analysed 
to the phenomenon of gift at a different level of methodology; basic theoretical approaches are selected in relation to 
determination of nature of gift; on the basis of realizable contekt-analysis the notion “gift” is defi nite; the conceptual 
models of gift are analysed in labours of home and foreign researchers.

Ключові слова: задатки, здібності, обдарованість, талановитість, геніальність, педагогічна 
обдарованість, методика навчання педагогічно обдарованих студентів.

Ключевые слова: задатки, способности, одаренность, талантливость, гениальность, педагогическая 
одаренность, методика обучения педагогически одаренных студентов.

Keywords: making, capabilities, gift, talent, genius, pedagogical gift, method of teaching of the pedagogical 
gifted students.

Одним з найважливіших ресурсів суспільства є його інтелектуальний потенціал, представлений 
соціалізованими соціально-рольовими групами, які знайшли своє місце у житті, повною мірою реалізували 
власні творчі здібності й професійні можливості. Саме вони є головним рушієм прогресу у всіх сферах діяльності 
суспільства і держави.

Здатність до збереження і примноження інтелектуального потенціалу є визначальним чинником розвитку 
суспільства, яке існує в умовах глобалізації та інформатизації ХХІ століття. Тому одним із пріоритетних напрямів 
державної політики в Україні має бути постійна підтримка обдарованої молоді та теоретико-методологічна 
розробка проблеми обдарованості у вітчизняній науці. 

Досвід та успіхи найбільш розвинених країн світу у галузі науки, виробництва, розвитку нових технологій, 
культури та освіти свідчать про необхідність радикальної перебудови системи навчання з метою створення умов 
для обдарованої молоді вільно проявляти свої особливості, розвиватися відповідно своїм нахилам. Проте у 
нашій країні до останніх років цей процес відбувався стихійно, спираючись лише на регіональні можливості 
та на власну ініціативу окремих виклпдачів, учених, митців.

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури виявлено, що дослідженню проблеми обдарованості 
приділяється належна увага, зокрема таким її аспектам, як проблема індивідуальних відмінностей (Б.Г. Ананьєв, 
Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн, Б.М. Теплов та ін.); визначення підходів до розуміння психологічних 
основ та структури обдарованості (у західній науці – Дж. Гілфорд, В. Сієрвальд, К. Перлет, Б.Ф. Скіннер, К. 
Тейлор, П. Торранс, К.А. Хеллер; у вітчизняній – Н.С. Лейтес, О.М. Матюшкін, В.О. Моляко, Б.Д. Шадріков та 
інші); психологічні концепції інтелекту і творчості (Г.Ю. Айзенк, Дж. Гілфорд, Р. Стернберг, К. Хеллер, М.Л. 
Смульсон, Д.В.) [1].

Мета дослідження: обґрунтувати теоретико-методологічні засади та визначити тенденції розвитку 
проблеми навчання обдарованої студентської молоді на основі теоретичного, ретроспективного та порівняльного 
аналізу сучасних моделей обдарованості; розробити концепцію навчання обдарованих студентів у  ВНЗ.

 Економічні та соціальні перетворення в Українській державі зумовили необхідність реформування 
всіх ланок системи освіти. Перед сучасною школою постало завдання максимального розкриття і розвитку 
потенціалу кожної особистості, формування людини як суб’єкта соціального та професійного життя, підготовки 
її до самовдосконалення, самовизначення та самореалізації. Нова українська школа має забезпечувати всебічний 
розвиток індивідуальності людини як особистості та найвищої цінності суспільства на основі виявлення її 
задатків, здібностей, обдарованості і талантів.

У зв’язку з цим актуалізуються проблеми, пов’язані з підготовкою викладача, оскільки саме йому 
відводиться провідна роль у реалізації окреслених перетворень. Провідним напрямом державної освітньої 
політики визнається підготовка педагогічних працівників, створення умов для формування освіченої, творчої 
особистості викладача, реалізації та самореалізації його природних задатків і можливостей в освітньому 
процесі. 

Однак у процесі підготовки майбутнього викладача виникає ряд суперечностей, найбільш суттєвими з 
яких можна назвати такі:

- невідповідність між соціальною потребою в інтелектуальній еліті та реальним станом професійної 
підготовки випускників вищих навчальних закладів;

- між потребою школи у педагогічно обдарованих кадрах і недостатньою розробленістю навчально-
методичного забезпечення їх підготовки; 

- між потребами обдарованого студента і недостатньому професійному рівні підготовки вчителя до 
роботи з талановитими студентами;

- між необхідністю виховання нової генерації педагогічних працівників, здатних виявляти і розвивати 
здібності та обдарування дитини і відсутністю концептуальних та методичних засад їх підготовки до роботи 
із обдарованими студентами.

Системотвірним чинником у дослідженні феномена обдарованості виступає поняття “особистість” як 
сукупність особистісних якостей, що має ієрархічну побудову. Тому в основу моделі обдарованості покладено 
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концепцію тривимірної, поетапно конкретизованої психологічної структури особистості (В.В. Рибалка), кожний 
елемент якої зазнає системного впливу та системно сполучає в собі функції трьох головних типів – соціально-
психолого-індивідуального, діяльнісного та вікового (генетичного), які відповідають трьом базовим вимірам 
особистості [5].

Природні задатки особистості до виконання певного виду діяльності постають як потенційні можливості 
особистості, що набувають свого розвитку і реалізуються у дійсність за певних умов. Обдарованість розглядається 
як вищий рівень розвитку здібностей, який супроводжується високими досягненнями у певній галузі діяльності. 
Таким чином, здібності й обдарованість є феноменами одного порядку в тому розумінні, що вони переходять 
від нижчого рівня до вищого на основі розвитку здібностей і підпорядковуються законам розвитку здібностей, 
тобто мають здатність до постійного розвитку і вдосконалення. Розвиток задатків і здібностей викликає до 
життя, стимулює розвиток здібностей нового рівня, що дозволяє особистості продовжувати свій розвиток до 
безмежного рівня. Обдарованість розглядається як системна якість психіки особистості, здатна розвиватися 
впродовж життя, і яка визначає можливість досягнення людиною більш високих результатів в одному чи кількох 
видах діяльності порівняно з іншими людьми.

Процес навчання обдарованих студентів у ВНЗ ґрунтується на розумінні обдарованості як індивідуальної 
потенційної своєрідності спадкових (задатки), соціальних (сприятливе соціальне середовище) та особистісних 
(позитивна „Я”- концепція, наявність відповідних вольових якостей, спрямованості, наполегливості тощо) 
передумов для розвитку здібностей особистості до рівня вище за умовно „середній”, завдяки яким вона може 
досягати значних успіхів у певній галузі діяльності [4].

Підтримка і розвиток обдарованої особистості є одним із провідних завдань вищого навчального закладу. 
Розвиток обдарованості майбутнього спеціаліста потребує створення у ВНЗ цілісної, самокерованої системи, 
яка передбачає виявлення та підтримку обдарованої молоді; розвиток та реалізацію її здібностей; стимулювання 
творчої роботи студентів та викладачів; активізацію навчально-пізнавальної діяльності молоді; формування 
резерву для вступу у ВНЗ, магістратуру та аспірантуру, підготовку наукових та педагогічних кадрів. Ця система 
повинна охоплювати заклади освіти різних рівнів акредитації: середня загальноосвітня школа, ліцей, коледж, 
вищий заклад освіти, заклади післядипломної освіти. 

Цьому процесу сприяють побудова цілісної багатофакторної моделі обдарованого майбутнього 
спеціаліста, а також розробка та впровадження педагогічних технологій навчання, заснованих на стратегіях 
поглиблення, прискорення, збагачення, проблемності змісту освіти, а також активізації, індивідуалізації та 
диференціації навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Теоретичним підґрунтям для організації процесу навчання обдарованих студентів у ВНЗ є модель 
педагогічної обдарованості майбутнього викладача, що характеризується якісно своєрідним поєднанням 
педагогічних здібностей особистості, інтелекту, креативності її мислення й діяльності та свідомої наполегливої 
спрямованості до здійснення функцій педагогічного працівника, які дозволяють їй досягати значних успіхів у 
творчій професійній діяльності.

Процес навчання майбутніх викладачів спрямовується на створення у вищих навчальних закладах 
сприятливих умов для повноцінного прояву і розвитку здібностей та обдарувань студентів відповідно до їх 
схильностей, мети професійного становлення, визначення власної траєкторії професійного зростання та набуття 
високого рівня професіоналізму. Це дозволяє забезпечувати ефективність навчально-пізнавальної, наукової і 
практичної роботи студентів, спрямованої на реалізацію їх здібностей та обдарувань як у навчальній, так і 
позанавчальній діяльності. 

Спеціально організоване навчання на основі розробленої нами моделі обдарованості та концепції 
діяльності вищого навчального закладу з обдарованою молоддю сприяють не тільки формуванню знань, умінь і 
навичок майбутніх викладачів, але й розвитку їх педагогічних обдарувань, творчого мислення, інтелектуалізації 
особистості, спонукає до творчої самостійної пошукової діяльності. Така побудова навчального процесу 
передбачає досягнення найвищого розвивального ефекту, спрямованого на становлення особистості майбутнього 
викладача та реалізацію його творчого потенціалу.

Загальна гіпотеза дослідження передбачає, що процес навчання обдарованих студентів в університетах 
набуває ефективності за умови побудови змісту, форм та методів їх підготовки до майбутньої педагогічної 
діяльності на теоретичних і методичних засадах, які забезпечують створення у вищому навчальному закладі 
сприятливого освітнього простору для виявлення і реалізації відповідних здібностей і обдарувань майбутніх 
викладачів. 

Загальну гіпотезу конкретизовано у часткових гіпотезах, які передбачають, що ефективність процесу 
навчання обдарованих студентів підвищиться за умов:

- розробки та запровадження у навчально-виховний процес ВНЗ науково-обґрунтованої концепції 
навчання обдарованих студентів, що дозволить створити цілісну систему виявлення і підтримки обдарованої 
студентської молоді; 

- побудови багатофакторної моделі педагогічної обдарованості майбутнього викладача, що передбачає 
врахування педагогічних здібностей, інтелекту, креативності та свідомої наполегливої спрямованості до 
здійснення функцій педагогічного працівника, а також систему впливових чинників, які сприяють розвитку 
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вищеназваних компонентів; 

- удосконалення змісту фахової і педагогічної підготовки майбутнього викладача на основі стратегій 
поглиблення, прискорення, збагачення, проблемності навчання; 

- розробки та впровадження методики навчання педагогічно обдарованих студентів, спрямованої на 
розвиток та вдосконалення педагогічних здібностей, креативності та педагогічної спрямованості майбутніх 
викладачів, заснованих на принципах активізації, індивідуалізації та диференціації навчально-пізнавальної 
діяльності студентів, стимулювання їх творчої роботи; 

- спеціальної підготовки викладачів ВНЗ до роботи з обдарованими студентами на основі розробки і 
впровадження навчально-методичного комплексу, спрямованого на ознайомлення їх з особливостями прояву і 
розвитку обдарованості у студентському віці. 

Аналіз результатів досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених дозволив теоретично обґрунтувати 
авторські підходи до побудови моделі обдарованості, яка охоплює такі компоненти: ядро обдарованості: здібності 
(загальні та/або спеціальні), розвинені на рівні вищому за середній – як сукупність індивідуально-психологічних 
особливостей, що є умовою успішного, високоякісного виконання людиною певної діяльності й зумовлюють 
різницю у динаміці оволодіння необхідними для неї знаннями, вміннями та навичками; креативність – як 
здатність до творчого пошуку, нестандартного розв’язування задач, що характеризується цілим рядом параметрів 
(дивергентне мислення, вміння бачити проблему, здатність генерувати нові, оригінальні ідеї, відчуття вишуканості 
ідей, здатність до синтезу та аналізу, швидкість мислення, розвинута інтуїція, здатність до ризику, гнучкість у 
мисленні та діях); спрямованість особистості до певного виду діяльності – як бажання працювати саме у цій 
сфері, отримування задоволення від діяльності, потреба постійно звертатися до неї; чинники, що впливають на 
рівень прояву (реалізації) основних компонентів ядра обдарованості: спадкові дані – біофізіологічні, анатомо-
фізіологічні особливості організму (задатки) – які є передумовою розвитку відповідних здібностей; середовище 
(освітній простір) – стимулююче оточення, що сприяє розвитку відповідних здібностей (родина, школа, держава 
та ін.); виховні впливи – цілеспрямований розвиток здібностей та обдарувань за умови єдності у діяльності 
сім’ї, загальноосвітнього закладу, позашкільних закладів освіти; досвід виконуваної діяльності – включення 
людини у різні види діяльності щодо оволодіння суспільним досвідом i вміле стимулювання її активності у цій 
діяльності, що здатне здійснити дієвий розвиток її потенційних можливостей; особливості емоційно-вольової 
сфери, які проявляються у наполегливості щодо виконання завдань, у прагненні до змагань, упевненості у своїх 
силах і здібностях, повазі до інших, емпатійному ставленні до людей, терпимості до особливостей інших людей, 
схильності до самоаналізу, толерантному ставленні до критики, незалежності у мисленні і поведінці, почутті 
гумору тощо; наявність системи цінностей – що відображається у реалістичній „Я”-концепції, внутрішній 
мотивації, яка зумовлюється ціннісними змістами індивідуальної свідомості, автономністю, самодостатністю, 
незалежністю від ситуативних чинників, спрямованістю у майбутнє; випадковість – як прояв закономірності 
зустрічі з Викладачем, спроможним розкрити унікальність індивідуальності дитини і створити умови для 
самостійного пошуку себе і свого шляху, самовираження у продуктах творчості тощо. З’ясовано, що у 
межах професійної обдарованості може бути виділено як окремий вид педагогічну обдарованість. Здійснено 
ретроспективний аналіз ідей вітчизняних педагогів щодо існування та розвитку педагогічної обдарованості 
(педагогічного таланту). На основі біографічного методу виокремлено ознаки педагогічної обдарованості, які 
дозволили вдосконалити загальну модель обдарованості й обґрунтувати модель педагогічної обдарованості 
(рис. 1). Основу запропонованої нами моделі педагогічно обдарованої особистості складають такі компоненти: 
педагогічні здібності, рівень розвитку яких вище за середній; педагогічна креативність, тобто здатність до 
педагогічної творчості; педагогічне покликання, як спрямованість особистості до виконання педагогічної 
діяльності; інтелектуальні здібності, як необхідний чинник, що сприяє засвоєнню та трансформації знань 
у визначеній науковій сфері. Розроблено основні параметри, які характеризують компоненти педагогічної 
обдарованості, визначено критерії їх оцінювання, описано рівні розвитку їх у студентів.

Здобуття базової освіти відповідно до здібностей та індивідуальних можливостей. З цією метою 
передбачено створення цілісної багаторівневої системи закладів різних типів та форм власності, які спрямовані 
на розвиток здібностей, талантів та обдарувань дітей та молоді, а також індивідуалізацію навчання обдарованої 
учнівської та студентської молоді. 

Залучення кращих інтелектуальних та духовних сил суспільства в освітню сферу. При цьому визнається, 
що у системі педагогічної освіти повільно впроваджуються багатоваріантні моделі і програми здобуття освіти, 
не забезпечується диференційована підготовка педагогічних працівників для роботи з обдарованими дітьми у 
навчальних закладах нового типу.

Висновки 
На основі аналізу стану дослідженості проблеми обдарованості особистості та її розвитку у філософській, 

соціологічній, історичній, психологічній, педагогічній літературі обґрунтовано сукупність вихідних положень, що 
складають теоретико-методологічне підґрунтя її вирішення. Складність, багатоаспектність та міждисциплінарний 
статус проблеми вивчення природи обдарованості вимагає її всебічного дослідження на різних рівнях методології 
науки: філософському, загальнонауковому, конкретно-науковому, рівні практичної діяльності. 

Визначено, що системотвірним чинником у дослідженні феномена обдарованості виступає особистість 
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як сукупність особистісних якостей, що має ієрархічну побудову і включає ряд підсистем, системний аналіз 
яких дозволяє описати її як організовану цілісність, визначити місце і роль здібностей та обдарованості в цій 
системі, виявити взаємозв’язки між компонентами різного порядку, відокремити суттєве від випадкового. 
Модель обдарованості побудована на основі концепції тривимірної, поетапно конкретизованої психологічної 
структури особистості, розробленої українським вченим В.В. Рибалкою.

З’ясовано, що провідним напрямом діяльності ВНЗ щодо навчання і виховання обдарованих студентів є 
залучення майбутніх викладачів до науково-дослідницької роботи у наукових гуртках, розробка ними наукових 
проектів, участь у конкурсах наукових робіт, студентських наукових конференціях, олімпіадах тощо. 

Виявлено провідні стратегії навчання обдарованих студентів: збагачення змісту навчального матеріалу, 
поглиблене вивчення предмету, диференціація та індивідуалізація навчання. Організація навчання обдарованих 
студентів передбачає як підготовку для студентів диференційованих завдань різного рівня за умови гетерогенного 
поділу на академічні групи, так і навчання цієї категорії студентів за індивідуальними програмами та поділ їх 
на спеціальні групи за рівнем здібностей. Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності обдарованих 
студентів відрізняються різноманітністю і, як правило, мають професійну спрямованість. 

 
Внутрішні чинники 
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Родина – родичі-вчителі; 
близьке оточення – друзі; 
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держава – соціальний статус 

вчительства

Зовнішні чинники
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педагогічна діяльність; цілеспрямовані впливи у 
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Рис. 1. Модель педагогічної обдарованості

З’ясовано, що цілеспрямоване навчання обдарованих студентів у більшості ВНЗ здійснюється за власної 
ініціативи викладачів і студентів, оскільки приділяється недостатня увага цьому напряму роботи.

Метою розробленої концепції навчання обдарованих майбутніх викладачів є підтримка обдарованої 
студентської молоді шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного 
розвитку. 
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В основу представленої концепції покладено такі ідеї: кожна особистість є обдарованою; розвиток 
обдарованості майбутнього фахівця потребує створення у ВНЗ цілісної, самокерованої системи, яка передбачала 
б виявлення та підтримку обдарованої молоді, розвиток її здібностей, стимулювання творчої роботи студентів 
та викладачів, активізацію навчально-пізнавальної діяльності молоді; реалізуючи свій власний потенціал у 
процесі навчання під керівництвом творчих педагогів, майбутні викладачі навчаються виявляти і розвивати 
обдарування студентів. 

Успішність розвитку обдарованості студентів у ВНЗ забезпечується рядом умов: урахування спадкових 
даних; створення у ВНЗ розвивального середовища; організація цілеспрямованого виховного впливу; включення 
майбутніх викладачів до педагогічної діяльності; цілеспрямований вплив на розвиток емоційно-вольової сфери 
студентів; формування віповідної системи цінностей майбутнього педагога; уникнення чинника випадковості; 
розробка психологічного та методичного супроводу обдарованої особистості; надання всебічної допомоги 
у виявленні домінуючих здібностей та розвитку схильностей; створення системи стимулювання творчості 
студентської молоді.
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦІВ ІЗ РЕГІОНАЛЬНОГО 
УПРАВЛІННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

У статті обгрунтовано теоретичні засади формування екологічної культури у фахівців із регіонального 
управління. З’ясовано її вплив на формування пріоритетів сталого екологічного розвитку у Стратегії соціально-
економічного розвитку Вінницької області. 

Ключові слова: екологічна культура, моральний компонент, регіональне управління, сталий розвиток, 
пріоритет, стратегія. 

In the article the theoretical basis of environmental culture in the regional management professionals. Found 
out its infl uence on the priorities of environmental sustainability in the Strategy of social and economic development 
of Vinnytsia region.

Key words: ecological culture, the moral component, regional management, sustainable development, the 
priority strategy. 

Постановка проблеми.  Погіршення екологічної ситуації в місті, селі, регіоні зазвичай знижує 
природно-оздоровчий, рекреаційний потенціал території, що в свою чергу негативно позначається на загальному 
стані здоров’я населення. В результаті ми  маємо негативну  динаміку народжуваності, тривалості життя, 
здеформовану структуру зайнятості і, в підсумку, низькі темпи розвитку економіки регіону та  невисоку якість 
життя населення. 

Але не менш важливий аспект цієї проблеми – світоглядний. Природний ландшафт об’єктивно впливає на 
формування позитивного світосприйняття, ментальність, культуру людей. Руйнуючи його в процесі виробництва, 
притупляючи при цьому власну екологічну свідомість, людина тим самим руйнує і свій духовно-моральний 
світ, позитивну поведінкову матрицю. Тому висока екологічна культура – екологічний образ мислення, загальна 
духовна налаштованість на раціональне використання природних ресурсів, збереження природних ландшафтів і 
загалом навколишнього природного середовища (НПС) – має бути притаманна різним фахівцям – і екологічному 
менеджеру, і конструктору крокуючого екскаватора, і машиністу, який ним керує. 
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Подальший розвиток взаємодії в системі «людина-природа» вимагатиме і вже вимагає опанування 
екологічною культурою не стільки тими, хто має безпосереднє відношення до природи та її багатств, а й тими, 
хто зайнятий у сферах діяльності, які, на перший погляд, далекі від природи, зокрема фахівцям із регіонального 
управління. Це пов’язано з тим, що їхні правильні, чи, навпаки, неправильні рішення «транслюються» на велику 
територію й тому можуть мати в екологічному плані як позитивні, так і негативні наслідки. Отже, формування 
високої екологічної культури у фахівців із регіонального управління є, на наш погляд, неодмінною передумовою 
сталого розвитку регіонів – гармонійного розвитку їх соціальної, економічної та екологічної складових.

Аналіз останніх досліджень. Особливості формування екологічної культури у фахівців різної 
спеціалізації розкрили у своїх працях Е. В. Гірусов, В. Л. Деркач, Ф. М. Канак, М. М. Киселъов, С. Б. Кримський, 
В. С. Крисаченко, Л.І. Сидоренко, А. В. Толстоухов, В. Л. Храмов та ін. З іншого боку, питання управління сталим 
розвитком регіону вивчали такі відомі вчені, як І. К. Бистряков, І. М. Вахович, З. В. Герасимчук, М. А. Голубець, 
Б. М. Данилишин, С. І. Дорогунцов, В. С. Кравців, С. А. Лісовський, М. З. Мальський, Л. Ц. Масловська, Н. 
В. Павліха, Л. Г. Руденко, О. М. Ральчук, С. П. Сонько, Ю. Ю. Туниця, М. А. Хвесик, Є. В. Хлобистов та ін. 
Однак питання впливу екологічної культури на прийняття рішень у сфері регіонального управління, наскільки 
нам відомо, спеціально не розглядалися.

Постановка завдання. На прикладі управлінських рішень, що лягли в основу Стратегії соціально-
економічного розвитку Вінницької області, покажемо рівень їх екологічності, що є прямим свідченням наявності 
чи, навпаки, нестачі управлінської культури у фахівців із регіонального управління.

Виклад основного матеріалу дослідження.  Руйнація природи загалом не є характерною ознакою 
соціального прогресу, вона, швидше, є свідченням недостатньо глибокого пізнання людиною закономірностей 
природи, обмеженості людських почуттів щодо сприйняття завершеності та гармонійності природи. Отже, 
деструкція природи відбувається внаслідок нездатності людини піднятись до рівня сприйняття себе та інших 
живих систем як унікальних системостворюючих, взаємозалежних елементів земного всесвіту [1]. Усвідомити 
себе гармонізованою зі всесвітом складовою людині загалом і кожному фахівцю, зокрема, дозволяє екологічна 
культура.

Термін «екологічна культура» вперше з’явився у 20-х роках XX ст. в працях представників американської 
школи «культурної екології».  Екологічна культура зазвичай визначається як одна з форм культури, як здатність 
людини відчувати живе буття світу, пристосовувати його до себе, взаємоузгоджувати власні потреби з устроєм 
природного довкілля [2].

Екологічна культура включає в себе ціннісне ставлення особистості до природи, формування таких її 
моральних якостей, які стали б необхідними для прийняття рішень щодо розв’язання екологічних проблем. Отже, 
в екологічній культурі і, відповідно, в екологічній діяльності особистості важлива роль належить моральним 
компонентам. Без них на будь-якому рівні (локальному, регіональному, національному, міжнародному) 
неможливо гармонізувати відносини між людиною і природою. Загалом формування екологічної культури 
фахівців незалежно від їхньої спеціалізації грунтується на поєднанні освіти, виховання, знань і переконань.

Основою позиції фахівця з регіонального повинні бути не тільки і навіть не стільки знання, скільки 
розуміння того, що в недобру душу дуже важко закласти щось добре. Тому таких фахівців ще із студентської 
лави треба виховувати так, щоб вони ставились до НПС з екологічним сумлінням. Виховавши у них дбайливе 
ставлення до природи, ми тим самим виховуємо у них й дбайливе, чуйне ставлення до усіх людей, до суспільства 
в цілому. 

Для фахівців в галузі регіонального управління, основною функцією яких є стратегічне управління 
регіонами (програмно-цільове планування та програмування їхнього сталого розвитку), дуже важливо щоб це 
знайшло логічний вираз у екологічній спрямованості стратегічних пріоритетів розвитку регіонів.  

Серед цих пріоритетів важливе місце посідають пріоритети раціонального природокористування та 
екологічної безпеки, які  вимагають від фахівців з регіонального управління реалізувати весь свій потенціал 
з екологічної культури.  Слід, однак, мати на увазі, що кожен регіон має свою неповторну специфіку, тому не 
буває двох однакових пакетів із пріоритетів сталого розвитку. 

Спробуємо окреслити коло таких пріоритетів в Стратегії соціально-економічного розвитку Вінницької 
області [4] та завдань щодо їх реалізації з позицій екологічної культури фахівців із регіонального управління. 
Детально розглянемо тільки найбільш важливі завдання.

Пріоритет 1. Екологізація  виробництва і систем господарювання. Зауважимо, що під екологізацією 
розуміють процес поступового і послідовного впровадження систем технологічних, управлінських та інших 
рішень, які дозволяють підвищувати ефективність використання природних ресурсів і умов поряд з покращенням 
або хоча б збереженням якості НПС. Це одна з головних вимог сучасності в умовах глобальної екологічної кризи. 
В соціально-економічному плані екологізація повинна спиратися на перехід до природозберігаючих методів 
господарювання, а в технічному – на екологізацію технологій виробництва і природокористування [3]. 

Цей пріоритет у Вінницькій області, зокрема, передбачає вирішення таких конкретних завдань:
1. Перехід до технології сталого землеробства, в тому числі заходи з консервації малопродуктивних 

і деградованих земель зі зменшенням розораності області до показника 70% від загальної площі 
сільськогосподарських угідь. У Вінницькій області сільським господарством займається 55 % зайнятого 
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населення; у ньому зосереджено 25 % основних засобів. В сільськогосподарському обороті області знаходиться  
2018 тис. га  земель, площа ріллі становить 1730,6 тис. га, що складає 4,4 % сільськогосподарських земель 
України. На частку сільського господарства припадає  45 % ВВП області.

В області використовується традиційна технологія землеробства, в основі якої лежить глибока оранка 
та інтенсивне споживання мінеральних добрив. Тому важливими напрямками розвитку сільського господарства 
області мають стати ресурсо- і енергозбереження та екологізація виробництва.

При вирощуванні зернових культур одним із важливих і пріоритетних напрямів є проведення заходів 
щодо їх захисту від шкідливих організмів та бур’янів. Таким чином, можна запобігти 30 % втрат урожаю. 

Особлива увага має приділятись агротехнічним і організаційно-господарським прийомам, попереджуючим 
масове розмноження шкідливих організмів, що дасть змогу зменшити використання хімічних засобів і 
забезпечить більш ефективне їх використання. Передбачається широке застосування крайових і локальних 
обробітків та комбінованого використання інсектицидів і фунгіцидів. 

З метою підвищення ефективності використання мінеральних добрив, особливо азотних, їх використання 
має проводитися за даними рослинної діагностики, особливо при проведенні некореневого підживлення 
посівів. 

Технологія вирощування зерна високої якості буде базуватись на профілактичних заходах – додержанні 
науково обґрунтованих сівозмін, систем обробітку ґрунтів, впровадженні стійких до хвороб і шкідників 
та бур’янів сортів озимої пшениці, дотриманні оптимальних строків сівби та інших елементів технології 
вирощування. Буде також розвиватися елітне насінництво зернових культур. 

У вирішенні цього завдання братимуть участь фахівці Головного управління агропромислового розвитку 
облдержадміністрації, управління земельних ресурсів у Вінницькій області, Вінницького національного 
аграрного університету, Інституту кормів УААН, Вінницького національного технічного університету, ВАТ 
«Хмільниксільмаш», підприємств «Струм-агро» та «Геліо», науково-дослідних та селекційних станцій тощо. 

2. Розробка та впровадження енергозберігаючих технологій у переробній та харчовій промисловості.  
Нині харчова та переробна промисловість дає більше половини загальних обсягів промислового виробництва 
Вінницької області. Переважна більшість технологій, що в них використовуються, відноситься до другого 
покоління. Тільки на підприємствах «Аграна Фрут», «Nemiroff», «Пфаннер-Бар» використовуються технології 
третього та четвертого поколінь. 

Характерним для технологій другого покоління є використання теплової обробки продукції. При 
такій обробці корисно використовується тільки  30-35 % енергії. Якщо врахувати, що на харчову і переробну 
промисловість області припадає понад 79 % палива, що використовується в обробній промисловості області, 
то застосування сучасних технологій у них може принести значну економію. Так, застосування комп’ютерних 
технологій дозволить дозовано підводити енергію до робочих органів та продуктів переробки, а перехід до 
електротехнологій дозволить скоротити витрати електроенергії на 25-30 %.

У виконанні робіт згідно цього завдання можуть взяти участь фахівці Вінницького національного 
технічного університету, Вінницького національного аграрного університету, ТОВ Авіс», «Електротехнологія» 
та «Біакс», СП «КМТ», ВПП «Струм».

3. Реконструкція Ладижинської ТЕС з використанням високоефективних екологічно чистих 
енерготехнологій. Реалізація цього завдання, що знайшло вираз у розробці спеціального інвестиційного проекту 
вартістю 5 млн. дол. США передбачає, окрім переходжу на новітні енерготехнології, застосування бурого 
вугілля для  покриття  паливного дефіциту та здешевлення виробництва електроенергії. До реалізації цього 
завдання підключаються фахівці ЗАТ «Західенрго», виконкому Ладижинської міськради, управління охорони 
НПС у Вінницькій області та Головного управління житлово-комунального господарства, енергетики та зв’язку 
облдержадміністрації.

4. Розвиток енергетики за рахунок відновлювальних джерел: енергії вітру, води, виробництва органічного 
палива (біогаз, біодизель, біоетанол тощо). Зважаючи на аграрну спрямованість області, генерація енергоносіїв 
може базуватися на біотехнології та  утилізації відходів. Загальний енергетичний потенціал області визначається 
такими технологічними напрямками: анаеробне зброджування гною, спалювання відходів АПК та інших галузей, 
використання агрокультур для отримання спиртового палива шляхом ферментації, перетворення біомаси у 
газоподібні або рідкі види палива за допомогою термохімічних технологій, виробництво із рослинних культур 
масел і замінників дизельного палива.

Кількість відходів рослинної біомаси в Вінницькій області складає щорічно до 2 млн. т, використання 
цих відходів дає можливість зекономити 0,23 млн. т умовного палива.  Щорічні відходи тваринництва та 
птахівництва в Україні становлять 1 млн. т сухих та 0,5 млрд. м3 газів, що еквівалентно виробництву 128,5 
млн. м3 газу на рік. Окрім того, використання метилу, ріпакової олії (в якості біодизеля) дозволить зменшити 
залежність сільського господарства від паливо-мастильних матеріалів на 20 %.

Все це дає можливість ставити перед областю нову стратегічну ціль: створити умови для переходу на 
новітні біотехнології  у виробництві палива та електроенергії.

У виконанні робіт із цього завдання  можуть взяти  участь фахівці обласних управлінь економіки, житлово-
комунального господарства, енергетики та зв’язку, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, 
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Вінницького національного аграрного університету, Вінницького національного технічного університету, ТОВ 
«Біакс» та «Геліо», спиртових заводів.

5. Розвиток ринку екологічних послуг та зеленого бізнесу. Передбачається, зокрема, збільшення 
обсягів виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції. У реалізації цього завдання провідна 
роль належить фахівцям управління охорони НПС у Вінницькій області та головному управлінню економіки 
облдержадміністрації.

Пріоритет 2. Екологізація свідомості населення. Пріоритет, що безпосередньо ставить за  мету 
поширення екологічної культури серед широких верств населення. Він спрямований проти безгосподарності, 
марнотратства, що завдають відчутної шкоди НПС, на подолання негативних моральних якостей людини, 
наприклад, егоїстичного, утилітарного, споживацького, неекономного підходів до використання природних 
ресурсів. Основними його завданнями є:

1. Проведення заходів з розвитку екологічної освіти і виховання на базі краєзнавчої інформації. Головною 
метою заходів, спрямованих на вдосконалення системи екологічної освіти, є створення умов для приведення 
рівня та якості освітнього потенціалу, а також кадрового забезпечення області у відповідність до вимог сталого 
розвитку її економіки. 

Безумовно, проблемою екологічної освіти повинні займатись суспільні і культурні організації, але 
провідна роль у цьому належить школі. Екологічне виховання і навчання має проводитися на всіх етапах 
формування особистості. В основі цього має бути закладений постулат про те, що людина не власник природи, а 
один із членів природної співдружності. Реформа системи освіти, яка проводиться в Україні, покликана сприяти 
вдосконаленню методів екологічної освіти в усіх загальноосвітніх школах області.

У виконанні завдання можуть взяти участь фахівці державних органів виконавчої влади, громадських 
організацій, вищих навчальних закладів м. Вінниці, шкіл області.

2. Сприяння науковій діяльності студентів, спрямованій на отримання конкретного природоохоронного 
результату. Студентів слід залучати до розробки науково-дослідних тем екологічного спрямування. І деяка 
робота в цьому напрямку вже ведеться. Так, студенти Вінницького національного аграрного університету беруть 
участь у розробці двох тем, які мають важливе значення для сталого розвитку більшості регіонів України, а саме: 
«Запровадження ефективної системи охорони та раціонального використання земель сільськогосподарського 
призначення» та «Координація розвитку виробництва альтернативних видів палива». Отриманню студентами 
практично значимих результатів екологічного спрямування при проведені наукових досліджень сприяє те, 
що вони  мають можливість проходити виробничу практику в організаціях і на об’єктах, що значною мірою 
визначають не тільки екологічний стан у Вінницькій області, але й формують екологічну культуру їх фахівців 
та населення загалом. Серед них: Державна екологічна інспекція у Вінницькій області, Вінницьке обласне 
управління лісового та мисливського господарства, Управління комунального господарства і благоустрою 
МКП «Вінницязеленбуд», Інститут кормів НААНУ, Державне управління охорони навколишнього середовища 
у Вінницькій області, «Облдержродючість», ВО «Вінницяводоканал» та ін.

3. Запровадження постійно діючої системи «екологічного всеобучу» для керівників підприємств, установ 
та організацій. Основними напрямками такого всеобучу мають стати:  ознайомлення посадових осіб з їхніми 
екологічними правами та обов’язками згідно законодавчо-нормативних актів України; визначення шкідливого 
вплив на здоров’я людей конкретних видів небезпечних речовин, якими забруднює НПС той чи інший об’єкт; 
встановлення норм забруднень НПС шкідливими речовинами та їх дотримання у роботі екологічно небезпечних 
об’єктів; новітні технології утилізації відходів виробництва та житєдіяльності; вплив екологічно небезпечних 
об’єктів на загальний екологічний стан населеного пункту та регіону, де вони розміщуються, тощо

У виконанні цього завдання провідна роль належить фахівцям управління охорони НПС у Вінницькій 
області, а також співробітникам спеціалізованих кафедр екологічного напряму, зокрема Вінницького 
національного аграрного університету, Вінницького національного технічного університету, Вінницького 
державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського та Вінницького соціально-економічного інституту 
університету «Україна».

4. Висвітлення екологічних проблем на телебаченні та у місцевих засобах масової інформації. Створення 
інформаційної мережі, в тому числі з використанням Інтернету для забезпечення потреб усіх категорій 
громадян в екологічній інформації. Натомість результати інформаційно-екологічного моніторингу в басейні 
Дністра на території Могилів-Подільського району Вінницької області (23-24 березня 2007 року) є невтішними. 
Вони показали, що місцеві жителі майже нічого не знають про будівництво Дністровської ГАЕС. Місцеві жителі 
вважають, що у них будують атомну електростанцію. І це тоді, коли в одинадцяти населених пунктах Могилів-
Подільського району можливе катастрофічне затоплення, а села Бернашівка, Липчани, Козлів та Кремінне 
попадають у зону 100% затоплення. 

У реалізації цього завдання провідна роль належить фахівцям управління охорони НПС у Вінницькій 
області, райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Пріоритет 3. Екологізація управління та створення надійних механізмів регулювання відносин у 
сфері природокористування. Він зводиться до вирішення таких завдань:

1. Перехід на конкурсну систему надання права на спеціальне використання ресурсів надр. Вирішення 
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цього завдання передбачає, що за наявності двох і більше претендентів на отримання ліцензії на  користування  
однією  ділянкою  надр  проведення  конкурсу є обов’язковим. У його реалізації провідна роль належить 
фахівцям Головного управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрацій та органів місцевого 
самоврядування.

2. Запровадження водозберігаючих форм розвитку економіки області, забезпечення системами 
очисних стічних вод харчової промисловості. Основними напрямами реалізації даного завдання є: управління 
водогосподарською та водоохоронною діяльністю за басейновим принципом; екологічно адаптований за 
водним фактором розвиток економічного потенціалу області;  надання переваги використанню водоресурсних 
об’єктів у природному стані; оптимальне поєднання загальнодержавних і регіональних інтересів з урахуванням 
екологічної місткості водоресурсних джерел; пріоритетність економічних важелів регулювання водокористування 
та охорони вод. 

У реалізації цього завдання провідна роль належить фахівцям Головного управління житлово-
комунального господарства, енергетики та зв’язку облдержадміністрації, управління охорони НПС у Вінницькій 
області, райдержадміністрацій та підприємств харчової промисловості.

3. Забезпечення населення якісною питною водою та очисними спорудами каналізації всіх міст та селищ. 
У Вінницькій області експлуатується 693 водопроводи та 26730 громадських колодязі. В шести водопроводах 
вода забирається з відкритих водойм. На водопроводах, які використовують воду з відкритих водойм проводиться 
очищення і знезараження води, а також проводиться лабораторний контроль якості води. У місті Вінниці 
постачання води населенню здійснює підприємство «Вінницяводоканал». Для того, аби вода в водопровідній 
мережі відповідала нормам проводиться очистка і дезінфекція водопровідних споруд і громадських колодязів, 
модернізація та заміна фільтруючих матеріалів, відновлення зон санітарної охорони джерел водопостачання, 
очищення прибережних смуг і відкритих водойм в тих місцях, де здійснюється водозабір. Постійно проводиться 
лабораторний контроль за якістю питної води. На жаль, багато споруд комунального та відомчого водопостачання, 
що були побудовані 30-40 років тому, знаходяться в аварійному стані; приблизно 25% основних фондів 
водопровідно-каналізаційного господарства зношені, тому вони потребують оновлення. 

Найвагомішим фактором забруднення водойм є незадовільна робота очисних споруд каналізації. На 
території області експлуатується 40 очисних споруд каналізації біологічного та механічного типу очищення 
зворотних вод, потужність яких становить 84,41 млн. м3/рік. Стан будівництва, реконструкції, модернізації 
очисних споруд каналізації викликає занепокоєння, в семи райцентрах області взагалі відсутні централізовані 
системи каналізації.

Вирішуватимуть це завдання фахівці Головного управління житлово-комунального господарства, 
енергетики та зв’язку облдержадміністрації, управління охорони НПС у Вінницькій області, райдержадміністрацій 
та органів місцевого самоврядування.

4. Формування інфраструктури з управління побутових відходів включно з розробками системи тарифів 
і плати за видалення відходів (має бути сформована територіальна система видалення відходів , яка має 
включати в себе пункти первинного збору сміття перевалочними станціями та підприємствами з переробки 
та видалення). На жаль, містом Вінниця продовжується експлуатація полігону твердих побутових відходів біля 
с. М. Стадниця, незважаючи на заборону його експлуатації ще в 1994 р. Зволікання з рішенням Вінницької 
міськради стосовно будівництва сміттєпереробного заводу не сприяє покращенню екологічної ситуації навколо 
звалища. У вирішенні цього завдання приймають участь фахівці, що вирішують попереднє завдання.

5. Запровадження принципів конвенції про участь громадськості у прийняті рішень пов’язаних з 
природокористуванням на базі доступу громадськості до бази даних екологічного моніторингу експертних 
процедур і доступу до правосуддя. Для того, щоб забезпечити ефективність застережних заходів, формується 
спеціальна система публічної правої підтримки екологічних претензій з боку населення та громадських 
активістів до посадових осіб, що порушують екологічне законодавство. Активну участь у вирішенні цього 
завдання приймають фахівці управління охорони НПС у Вінницькій області, райдержадміністрацій та органів 
місцевого самоврядування.

6. Створення інфраструктури для знищення наявних непридатних, невизначених отрутохімікатів інших 
токсичних відходів. Найбільш проблемними об’єктами Вінницької області є золошлаковідвал Ладижинської 
ТЕС у с. Заозерному Тульчинського району, відходи фосфогіпсу колишнього виробничого об’єднання «Хімром» 
у м. Вінниці, могильник непридатних та невизначених отрутохімікатів біля с. Джурин Шаргородського району. 
Вирішення цього завдання нині знаходиться на проектній стадії, участь у реалізації якої приймають фахівці  
Головного управління житлово-комунального господарства, енергетики та зв’язку облдержадміністрації, 
управління охорони НПС у Вінницькій області, райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування.

7. Створення регіональної геоінформаційної системи (ГІС), котра має стати базою для формування 
регіональної екологічної мережі. У ГІС області передбачається виділення підсистем з електронного кадастру 
сільськогосподарських земель, державного екологічного моніторингу, природних заповідних територій 
тощо. Це дасть можливість швидше поширювати, зокрема, інформацію про якість земельних ділянок, запаси 
мінерально-сировинних, лісових, вороних, біологічних та рекреаційних ресурсів, стан біорізноманіття, потенціал 
і привабливість заповідних територій . У виконанні цього завдання  можуть взяти  участь фахівці управління 
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охорони НПС у Вінницькій області, райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування, а також 
Вінницького національного аграрного університету, Вінницького національного технічного університету, ТОВ 
«Астровіжен» і «Хорст-Укртелеком» та НВП «Інновін».

Пріоритет 4. Підвищення соціальної, економічної та екологічної ефективності розвитку 
рекреаційного комплексу області. Основним в рамках цього пріоритети звичайно є перше завдання.

1. Подальше освоєння рекреаційних ресурсів (радонових вод) та розвиток Хмільника як міста-курорту. В 
Україні за останні роки відбулося збільшення рівня захворюваності населення, зокрема системи кровообігу – в 
2,1 рази, від наслідків Чорнобильської катастрофи – в 1,6 рази. Щорічна потреба в реабілітаційних ліжках для 
хворих із захворюванням кровообігу, нервової системи, опорно-рухового апарату складає 70 % від загального 
числа захворювань. В минулому році в Україні оздоровчими послугами, що надавались протягом 18 днів, було 
охоплено лише 5,4 % дітей-інвалідів. Тільки у Вінницькій області санаторно-курортного лікування потребують 
6457 ветеранів  війни, праці та інвалідів. Витрати бюджету та страхових фондів на лікування хворих за вказаним 
класом захворювань становлять щонайменше 20 млн. грн. в рік. 

Найбільш ефективні методи лікування і реабілітації таких хворих надаються санаторіями м. Хмільника. 
У їх розпорядженні є унікальні в Європі мінеральні радонові води та торф’яні грязі. Ефективність лікування 
на курорті Хмільник надзвичайно висока; за всіма класами захворювань вона становить понад 98 %. Не дивно, 
що інтерес до лікування на курорті проявляють і  в Європі, і в Америці. З врахуванням збільшення числа 
відпочиваючих і хворих на курорті з 40 до 60 тисяч в рік загальна річна бюджетна ефективність їх санаторно-
курортного лікування і реабілітації становитиме 35-40 млн. грн. 

2. Розвиток   курортно-лікувального   бізнесу   на   базі   лікувальних   вод Придністров’я (Садковецький, 
Броницький). Бальнеологічні ресурси Придністров’я ефективні при лікуванні опорно-рухового апарату, нервової 
та серцево-судинної системи, шкіри, обміну речовин та гінекологічних захворювань.

3. Розвиток екологічного та сільського туризму. В с. Гайове Барського району знаходиться навчальний 
центр з розвитку сільського зеленого туризму у Вінницькій області. Тренінговий центр розташований в будинку 
культури с. Гайове. Учасники навчання проживають та харчуються в гостинних садибах с. Гайове. Загалом 
проект «Агротуризм» у Вінницької області» реалізується Сьвєнтокшиським воєводством – Маршалківською 
Управою Сьвєнтокшиського воєводства в Кельце, Вінницькою обласною державною адміністрацією та Спілкою 
сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні.

4. Формування  рекреаційної мережі для задоволення  потреби  в новій рекреації. Під новою рекреацією 
розуміються імітатори клімату та пір року, створені руками людини. Прообрази такої рекреації уже існують – це 
тропічний рай в околицях Берлину, сніговий парк під куполом в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів тощо. 
У Вінницькій області – це один із перспективних напрямів розвитку рекреаційної мережі.  

Інші завдання четвертого пріоритету нами не розглядаються, тому що вони не мають чітко вираженої 
екологічної компоненти. 

Загалом у виконанні завдань четвертого пріоритету основну участь візьмуть фахівці облдержадміністрації, 
восьми санаторіїв міста-курорту Хмільник та Вінницького національного медичного університету ім. М. 
Пирогова. 

Висновки. Аналіз управлінських рішень, що лягли в основу Стратегії соціально-економічного розвитку 
Вінницької області, дозволяють зробити загальний висновок про достатньо високий рівень екологічної 
культури фахівців із регіонального управління. З-поміж найважливіших напрямів сталого розвитку області 
ними обгрунтовано ряд пріоритетів з чітко вираженою екологічною складовою, а саме – щодо забезпечення 
екологізації виробництва, систем господарювання та свідомості населення, створення ефективної екологічної 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури області. Водночас серед завдань сталого екологічного розвиту 
немає ранжування їх за ступенем важливості. Тому ми, виходячи з практичних потреб фахівців із регіонального 
управління, виокремили ті з них, які потребують першочергової уваги. Наприклад, завдання з реконструкції 
Ладижинської ТЕС і переходу її на використання  екологічно чистих енерготехнологій. Це завдання є особливо 
важливим, тому що дана ТЕС дає близько 70 % шкідливих викидів у повітряний басейн області. Отже, фахівці 
з регіонального управління мають постійно підвищувати рівень власної екологічної культури, щоб знаходити 
оптимальні рішення проблем сталого розвитку регіонів.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-
МЕХАНІКІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОБЛЕМНОЇ ЛЕКЦІЇ-

ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ «ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕХАНІКИ»

В статті висвітлено особливості проблемної лекції-візуалізації як метода формування професійного 
мислення у майбутніх інженерів-механіків аграрної галузі

Ключові слова: Професійне мислення, проблемна лекція-візуалізація, опорні сигнали
The main characteristics of lecture-visualization method as a way of formings of professional thought of future 

engineers-mechanics of agrarian industry are shown in the article
Key words: Professional thought, lecture-visualization method, supporting signals

Постановка проблеми. Реформування сільськогосподарської галузі України ставить нові вимоги до 
майбутніх фахівців-аграрників. Особливої уваги потребує підготовка фахівців, які відповідатимуть за технічну 
базу сільського господарства, зокрема – інженерів-механіків аграрної галузі.

Потрапивши на виробництво, молодий фахівець повинен швидко та якісно вирішувати практичні 
завдання технічної сфери аграрної галузі, що передбачає наявність у нього сформованих професійних вмінь, 
глибоких знань, розвиненого професійного мислення. Формування професійного мислення інженерів-механіків 
аграрної галузі тісно пов’язане з оволодінням систематизованими технічними знаннями, набуттям практичних 
інженерних вмінь і навичок, які закладаються при вивченні дисципліни «Теоретична механіка» ще на першому 
курсі навчання. Для ефективного засвоєння знань, вмінь і навичок, які є підґрунтям для формування професійного 
мислення, необхідно вдосконалити основні методи, засоби, організаційні форми навчання, зміст дисципліни 
«Теоретична механіка» для інженерів-мехніків з урахуванням системності, безперервності аграрної освіти та 
гнучкості в підготовці майбутніх фахівців сільського господарства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковий розгляд поняття професійного мислення у 
вітчизняній психології розпочали С.Л. Рубінштейн та Б.М. Теплов, розуміючи його як окремий випадок 
практичного мислення.

Професійне мислення визначається як інтелектуальна діяльність щодо розв’язання професійних задач. 
Якість професійної діяльності залежить від типу мислення і зумовлена особливостями професійних задач [13, 
с. 288].

Надалі професійне мислення досліджували Решетова З.А., Пов’якель Н.І., Занічковська О.В., розуміючи 
професійне мислення як особливості мислення фахівця, які дозволяють йому успішно виконувати професійні 
завдання на високому рівні майстерності [3, 11, 15].

Окремим видом професійного мислення є інженерне мислення, яке вивчали Зиновкіна М.М., Марков 
О.П., Машбіц Є.М., Моляко В.А., визначаючи його як вид пізнавальної діяльності, спрямованої на дослідження, 
створення та експлуатацію нової високопродуктивної і надійної технології, автоматизації і механізації 
виробництва, підвищення якості продукції [4, 8, 9].

Різні аспекти професійного навчання інженерів-механіків у вищих аграрних навчальних закладах III–IV 
рівнів акредитації розглянуто у дослідженнях В.М. Манько, Ю.П. Нагірного, І.М. Буцика, І.І. Паламар, С.Б. 
Літвінчука [1, 5, 7].

Проаналізувавши психолого-педагогічну літературу щодо поняття професійного мислення майбутніх 
інженерів-механіків аграрної галузі та його формування, бачимо, що недостатньо розглянуті методи формування 
професійного мислення, зокрема – лекція.

Тому метою статті є визначення основних засад побудови лекції з дисципліни «Теоретична механіка» 
як методу формування професійного мислення у майбутніх інженерів-механіків аграрної галузі.

Виклад основного матеріалу. Для розвитку навчально-пізнавальної діяльності студентів під час 
вивчення інженерно-технічних дисциплін важливим є застосування різних методів навчання, зокрема – лекцій. 
Існує багато видів лекцій [1, 2, 7, 12], зупинимось на проблемній лекції та лекції-візуалізації.

Подпрятов Г.І., Манько В.М., Лузан П.Г. визначили лекцію як логічний, послідовний, усний виклад 
наукового питання, який викладається для аудиторії слухачів. У вищих навчальних закладах застосовують 
академічну лекцію – логічний, системно-послідовний, обмежений рамками часу усний виклад певної частини 
теоретичних основ галузі науки в аудиторії сталого типу слухачів [6, 12].
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Проаналізувавши праці вчених-педагогів (Волков Г.І., Дьомін А.І., Лузан П.Г., Манько В.М., Олійник 
П.М., Штокман І.Г.), можна відзначити основні властивості лекційного методу [1, 2, 6, 7]: можливість отримати 
студентом за одну лекцію велику кількість матеріалу; підвищення продуктивності праці студентів; посилення 
навчально-пізнавальної діяльності кожного студента за допомогою спільної роботи лектора і студентів, взаємне 
емоційне стимулювання студентів і лектора.

Лузан П.Г. визначив інфоpмацiйну та проблемну лекції. Інформаційна лекція – спосiб пеpедачi готових 
знань учням чеpез монологiчну фоpму спiлкування. Під час проблемної лекцiї (за Лузаном П.Г.) пpоцес пiзнання 
студентiв наближається до пошукової, дослiдницької дiяльностi. Пpи цьому забезпечується досягнення тpьох 
основних цiлей: засвоєння студентами теоpетичних знань, pозвиток теоpетичного мислення, фоpмування 
пiзнавального iнтеpесу до змiсту навчального пpедмету i пpофесiйної мотивацiї майбутнього фахівця [6]. Під 
час проблемної лекції нова інформація вводиться через проблемність питання, задачі чи ситуації [14].

Продуктивним методом викладання технічних дисциплін є лекція-візуалізація, яка визначається як 
передача усної інформації, перетвореної у візуальну форму технічними засобами навчання. Для даного виду 
занять характерне перекодування частини змісту лекції у візуальну форму, використання так званих «опорних 
сигналів», коли вся інформація кодується у вигляді певних символів, знаків. Викладач під час лекції коментує 
візуальний матеріал, висвітлюючи основні зв’язки і закономірності між елементами інформації [10, 14].

За Шаталовим В.Ф., навчальна інформація у лекції-візуалізації подається не стільки у речовій формі, 
скільки у наочних образах. Вона розвиває здатність творчо перетворювати усну і писемну інформацію за рахунок 
систематизації, концентрації і виділення принципово вагомих елементів матеріалу. У ході лекції викладач лише 
коментує підготовлений візуальний матеріал. Головна складність подібного типу лекції полягає у відборі і 
підготовці системи засобів наочності, а також у дидактично обґрунтованій режисурі показу і комплектуванні 
візуальної інформації. Окрім того, студенти повинні забезпечуватися своєрідними конспектами (бланк – 
конспект). Зокрема, Шаталов В.Ф. перераховує основні вимоги до візуалізації лекції на основі опорних сигналів: 
1) ідея крупних блоків – навчальний матеріал викладається великими дидактичними дозами; 2) постійний і 
повний контроль усіх студентів, що забезпечує систематичність в роботі; 3) створення атмосфери співпраці 
педагога і студентів, в якій формується єдність мети, що дозволяє забезпечити навчання без примусу; 4) навчання 
на високому рівні труднощів (необхідно перед студентами ставити важке завдання, але і вселяти впевненість 
в успішному його вирішенні) [16].

Виходячи з вищенаведеного, розглянемо проблемну лекцію-візуалізацію як метод формування 
професійного мислення.

Для проведення проблемної лекції викладач за планом складає проблемні ситуації. Викладач на лекції 
створює умови, за яких студент самостійно виявляє протиріччя вихідних даних сформульованих у навчальній 
програмі. Спілкування з аудиторією організовується так, щоб підвести її до самостійних висновків, зробити 
спільником пошуку і надходження способів рішення протиріччя, яке міститься в поставленій проблемній ситуації. 
Зазвичай проблемна лекція складається із таких частин: 1) отримання вихідних даних для формулювання 
проблемної ситуації; 2) формулювання і пояснення проблемної ситуації; 3) виявлення загального напряму 
пошуку рішення і розщеплення проблеми на підпроблеми; 4) розв’язання проблемної ситуації на підставі 
висунутих гіпотез; 5) аналіз отриманих результатів і встановлення зв’язку з практикою.

Студенти під час лекції можуть брати участь у розв’язанні проблемної ситуації, висуваючи свої гіпотези 
або аналізуючи результати. Але, навіть якщо вони не роблять цього, а лише стежать за думкою викладача, вони 
тим самим будуть брати певну участь у розв’язанні поставленої проблеми.

Для проведення проблемної лекції-візуалізації важливими є дослідження В.Ф. Шаталова [16], в яких 
він відокремлює основні підходи до створення опорних конспектів. При застосуванні опорних конспектів 
великі дози інформації розміщені на малому просторі за рахунок використання асоціативних символів. Опорні 
конспекти виступають як елементи узагальнення і систематизації знань із дисципліни, що вивчається, в цілому, 
а також окремих її розділів, виявлення фізичної і математичної суті явищ, і призначені для скорочення часу при 
вивченні матеріалу та його запам’ятовування. За наявності опорних конспектів у студентів значно скорочується 
час диктування, що дозволяє переглянути обсяг і зміст заняття.

При складанні опорних конспектів необхідно дотримуватись гармонійного поєднання формул і 
символів. Опорний конспект має бути лаконічний, структурний, уніфікований, автономний, простий, звичний 
за асоціаціями і стереотипами. На відміну від традиційної наочності, опорні сигнали – це не зображення, а коди 
предметів, явищ, понять, подій тощо, які розміщені у просторі у визначеній послідовності, утворюючи відповідну 
картину і сприяючи ефективному засвоєнню навчального матеріалу, що вивчається. В теоретичній механіці 
використовуються коди явищ, предметів та процесів у вигляді умовних позначень для опису різноманітних 
структур, які можуть бути опорними сигналами.

Розглянемо формування професійного мислення майбутніх інженерів-механіків аграрної галузі в процесі 
вивчення теоретичної механіки на прикладі візуалізованої проблемної лекції із використанням опорних сигналів 
на прикладі теми: «Система пар сил». На попередньому інформаційному лекційному занятті «Плоска система 
збіжних сил» було розглянуто визначення плоскої системи збіжних сил, її рівнодійної, способи додавання сил 
та умови рівноваги такої системи. Отримані на лекції знання були актуалізовані та закріплені на практичному 
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занятті та під час самостійної роботи студентів, тобто, сформована необхідна база знань, вмінь та навичок для 
сприйняття наступної лекції з дисципліни «Теоретична механіка».

Метою лекції «Система пар сил» є формування мислиннєвих дій та операцій продуктивного і творчого 
рівнів, та набуття студентами на їх основі продуктивних знань про систему паралельних сил, пару сил, момент 
сили, властивості пар сил та умови рівноваги тіла під дією цих сил.

Завданнями даної лекції є: 1) ознайомлення студентів з основними поняттями, властивостями та 
закономірностями системи пар сил, 2) демонстрація правильної геометричної побудови даної системи та 
її рівнодійної, 3) визначення умов рівноваги тіла під дією системи пар сил, 4) демонстрація наближення 
теоретичного матеріалу до можливих практичних професійних завдань.

На першому етапі викладач аналізує можливий досвід студентів щодо проявів досліджуваного поняття 
у виробничих ситуаціях, обсяг отриманих на попередніх заняттях знань, вмінь та навичок, виокремлює логічну 
смислову лінію, яка буде провідною впродовж всієї лекції, пов’язуючи її з обраними опорними сигналами.

На другому етапі, під час вступу викладачеві необхідно повідомити студентам тему лекції, мету, план 
занять.

До плану пропонованої лекції входили такі пункти:
Паралельні сили. Додавання двох паралельних сил.
Момент сили відносно центра (точки). Алгебраїчна величина моменту. Момент сили відносно центра 

як вектор.
Пара сил. Момент пари сил. Властивості пари сил.
Умови рівноваги тіла під дією системи пар сил, що розташовані в одній площині.
На третьому етапі викладач формулює проблемну ситуацію. В даному випадку вона полягає у визначенні 

теоретично максимального кута похилого пагорба, при якому трактор МТЗ-80/82 з навішеним плугом ПЛН 3-35 
не буде перекидатися. Крім того, потрібно визначити практично допустиму величину кута нахилу пагорба при 
коефіцієнті стійкості n = 2. При цьому маси трактора та плуга відомі, також відомі висоти центрів ваги трактора 
та плуга, та відстані центрів ваги від вертикалей, що проходять через заднє колесо.

На четвертому етапі, у відповідь на неузгодженість між наявними знаннями і досвідом студентів та 
проблемою, поставленою викладачем, лектор формулює систему підпроблем, які дозволять вирішити поставлене 
завдання. Ці підпроблеми побудовані в узгодженості з вибраною раніше логічною смисловою лінією: «Яка 
сила здійснює перекидання трактора?», «Яка сила їй протидіє?», «Відносно якої точки чи лінії відбудеться 
перекидання?», «Яка має бути умова взаємодії  цих  сил,  щоб  трактор  не  перекинувся?», «Як  графічно  
зобразити  систему  діючих  на трактор сил?». 

Рис.2.2. Опорний конспект лекції «Система пар сил».
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В статье изложены современные взгляды на профессионально ценностные ориентации, проанализированы 
пути их формирования как педагогическая проблема. Обоснована целесообразность формирования системы 
профессионально ценностных ориентаций студентов и предложены принципы построения соответствующей 
системы в учебно-воспитательном процессе технического университета. 

In the article modern looks are expounded to the professionally valued orientations, the ways of their forming 
as pedagogical problem are analysed. Expedience of forming of the system is grounded professionally the valued 
orientations of students and principles of construction of the proper system are offered in the educational process of 
technical university. 
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Забезпечити ефективність радикальних реформ в освіті, пов’язаних з перспективами розвитку країни, 
неможливо без урахування світоглядних і ціннісних орієнтацій особистості, її творчої саморегуляції, професійної 
підготовки, загальної духовної культури. Творче ставлення до праці є цінною якістю сучасного фахівця будь-
якої галузі. В “Основних напрямах досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні” зазначається 
важливість досліджень теоретичних засад інтеграції навчально-виховного процесу у різних типах навчальних 
закладів. Нормативно-правову базу дослідження складають фундаментальні засади державної політики у галузі 
освіти, які регулюються законами України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, положеннями, представленими в 
Національній доктрині розвитку освіти та Державних програмах „Освіта” (Україна ХХІ століття), Концепції 
національного виховання  та ін. 

На думку І.Беха про духовну цінність, про людяність можна говорити тоді, “коли ставимо питання, заради 
чого здійснюється діяльність людини, чи в чому сенс досягнення цілей, прагнень, намірів. Тому сфера духовних 
цінностей містить у собі сенс життя, любові, добра, зла тощо, тобто сенс загальних моральних категорій... шлях 
усвідомлення духовних цінностей вимагає «…складної специфічної роботи щодо когнітивно-емоційної оцінки 
свого життя. Причому на процес такої морально-психологічної діяльності впливає сутність узагальненості того 
змісту, що входить до тієї чи іншої духовної цінності [4, с. 9]. Необхідність гуманітаризації вищої технічної 
освіти також зумовлена потребою подолання існуючого розриву між наукою, культурою і освітою, перспективою 
інтеграції вищої технічної школи України в зарубіжний освітній процес, тому “завдання акредитації вищих 
технічних навчальних закладів України на міжнародному рівні полягає у відповідності світовим аналогам не 
тільки інженерної, але й гуманітарної підготовки” [10, с. 74]. При проектуванні змісту освіти майбутнього 
інженера ХХІ століття зростає необхідність урахування істотного посилення ролі людського чинника, адже 
“сьогодні все більш чітко відбувається формування нової філософії інженерної освіти, відчутні процеси реальної 
гуманізації та гуманітаризації цілей, змісту і спрямованості інженерної освіти» [21, с. 41]. Майбутній інженер 
має володіти системою професійних знань, умінь, навичок; умінням навчатись протягом усього життя; здатністю 
орієнтуватись у життєвих ситуаціях; мати стійкі ціннісні орієнтації. Він повинен бути носієм загальнолюдських 
та культурних цінностей, прагнути до самовдосконалення. У сучасній педагогіці досліджувалася низка аспектів 
щодо ціннісних орієнтації (В.П. Анненков, Н.Антонова, Є.Басін, В.Біруля, В.Волкова, Ю.Горбенко, В.Денисенко, 
В.Дзюба, Г.Єскіна, Н.Іванцев,  Н.Максимчук,  О.Мартинюк, Л.Морозова, О.Набока, О.Научитель, Л.Панченко, 
Л.Романюк, О.Рудіна, Н.Свєщинська, Ю.Стежко, О.Ціхоцька, С.Шандрук, В.Шахрай, Н.Шеминог), зокрема 
професійно-ціннісних (В.Ємец, С.Єрмакова, О.Квасник, Є.Коростелєва, Г.Міхєєва, І.Федотенко, В.Василенко, 
Л.Виготський, В.Гінецинський, В.Здравомислов, Д.Леонтьєв, С.Рубінштейн, Ю.Саарнійт, Є.Шиянов, В.Ядов 
та інші). Водночас, проблема формування системи професійно ціннісних орієнтацій студентів технічних 
університетів не була предметом спеціального дослідження.

Мета статті – теоретично обґрунтувати доцільність та принципи формування системи професійно 
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ціннісних орієнтацій студентів у навально-виховному процесі технічних університетів 
Цінності розглядаються як форма відношень між суб’єктом та об’єктом, яка допускає свідоме відтворення 

суб’єктом ціннісних якостей об’єкта. При цьому враховується, що цінності мають здатність набувати значущості 
у суспільному житті й практиці людини. Ціннісні орієнтації є «засобом диференціації особистістю об’єктів 
дов¬кілля за їх значущістю та визначають стійке ставлення суб’єкта до оточуючого світу, яке формується в 
процесі свідомого вибору ним життєвозначущих для нього об’єктів. Джерелом формування ціннісних орієнтацій 
виступає смисложиттєва активність особистості, що визначає рівень  її домагань та орієнтацію в процесі 
діяльності на досягнення конкретних цілей» [13, с.8].

Попри розходження між різними підходами у психології, цінності і ціннісні орієнтації розуміються як 
значущі компоненти структури особистості, що формуються у процесі її соціалізації та виражають спрямованість 
на регулювання діяльності та поведінки. Важливими напрямками досліджень є вивчення і оцінка ціннісних 
пріоритетів майбутніх фахівців, моделювання системи освіти з врахуванням вимог третього тисячоліття. На 
часі концептуальне обґрунтування аксіологічної підготовки сучасного фахівця, розробка інваріантного ядра 
ціннісно-орієнтаційних якостей його особистості, розгляд специфіки ціннісних орієнтацій в процесі фахової 
підготовки. У дослідженнях встановлено, що ціннісні орієнтації, виражаючи характер ставлення людини до 
різних аспектів матеріального і духовного світу, посідають істотне місце у структурі особистості, відображають 
рівень її розвитку, здійснюють регуляцію діяльності та поведінки. Разом з тим, у психологічній літературі поки 
немає достатніх даних про змістовні і структурно-динамічні характеристики системи ціннісних орієнтацій 
студентів різних спеціальностей; про взаємозв’язок ціннісних орієнтацій з іншими особистісними якостями 
студентів. Недостатньо даних також про те, який вплив здійснює навчально-виховний процес вищого навчального 
закладу на формування ціннісних орієнтацій, особистісне зростання студентів, на формування професійно-
значущої ієрархії ціннісних орієнтацій особистості.

Бiльшiсть дослiджень, присвячених вивченню проблеми цiннiсних орiєнтaцiй, не дають цiлiсногo 
системного уявлення щодо структури цiннiсно-змiстової сфери особистocтi. Також недостатньо докладно 
вивчена проблема цiннiсних орiєнтацiй молодi, зокрема студентства. Не повнiстю висвiтлено питання про суть 
i iєрархiчнi структури цiннiсних орiєнтацiй молодi на новому етапi развитку суспiльcтва. В науковiй лiтературi 
описані найбiльш загальнi пiдxоди до вивчення цiннiсних орiєнтaцiй. Разом з цим, питання їx формування в 
прикладному аспектi не висвiтлюються повною мірою.

Традиційна система освіти, зорієнтована на підготовку фахівців інженерного профілю, що мають певну 
сукупність технічних знань та вмінь, вже не задовольняє вимоги сучасного суспільства. У нових соціальних 
умовах потрібен фахівець, здатний розв’язувати не лише технічні задачі. Але й задачі комунікативного та 
концептуального характеру, що вимагає становлення під час навчання у вищому навчальному заклaдi його 
соціокультурної компетентності. При розгляді даної проблеми О.Джеджула враховує, «по-перше, як необхідну 
умову формування цiлiсної розвинутої особистості; по-друге, вважаємо духовно-моральнi цінності основою 
соціокультурної компетентності, яка, в свою чергу є складовою професійної компетентності інженера, що 
починає формуватись у студента під час навчання у вищій школі. З цього вищого знання викристалізовуються 
решта його пiдвидiв, в тому числі й професiйно-наукового, інженерного» [6, с.236]. Ця думка здається на перший 
погляд парадоксальною: з одного боку особливість сучасного періоду така, що фахівець з традиційним багажем 
знань вже не спроможний подолати ті труднощі, з якими він зустрівся, адже наявна система знань вже не дозволяє 
йому їх визначити в кoнтeкcтi нових умов життя i зробити свідомий адекватний вибір; проте з іншого боку 
ця наявна система знань базується на попередній системі знань, напрацьованою людством, на попередньому 
практичному досвiдi й емоційно-вольовому й раціональному усвiдомленнi людиною свого життя, на досвiдi 
всього суспільства, що неодноразово підкріплюється особистою практикою, яка підтверджує правомiрнiсть 
деяких модельних уявлень дійсності на piвнi cвiдoмоcтi людини. 

Водночас, у підготовці сучасного інженера не можна обмежитися(с.94)    професійними знаннями і 
вміннями, оскільки “увага до духовної сторони професійної діяльності та освіти знаходить вияв у розрізненні 
“фахівців”, які володіють методами, засобами, техніками своєї справи, ... і “професіоналів”, які володіють 
окрім того цінностями, ідеалами і взагалі цілісною професійною культурою. Утім, саме студентів вищих 
навчальних закладів слід перш за все прилучати до професійної культури (звісно, що не тільки професійної; 
власне, остання має поставати як органічна складова культури загальнолюдської)” [2, с.135]. На думку Г. О. 
Балла, кожній професії або групі споріднених професій можна поставити у відповідність провідну для неї 
цілісну особистісну якість, і саме її розвиткові слід приділяти найбільше уваги. Ядром такої якості, духовним 
стрижнем особистості професіонала є певна ціннісно-мотиваційна домінанта. Наприклад, для особистості 
вченого нею виступає спрямованість на пошук істини (раціонально обґрунтованим способом, прийнятним для 
наукового співтовариства); для особистості інженера – прагнення створити найдосконаліший технічний об’єкт 
(або забезпечити його найефективніше функціонування); для особистості митця – прагнення виразити істотні 
для нього сенси у художніх образах.

Головним завданням, що стоїть перед вищою школою, є підготовка не просто фахiвцiв, а професiоналiв 
своєї справи. Сьогодні на одну з провідних позицій у структурі процесу формування Особистості висуваються 
духовні, цiннiснi та морально-етичні аспекти професійної дiяльностi. Тому проблема полягає в ефективному 
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формуванні цiннiсних орiєнтацiй у системі професійної підготовки [9, с. 97]. Майбутній фахівець повинен мати 
якості, які відображають фахову компетентність (сукупність знань, умінь, навичок і здатність їх використовувати 
в певній галузі фахової діяльності, уміння навчатись протягом усього життя, здатність орієнтуватись у життєвих 
ситуаціях; працювати над своїм розвитком), ціннісні орієнтації, соціальну спрямованість. Майбутній інженер 
повинен бути носієм загальнолюдських та культурних цінностей, прагнути до самовдосконалення (С.Кочубей). 
Результати досліджень провідних учених демонструють, що гуманітарні науки в підготовці фахівців-інженерів 
мають вагоме значення, бо покликані розвивати такі якості, як порядність, уміння співпереживати, почуття 
прекрасного, творче ставлення до освоєння технологій; знайомлять із загальнолюдськими цінностями, дають 
можливість повною мірою сприймати навколишній світ.

У вищій школі, яка формує світогляд та інтелект професіоналів, процес гуманізації, як світоглядний, що 
визначає ставлення особистості до дійсності, до іншої людини, безпосередньо пов’язаний з гуманітаризацією 
освіти. На думку К. М. Левківського  поставлене   нині завдання гуманітаризації інженерно-технічної 
освіти являє собою найближчу, історично обумовлену мету її перебудови, котра має привести до кінцевої 
загальногуманістичної мети – формування розвинутої особистості. Одночасно він виділяє декілька основних 
підходів. По-перше, процес гуманітаризації повинен охоплювати всю освітню систему і спиратися на закладений 
фундамент засвоєних простих норм та принципів моралі, загальнолюдських цінностей. По-друге, випуск вищою 
школою фахівців з низькою гуманітарною культурою – наслідок панування у нашому суспільстві безкультур’я, 
відсутність замовлення на інтелект та інтелігентність. По-третє, тотальна ідеологізація суспільних наук, як в 
цілому й гуманітарних, справила негативний вплив на їх розвиток. Тому сьогодні “головне завдання полягає в 
тому, щоб кардинально змінити їх зміст, звільнити гуманітарні знання від штучних нашарувань, стереотипів, 
різних ідеологічних схем” [11, с. 135]. 

Таким чином, будучи центральним особистісним утворенням, що виконує регулятивні функції в 
становленні мотиваційної, вольової, емоційної сфери фахівця як суб’єкта освітнього процесу, готовності 
особистості до подолання складнощів, у тому числі й в умовах професійної діяльності, ціннісні орієнтації  
відіграють вирішальну роль в регуляції діяльності та поведінки, підпорядковуючи собі дію інших рівнів системи 
особистості. Формування та динаміка ціннісних орієнтацій фахівця надають смисл та особливе значення цілям, 
задають ракурс бачення діяльності та самого себе в процесі професійного функціонування та особистісного 
розвитку. У педагогіці останнім часом все частіше ставляться питання щодо цінностей та ціннісних орієнтацій, 
ролі освіти у формуванні цінностей молодого покоління, оскільки сучасна наша буденність характеризується 
розмитістю,  навіть,  девальвацією духовних цінностей.  Саме на підставі  цінностей  складається відношення 
людини до світу, ціннісні та ціннісні орієнтації виступають своєрідною призмою, через яку індивід дивиться 
на світ та сприймає його. Таким чином, складається цілісна картина розвитку людини як особистості, так   
суспільства в цілому, і ядро, навколо якого будуються всі наступні структури: духовні, моральні, етичні, соціальні, 
навіть політичні та економічні - є саме ціннісні орієнтації.

Система цінностей є дієвою стороною суспільної свідомості, узятої в сукупності всіх його форм. Їх 
традиційний розгляд представлений як об’єднання філософського і світоглядного, етичного і естетичного, 
політичного і ідеологічного, раціонального і емоційного компонентів [8, с.170]. Розглядаючи перехід суспільних 
цінностей у внутрішній план з утворенням особистих цінностей, можна вважати, що різні напрями виховання 
базової культури особистості виражають ціннісну основу суспільної свідомості і сприяють освіті і розвитку 
персональної системи цінностей, визначуваної кругозором і переконаннями людини, його життєвим досвідом, 
етичним кредо, естетичним смаком, політичними поглядами, індивідуальними уявленнями про ідеал фізичної 
досконалості тощо. 

Побудова нової системи цiнностей, яка дає людинi життєвi орiєнтири, котpi вiдповiдають її 
iндивiдуальностi, гарантують їй адаптацiю у світі, що швидко змiнюється, i духовну незалежнiсть, - дуже складна 
робота особистостi над собою. Набагато складнiша, нiж уявляється, оскiльки система цiнностей, яка заново 
формується, може стати життєздатною тiльки в тому випадку, якщо новi її елементи є бiльш узагальненими, нiж 
тi, котpi ними заміщені [20, с.279]. Дослiдження перехiдних, таких, що модернiзуються «навздогiн», суспiльств 
показує: становлення нових цiнностей є складним i суперечливим процесом. Зокрема, тому, що він вiдбувається 
не на порожньому мiсцi й не на уламках попередньої нормативно-цiннiсної системи, хоча в таких суспільствах, 
як правило, простежується посилення aнoмії i зростання дивiантної поведiнки iндивiдiв. Тому аналiтики 
пiдкреслюють, що буденна свiдомiсть, як правило, перебiльшує cтупінь морального зубожiння суспiльства, 
що виявляється природним психологiчним наслiдком наявного у людей почуття тривоги щодо незворотного 
послаблення в соцiумi соцiального контролю та посилення принципу вседозволеностi.

Соціально-філософський аналіз освіти в аспекті пріоритетів сталого людського розвитку; світоглядно-
методологічних засад осмислення та вдосконалення базового змісту, структури і функцій сучасної української 
освіти, створення та реалізації її ціннісного потенціалу за умов входженням в світовий освітній простір показує, 
що «відповідно освіту трактовано визначальним чинником збереження й примноження органічно поєднаного 
творчим буттям людини, що становить основу культури, розмаїття ціннісних орієнтацій, віри, зразків діяльності 
й поведінки, знань та навичок, ідей і гіпотез, способів і критеріїв оцінки, нормативів, ідеалів. Тому у сучасній 
освіті мають органічно поєднуватись культуротворча й соціальна функції, збереження балансу між якими має 
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забезпечити поєднання підготовки висококваліфікованого, конкурентоспроможного на ринку праці фахівця й 
водночас – виховання особистості з високою культурою та здатністю до її подальшого розвитку» [15, с.23].

Роль ціннісних орієнтацій полягає в тому, що вони повідомляють спрямованість професійної діяльності, 
надають їй цінності, що містять зміст, дозволяють посісти певну позицію, регулюють поведінку, формують 
способи самоактуалізації. Ціннісні орієнтації особистості, її життєві перспективи, плани є проекцією духовного 
життя суспільства, формуються під впливом суспільних чинників, обумовлені системою виховання й навчання 
[14]. Ціннісні орієнтації можна вважати вузловим моментом професійної реалізації особистості, оскільки саме 
вони детермінують загальне ставлення особистості до професійних цілей, завдань та вимог, можливість її 
професійної самореалізації. Більш того, чітке визначення професійної спрямованності обумовлює ідентифікацію 
особистості з професійними завданнями, цілями і вимогами та, відповідно формування у неї системи ціннісних 
орієнтацій , в якій професія займає пріоритетне місце [19].

Проблему цінностей розглядають у контексті системного аналізу людської діяльності та в контексті 
культури як компонент соціального регулювання, за допомогою суспільства на будь-якому етапі свого розвитку 
спрямовує і координує соціальну поведінку людства.

Система цінностей у широкому розумінні слова, як вважає І.Жерносєк, – це внутрішній стрижень 
культури, об’єднуюча ланка всіх галузей духовного виробництва, всіх форм суспільної свідомості. Цінність 
являє собою узагальнююче поняття для таких явищ духовного життя, як ідея або ідеал.

Поняття “ціннісна парадигма” є системою цінностей і ціннісних орієнтацій, властивою для певного 
соціуму або окремого індивіда (соціальної групи, класу, нації, народу) в конкретний період його функціонування 
чи життєдіяльності, яка є однією з детермінант суспільного устрою, характеру суспільних відносин, методології 
різних сфер наукового пізнання, світогляду, світобачення і світосприймання, зрештою, мети, якої прагне досягти 
у своєму розвитку соціум, індивід (соціальна група, клас, нація, народ) [16]. 

Система ціннісних орієнтацій становить важливий елемент ціннісного ставлення до навколишньої 
дійсності. Ціннісні орієнтації лежать в основі світогляду людини, її моральних, політичних, естетичних 
переконань і смаків, визначають її поведінку. Поряд з ціннісно-нормативною регуляцією в структурі ціннісної 
парадигми значне місце займає ідеал (особистісний, суспільний, соціально груповий, національний та ін.). 
Ціннісна парадигма індивіда, соціуму, крім ціннісних соціальних норм та ідеалів, включає в себе й такий 
компонент, як сенс життя. Ієрархія цінностей і ціннісних орієнтацій індивіда може будуватися за різними 
основами, але однією з основних є потреби і інтереси людини. Цінність як предмет потреби викличе до 
себе інтерес індивіда і стане потребою, спонукальною силою поведінки, його діяльності за умови, коли вона 
осмислюється як потреба і, проходячи через свідомість у вигляді бажань, устремлінь, мети, викликає мотивацію 
до діяльності, спрямованої на оволодіння даною цінністю.

Серцевину людської індивідуальності складає, звичайно, її світогляд, що являє собою не лише спосіб 
мислення, але і принцип життя. Світогляд, як і соціальні норми, ідеали, мета, сенс життя, уявлення про щастя, 
інтереси, потреби входить до складу внутрішньої структури індивіда і вступає з ними у тісний взаємозв’язок 
і взаємозумовленість. Разом вони утворюють цілісну єдність, яка і являє собою ціннісну парадигму індивіда 
(соціальної групи, всього суспільства тощо), яка є однією з детермінант соціокультурної трансформації. Ціннісна 
парадигма не є чимось незмінним, непорушним. Вона постійно перебуває в динаміці, в процесі якої одні її 
компоненти можуть відігравати більш значиму роль у трансформаційних процесах, інші - відходять на другий 
план, потім може бути навпаки. Зміна значимості і сутності компонентів ціннісної парадигми може відбуватися 
поступово, спокійно, набуваючи при цьому і кількісних, і якісних змін, але які не вступають у суперечність із 
основною їх суттю. 

С.Єрмакова вважає, що «практична реалізація цінностей у житті відбувається водночас із перетворенням 
їх на норми, відтак мова може йти не про цінності, а про нормативно-ціннісну систему, яка має свою ієрархію 
і характеризується вищою цінністю» [7, с.16].

Поняття “система цінностей” означає предметне втілення системи діяльності та суспільних відносин, 
які відбивають сутність життєдіяльності, конкретно-історичний образ життя конкретної соціальної спільноти. 
Для позначення результату індивідуального відбиття особистістю систем цінностей, які склалися в суспільстві, 
використовується поняття “система ціннісних орієнтацій”. Системи ціннісних орієнтацій більш варіативні, 
ніж системи цінностей [13]. Ціннісні орієнтації лежать в основі світогляду людини, її моральних, політичних, 
естетичних переконань і смаків, визначають її поведінку. Вони є важливим елементом внутрішньої структури 
особистості, закріплені життєвим досвідом індивіда, усією сукупністю його переживань. Сформовані ціннісні 
орієнтації - це свого роду “вісь” свідомості, яка забезпечує усталеність людини і проявляється у певному типі 
її поведінки, в інтересах, потребах, переконаннях.

Загальноприйнятою є класифікація компонентів системи ціннісних орієнтацій за типами і видами 
культури, а саме: матеріальні і духовні ціннісні орієнтації. В свою чергу серед духовних ціннісних орієнтацій 
виділяються соціально-політичні, правові, моральні, естетичні, екологічні, трудові. Л. Панченко вважає, що 
доцільно було б окремим компонентом виділити мистецькі (або художні) ціннісні орієнтації. За елементами 
внутрішньої структури особистості виокремлюються когнітивний, емоційний, діяльнісний та оціночний 
компоненти ціннісної орієнтації, які у діалектичному взаємозв’язку зумовлюють характер активності індивіда 
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і суспільства. Нині виявлена структура ціннісних орієнтацій студентів-психологів, яку можна умовно поділити 
на три блоки [5]. Ядро ціннісних орієнтацій складають конкретні життєві і загальнолюдські цінності: любов, 
здоров’я, щасливе сімейне життя, дружба. Середній статус у структурі цінностей складають: матеріально 
забезпечене життя, наявність друзів, впевненість у собі, свобода як незалежність у вчинках, пізнання.  
Периферійна частина ціннісних орієнтацій включає такі цінності, як активне діяльне життя, краса природи та 
мистецтва та творчість. Як показують результати дослідження, більш значущі для реального сучасного життя 
цінності витісняють цінності індивідуального вдосконалення на другий план. 

Система ціннісних орієнтацій утворює складну багаторівневу ієрархічну структуру, в якій існує “ядро” 
з декількох базових цінностей, що є відносно більш стійкими до впливу соціальних та психологічних чинників. 
Цінності середнього статусу – “структурного резерву” - найбільш піддатливі змінам. Завдяки достатній 
сформованості цих цінностей помітно поліпшується професійна підготовка майбутніх фахівців [1, с.16] У 
дослідженні також встановлено, що структурно-динамічні та змістовні характеристики системи ціннісних 
орієнтацій взаємопов’язані з іншими особистісними якостями (спрямованістю, властивостями особистості, 
типом акцентуацій характеру, показниками рівня суб’єктивного контролю). Властивості особистості, які належать 
до різних її підструктур, позитивно корелюють з тими ціннісними орієнтаціями, які заохочують поведінку, 
здійснення якої полегшується вказаними властивостями. 

Система цінностей складає внутрішній стержень культури, виступаючи одним з головних мотивів 
соціальної дії, впливає на соціальні інтереси та потреби. Головною ознакою розвиненої особистості, складовою 
її ядра, виступають ціннісні орієнтації. Система розвинених ціннісних орієнтацій на грунті цінностей утворює 
вісь свідомості людини, яка визначає рівень сталості та послідовності її дій і вчинків, спрямованості потреб та 
інтересів. Вони дозволяють відрізнити позитивне від негативного як у її внутрішньому, так і в зовнішньому світі, 
тобто є основою вирішення проблеми вибору. Ціннісні орієнтації «є стрижнем особистості, а ціннісно-смислова 
сфера - її базовою підструктурою. Струнка несуперечлива система ціннісних орієнтацій визначає продуктивність 
життя, а встановлення пріоритетів спрощує ситуацію життєвого вибору. Найважливішою передумовою 
успішної самореалізації індивіда у майбутньому є узгоджена, несуперечлива система ціннісних орієнтацій, що 
лежить в основі формування життєвих планів та цілей» [18, с.378].  Ціннісні орієнтації особистості утворюють 
складну багаторівневу ієрархічну систему і знаходяться на перетині потребово-мотиваційної сфери і системи 
особистісних смислів. Відповідно, ціннісні орієнтації особистості виконують подвійну функцію. З одного боку, 
система ціннісних орієнтацій є вищим контролюючим органом всіх чинників активності, визначаючи можливі 
способи їх реалізації. З іншого, - вони є внутрішнім джерелом життєвих цілей особистості, у них представлено те, 
що є для неї важливим. Система ціннісних орієнтацій, водночас, є психологічною детермінантою саморозвитку 
і особистісного зростання. Цінності набувають рис реально діючих мотивів і джерел усвідомленого буття, 
спонукають особистість до зростання і вдосконалення у процесі власного послідовного розвитку.

Основними принципами формування системи професійно ціннісних орієнтацій студентів технічних 
університетів нами обрано такі: 

1. Принципи цілепокладання: професійна підготовка і ціннісні орієнтації є двоєдиною ціллю професійної 
освіти, що передбачає оптимальне поєднання спеціальних і гуманітарних знань в її змісті. 

Психологічний зміст ціннісної орієнтації особистості визначено А.Г.Здравомисловим і В.О. Ядовим [8], 
які в зміст цієї категорії вкладають спрямованість особистості на ті чи інші цінності матеріальної і духовної 
культури суспільства. Учені, вивчаючи значення ціннісних орієнтацій, виділили роль соціальної установки, 
тобто установку на мету та засоби діяльності в соціальній системі, а також зробили спробу ввести поняття 
“аттитюд” шляхом поєднання його з особливим типом фіксованих установок, вважаючи “аттитюд” соціально 
значущими фіксованими установками. Унаслідок чого вони ціннісні орієнтації визначили як спосіб регулювання 
поведінки в певних соціальних умовах.

2. Принцип єдності ціннісної та професійної спрямованості особистості: наявність у ціннісних 
орієнтаціях елементів спрямованості особистості – ідеалів, установок, потреб, інтересів, мотивів [12].

Ціннісні орієнтації - це спрямованість суб’єкта на діяльність і певні цінності. Результати досліджень 
з цієї проблеми [7, с.27] дали можливість виявити два структурних компоненти, що характеризують сутність 
ціннісних орієнтацій. По-перше, це спрямованість особистості, по-друге - ціннісно-орієнтаційна діяльність, 
що сприймається рівнем розвитку відношень і соціальних чинників особистості. Спрямованість особистості 
є одним з найважливіших чинників у формуванні цінностей. Її основним проявом є ідеали, потреби, інтереси, 
переконання.  Ціннісні орієнтації визначають професійну спрямованість особистості. Орієнтуючись в широкому 
спектрі соціальних цінностей, особистість обирає найбільш суб’єктивно значущі, що пов’язані з її потребами і 
цілями. Перед тим, як використати на практиці те чи інше явище, відбувається процес оцінювання з точки зору 
інтересів суб’єкта, цілей, потреб, і лише тоді, вибираючи корисне, визначається цінність. 

3. Принцип творчості: реалізація творчого потенціалу майбутнього інженера. Творцями продуктивних 
технічних ідей часто виступають представники гуманітарних наук, які здобули технічну підготовку самоосвітою, 
тоді як чимало дипломованих інженерів так і не змогли   створити щось нове, а виступали лише як професіонали-
виконавці. І в цьому нема нічого дивного, бо технічна творчість вимагає не тільки технічних знань, а й високо 
розвиненого інтелекту, що включає гуманітарні знання, здобутки загальнолюдської і національної культури. 
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Встановлено, що «понад 80% професіонального успіху досягається спеціалістом завдяки його мистецтву в 
людській інженерії. Інженерам доводиться більше половини робочого часу працювати з людьми, і тому в 
технічних вищих навчальних закладах зарубіжних країн поширені комбіновані програми вивчення технічних, 
природничих і гуманітарних дисциплін. Експериментується також навчання з двох спеціальностей – технічної 
та гуманітарної» [17,  с.153]. 

4. Принцип гуманізації як формування не лише професійних, а й особистісних якостей майбутнього 
ін¬женера, що можливе за умови пріоритету гуманістичних ідей у процесі професійної підготовки. 
Гуманітаризація освіти забезпечує знання про людину, а гуманізація – моральні й естетичні цінності людини. 
“Ми показуємо дуже мало цінного в науці з того, що лежить поза її практичним застосуванням. Іншими словами, 
ми викладаємо нашу науку негуманітарним шляхом. Тепер наука – це прагнення всього людства навчитися 
жити і любити світ, в якому воно живе. Бути його частиною – означає розуміти його, розуміти себе як його 
частину, відчувати, що могутність людського пізнання виходить далеко за рамки того, що можна уявити, що 
безмежне розширення людського пізнання   відноситься не лише до матеріальної сторони світу” [22, с.198] 
Факти говорять про те, що в точних науках найкращих результатів досягають ті, хто цікавиться гуманітарними 
знаннями, тому що у специфіці гуманітарного мислення закладені великі потенційні можливості для розвитку 
творчих здібностей людини.

Гуманізація «як провідна тенденція розвитку суспільства визначається вищою цінністю людини з її 
здібностями, матеріальними та духовними потребами» [3, с.13]. Впровадження в життя ідеї гуманізації висуває 
певні вимоги до змісту професійної освіти, зокрема: уніфікація термінології спеціальних предметів; забезпечення 
взаємозв’язку соціальних та професійних знань; встановлення інтегрованої та диференційованої частин у 
змісті навчальних дисциплін; виявлення нових галузей на основі тенденцій розвитку сучасного суспільства 
та введення нових тем, спеціальних курсів й факультативів; розробка творчих завдань; введення емоційно-
ціннісного досвіду розуміння зв’язку “людина-техніка”, самої людини через навчальні предмети та технічні 
об’єкти. Гуманізація професійної освіти відображає спрямованість розвитку системи професійної освіти на 
гуманні відносини у суспільстві як загальнолюдську цінність. Гуманітаризація технічної освіти – система 
заходів під час навчально-виховного процесу, спрямована на використання умов ВНЗ, можливостей кожного 
предмета; створення найсприятливіших умов для формування інтелектуальної, духовно-багатої особистості з 
розвиненою загальною та професійною культурою майбутнього інженера.

Таким чином, основними принципами побудови системи професійно ціннісних орієнтацій студентів 
технічних університетів є принципи цілепокладання, єдності ціннісної та професійної спрямованості особистості, 
творчості та гуманізації. До подальших напрямів дослідження відносимо конкретизацію цих принципів для 
конкретних спеціальностей технічного профілю.
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УЧИТЕЛЬ ЯК СУБ’ЄКТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проанализированы сущность и особенности инновационной деятельности педагога с позиций 
субъектного подхода. Выделены основные личностные, профессионально значимые качества учителя, которые 
интегрируют его готовность как субъекта к успешной реализации инноваций.

Ключевые слова: инновационная деятельность, субъект, субъект инновационной деятельности, 
готовность к инновационной деятельности.

The essence and peculiarities of the innovative activity of a teacher are analyzed from subjective approach 
positions. The main personal, professionally signifi cant qualities of a teacher, which integrate his readiness as a subject 
to the successful realization of innovations are outlined.

The keywords: innovative activity, subject, subject of innovative activity, readiness to the innovative activity.

Успішність інноваційних процесів в освітній сфері в значній мірі визначається сукупною здатністю 
суб’єктів інноваційної діяльності до генерування й впровадження нових ідей, підходів, технологій. Сучасна 
школа і суспільство все більш явно потребує учителя, який готовий працювати в інноваційному режимі, 
методологічно й технологічно підготовлений до реалізації інновацій. Тому останнім часом в освітній інноватиці 
все більше уваги приділяється вивченню ролі вчителя як суб’єкта інноваційної діяльності, його методологічній, 
технологічній та особистісній готовності працювати в інноваційному режимі. Вітчизняними та зарубіжними 
науковцями активно розробляються проблеми соціокультурних основ інноваційної діяльності, що акцентують 
увагу на суб’єктах інноваційних перетворень (Г. Васянович, І. Зязюн, А. Євтодюк, Ю. Карпова, В. Кремень, 
М. Подимов, М. Поташник, А. Пригожин, К. Роджерс, Т. Рогова, П. Саух, Ф. Юсупов та ін.) та орієнтуються 
на гуманістичний характер взаємовідносин усіх учасників навчально-виховного процесу: співробітництво, 
взаєморозуміння, діалог (І. Бех, Є. Бондаревська, Л. Вознюк, І. Дичківська, А. Капська, Н. Осухова, І. Підласий, 
С. Подмазін, С.Харченко, та ін.). В останні роки зросла кількість досліджень, в тому числі дисертаційних, 
присвячених підготовці вчителів до інноваційної діяльності, розвитку їх інноваційного, творчого потенціалу, 
готовності до проектування інноваційних педагогічних систем і технологій, управління інноваційними 
процесами (Л. Антропова, І. Богданова, І. Гавриш, Л. Даниленко, І. Дичківська, Т. Дем’янчук, О. Дубасенюк, 
Н. Дука, І. Єрмаков, О. Коберник, М. Кларін,  Д. Мазоха,  І. Підласий, В. Сластьонін, Г. Селевко, В. Докучаєва, 
В. Загвязинський, Т. Побєдова, Л. Подимова, О. Попова, О. Шапран).

Разом з тим у психолого-педагогічних дослідженнях не в повній мірі висвітлені питання особливостей 
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розвитку інноваційної діяльності учителя, виявлення чинників, що впливають на її результативність. 
Неоднозначність, складність, багатогранність феномену інноваційної діяльності потребує нових підходів до 
її аналізу для виявлення тих характеристик, врахування яких дозволить підвищити ефективність реалізації 
інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах.

Мета статті полягає в аналізі з позицій суб’єктного підходу сутності та особливостей інноваційної 
діяльності учителя для виявлення тих особистісних професійно значимих характеристик, що забезпечують 
успішність його включення як суб’єкта в процес реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних 
закладах.

Одна з основних особливостей педагогічних інновацій полягає в тому, що вирішальну роль на всіх етапах 
інноваційного процесу відіграє суб’єктивний фактор. Дослідники, які займаються інноваційною проблематикою 
сьогодні все більше звертаються до вивчення окремої людини як суб’єкта інноваційної діяльності. Основного 
елемента інноваційної системи. Інтерес до суб’єкта інноваційної діяльності був проявлений на початку ХХ 
століття першими дослідниками концепції інновацій і потім на декілька десятиліть уступив місце проблемі 
науково-технічного прогресу, де людина розглядалася як засіб науково-технічного розвитку. Проблема суб’єкта 
в наш час актуалізувалась тому, що технократичні концепції виявилися не зовсім продуктивними у вирішенні 
задач інноваційного розвитку суспільства. Саме тому суспільні уявлення про прогрес стали безпосередньо 
пов’язуватися з духовним, моральним потенціалом особистості.

Узагальнюючи підходи до розуміння сутності інновації ми маємо всі основи  розглядати її перш за все 
як продукт творчої, інтелектуальної діяльності, результатом якої є внесення цілеспрямованих прогресивних 
змін у життєдіяльність людини, суспільства, природи. Сутнісною ознакою інновації О. Дубасенюк вважає 
її здатність впливати на загальний рівень професійної діяльності педагога, розширювати інноваційне поле 
освітнього середовища у навчальному закладі, регіоні [1, с. 14].

Одночасно потрібно розуміти, що інновація – це не просто створення і впровадження новацій, це 
зміни, які носять суттєвий характер, супроводжуються змінами в стилі діяльності, образі мислення її суб’єктів. 
Категорія новизни відноситься не тільки до часу, але й до якісних характеристик змін [2]. 

Носієм, реалізатором інновацій є людина з її природно властивим прагненням до пізнання і творення 
нового. Тому дослідники наголошують на необхідності встановлення зв‘язків між поняттями “інновація” 
(об‘єкт) та “інноватор” (суб‘єкт), а також виявлення умов становлення людини в якості суб’єкта суспільних 
відносин. Інноваційні процеси мають своїх носіїв – іноваторів, які створюють особливий соціальний простір, 
що визначає хід інноваційного розвитку, його вектор і результат. А. Пригожин наголошує, що ініціатори та 
провідники ідей, які виникли вперше, розробок, досвіду, творчо мислячі та діяльні люди – багатство кожної 
країни, кожного народу. У структурі контингенту інноваторів автор виділяє дві групи: тих, хто створює і тих, 
хто реалізовує нововведення. Як зауважує вчений, реалізатори – ті ж самі творці, але не самого нововведення, 
а процесу його опанування, механізму переходу від вихідного стану до бажаного [3, с. 176].

Основу і зміст інноваційних освітніх процесів стано¬вить інноваційна діяльність, сутність якої полягає 
в оновленні педагогічного процесу, внесенні новоутво¬рень у традиційну систему, що передбачає найвищий 
ступінь педагогічної творчості. Суб’єктом, носієм інно¬ваційного процесу є насамперед педагог-новатор. 
Тому на мікрорівні аналізу інноваційного процесу, діяльності окремого педагога, продуктивним вбачається 
застосування суб’єктного підходу.

Суб’єктний підхід передбачає орієнтацію педагогічного процесу на утвердження суб’єктної орієнтації 
(взаємодії) його учасників. При суб’єктній орієнтації життєдіяльність людини орієнтується не зовнішніми 
ситуаціями як її об’єктами, а внутрішніми чинниками. В цілому суб’єктно-орієнтовані люди характеризуються 
більш широким колом переживань подій індивідуально-психічного типу й подій, що відносяться до зміни 
фізичного середовища, оптимістичним прогнозуванням змін свого майбутнього, свідомою роботою над собою 
[4, с. 138]. 

Суб’єкт (лат. subjektum –  хто знаходиться в основі) – категорія філософії і психології, що позначає 
протистояння людини і світу та виділяє в їх взаємодії регулюючу, керуючу, авторську першооснову людини. 
Поняття суб’єкт підкреслює здатність особистості ініціювати й здійснювати практичну діяльність, спілкування, 
поведінку, пізнання та інші види специфічно людської активності. Категорія суб’єктності визначає міру свободи 
людини в житті, її здатність ставати причиною світу й себе, будувати смисли буття, діяти й брати на себе 
відповідальність за свої дії [5, с. 129]. 

Категорія діяльності обумовлює діалектику співвідношення між її суб’єктом та об’єктом й систему 
суб’єктно-об’єктних і суб’єктно-суб’єктних відносин. У психологію поняття діяльності було введене у значенні 
активності суб’єкта. З цієї позиції діяльність розглядається як динамічна система взаємодій суб’єкта зі світом, в 
процесі яких відбувається виникнення і втілення в об’єкті психічного образу й реалізація опосередкованих ним 
відносин суб’єкта в предметній діяльності (О. Леонтьєв). При суб’єктному підході вказується на не¬обхідність 
дослідження формування діяльності суб’єкта  в єдності її сторін: змісту, мотивів, сполук, операцій.

 К. Абульханова-Славская  розглядає позицію суб’єкта діяльності як комплексну характеристику  
психологічних режимів діяльності у відповідності зі здібностями, станами, відношенням суб’єкта до задачі 
з одного боку, його стратегією і тактикою – з другого боку,  об’єктивною динамікою діяльності (її подіями і 



45

КРЕАТИВНА ПЕДАГОГІКА 3

фрагментами) – з третього [6, с. 158].
Суб’єкт є носієм будь-якої діяльності, її змісту й структури. Відокремлення діяльності від суб’єкта 

можливе лише в чистій абстракції. Повноцінній діяльності притаманні ті ж самі риси, що в концентрованому 
вигляді представлені саме в якостях суб’єкта. Розвиток суб’єкта діяльності відбувається в процесі її становлення 
і, відповідно, становлення діяльності є основою розвитку суб’єкта. 

Психологічні дослідження зміщують акцент на суб’єктний характер діяльності, аналізують проблеми 
формування й розвитку особистості у останній. Один з авторів теорії інноваційної діяльності В. Лазарєв 
зауважує, що розвиваючись як суб’єкт діяльності людина стає все більш універсальною, а значить – більш 
вільною у виборі цілей і способів їх досягнення. Найвищих ступенів свободи вона досягає, коли головною 
цінністю для неї стає саморозвиток і розвиток світу. Вона виявляється здатною рефлексивно відноситися до 
своєї діяльності й виходити за її рамки. Але тоді весь процес психічного розвитку має бути представлений як 
формування універсального суб’єкта вільної творчої діяльності, а кожен етап цього процесу – як становлення 
якісно нового суб’єкта, у якого знімаються будь-які раніше існуючі обмеження [7]. 

В. Сластьонін і А. Подимова суб’єктом діяльності вважають особистість, якій притаманні такі особливі 
індивідуальні здібності, як здатність до організації часу, здатність програмувати свою майбутню діяльність, 
передбачати її події, встановлювати для себе оптимальні режими активності й пасивності, визначати ритми 
діяльності. Інноваційну педагогічну діяльність вони пов’язують з відмовою від відомих штампів, стереотипів 
у навчанні, вихованні й розвитку особистості учня, з виходом за рамки діючих нормативів, з особистісно-
творчою індивідуальною спрямованістю учителя на створення нових педагогічних технологій, що реалізують 
цю діяльність [9, с. 79].   

І. Дичківська розглядає інноваційну діяльність як складний і багатоплановий феномен, що своїм змістом 
охоплює процес взаємодії індивідів, спрямований на розвиток, перетворення об’єкта, на переведення його в 
якісно новий стан; системну діяльності щодо створення, освоєння та застосування нових засобів; особливий  вид 
творчої діяльності, що об’єднує різноманітні операції і дії, спрямовані на одержання нових знань, технологій, 
систем [8, с. 248]. 

Взаємодія як процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів один на одного, що 
зумовлює розвиток об’єктів та їх структур, є системною ознакою інноваційної діяльності. Взаємодія відображає 
творчий, суспільно значимий, колективний характер інноваційної діяльності, де індивідуальний внесок кожного 
із суб’єктів забезпечує розвиток інноваційної системи в цілому.

А. Пригожин головною характеристикою суб’єкта інновацій визначає його діяльнісну самосвідомість, 
тобто розуміння своєї особистісної ініціативи як суб’єктивно можливої і суспільно прийнятної основи 
власного існування. При цьому суб’єктність представляється як єдність цілепокладання  і цілездійснення в 
одній особі. Суб’єкт це діяч, який здатний до вибору типу діяльності, конкретної ролі для себе серед інших 
суб’єктів, до вироблення власних цілей і засобів для їх досягнення. Його виділяє впевненість, тобто можливість 
і бажання самому визначати свою долю, образ життя, прагнення розширювати рамки реальної незалежності 
й компетентності. Одночасно суб’єкт є носій і автор вкладу  в яку-небудь суспільну діяльність, партнер у 
міжсуб’єктних відносинах [3].  

В. Сластьонін і А. Подимова підкреслюють, що учитель як суб’єкт інноваційної діяльності та її 
організатор вступає з іншими  членами педагогічного співтовариства в процесі створення, використання і 
розповсюдження новації, він обговорює зміст нововведення і ті зміни, які можуть відбутися в предметах, 
свідомості, звичаях, традиціях [ 9, c. 35].

З таких позицій інноваційну діяльність можна розглядати як взаємодію суб’єктів інноваційного процесу, 
яка спрямована на створення й реалізацію нововведень у цілі, зміст і способи педагогічної діяльності. При 
цьому саме взаємодія реалізує рух інноваційної системи та актуалізує зв’язок її складових.

Загальноприйнятою класифікацією суб’єктів-реалізаторів нововведень більшістю дослідників визнається 
типологія, запропонована американським соціологом Е. Роджерсом [239]. Вона містить різні типи категорій 
учасників інноваційних процесів з урахуванням їх ставлення до нового, готовності сприйняття новації: 
новатори, які завжди відкриті новому, постійно ним цікавляться, вирізняються авантюрним духом, захоплені 
нововведеннями; ранні реалізатори завжди йдуть за новаторами; попередня більшість, якій необхідний, як 
правило, довгий час для прийняття рішення про впровадження новинок; пізня більшість, що налаштована 
скептично, не використовує нове, очікуючи громадської підтримки й позитивної оцінки інновацій; консерватори, 
які завжди орієнтуються на традиційне, останніми освоюють нове.

Сучасні дослідники інноваційної діяльності (М. Лапін, Ю. Карпова, В. Паламарчук, О. Попова, М. 
Поташник, А. Пригожин, Н.Юсуфбекова та інші) виокремлюють  дві її сторони – технологічну й особистісну. 
Технологічна сторона пов’язана зі створенням моделей і технологій навчання й виховання, використанням і 
поширенням педагогічних інновацій. Особистісна – характеризує виявлення особистісних якостей у процесі 
самореалізації особистості в діяльності.

М. Кларін зауважує, що за своїм основним змістом поняття “інновація” відноситься не тільки до 
створення й розповсюдження новацій, але й до змін в способах діяльності, стилях мислення, які з цим пов’язані 
[11, с. 55].
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Суб’єктний підхід зміщує ракурс аналізу інноваційної діяльності з рівня колективного суб’єкта на рівень 
індивідуальний, і тим самим дає можливість визначити не тільки зміст інноваційної діяльності а й виділити 
механізми її здійснення. 

Так М. Лапін визначає методологічний статус інноваційної діяльності як метадіяльності, що змінює 
рутинні компоненти репродуктивних видів діяльності. Об’єктом такої діяльності є інші види діяльності, 
які сформувалися у попередній період і  набули репродуктивного характеру, а їх засоби (способи, прийоми) 
стали рутинними для даної спільності людей. На їх зміну і спрямована перш за все інноваційна діяльність. 
Цим визначається і її основна функція – зміна, розвиток способів, механізмів їх функціонування. Аналіз 
інноваційної діяльності відносно її суб’єкта дозволив виділити її механізм – саморозвиток. Ю. Карпова доповнює 
запропоноване М. Лапіним визначення інноваційної діяльності, виділивши в ній особистісний аспект. Вона 
акцентує увагу на положенні, що й сама людина може стати об’єктом своєї метадіяльності, тоді предметом змін 
стають її особистісні структури: цінності, смисли, мотиви,  цілі, моральні позиції. Перераховані особистісні 
утворення складають основу мотиваційних структур діяльності, і їх перебудова неминуче впливає на зміну 
виконавчих структур діяльності – способів, засобів діяльності і, отже, зовнішніх результатів діяльності. 
Таким чином, аналіз інноваційної діяльності вимагає розгляду як зовнішньої, предметної, так і внутрішньої, 
психічної сфер діяльності. З такої точки зору „інноваційна діяльність – це метадіяльність, спрямована на 
перетворення всього комплексу особистісних засобів суб’єкта, які забезпечують не тільки адаптацію до швидко 
змінної соціальної і професійної реальності, але і можливість впливу на неї”. Тоді готовність до інноваційної 
діяльності можна розглядати як певну сформованість особистісного ресурсу людини, що забезпечує свободу 
її інтелектуальної самореалізації в умовах зміни соціальної реальності [12, с. 24]. 

Порівняння полярних груп вчителів-консерваторів та вчителів-інноваторів уможливило виділення 
психологічних якостей особистості, які визначають її інноваційну спрямованість. До особистісних якостей, 
які притаманні педагогам інноваційного типу Ф. Юсупов відносить наступні: достатній оптимізм, що дозволяє 
зберігати віру в успіх навіть у складній критичній ситуації; знижена емоційна чутливість, яка виключає надмірну 
реактивність на події та дає можливість зберігати душевний спокій у нелегких умовах педагогічної роботи; 
високий рівень внутрішньої локалізації контролю вольової дії, що проявляється у схильності людини покладати 
відповідальність за власні дії на самого себе, а не на інших людей або зовнішні “об’єктивні обставини”; значна 
гнучкість мислення, тобто вміння швидко переключатися при рішенні проблеми, бачити її з різних сторін. 
Меншою мірою, це стосується інших особистісних характеристик, наприклад, достатньо високої емоційної 
зрілості, яка означає тверезу, реалістичну, швидше раціональну, ніж емоційну оцінку ситуації; підвищеного 
рівня інтелектуальних здібностей, сміливості та рішучості у діяльності тощо [13].

Особистісні професійно важливі характеристики учителя як суб’єкта інноваційної діяльності 
репрезентують структуру й зміст його готовності до інноваційної діяльності як особливого особистісного 
стану, який визначається наявністю у педагога мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної діяльності, 
володіння ефективними способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості й рефлексії. 
Така готовність є основою активної суспільної і професійно-педагогічної позиції суб’єкта, яка спонукає до 
інноваційної діяльності та сприяє її продуктивності [8, с. 277].

Л. Подимова та В. Сластьонін під готовністю педагога до інноваційної професійної діяльності розуміють 
інтегративну якість особистості, що, являючи собою єдність особистісних і операційних компонентів, забезпечує 
ефективність цієї діяльності. В структурі готовності вони виділяють мотиваційний, креативний, технологічний, 
рефлексивний компоненти [9].

І. Гавриш готовність учителя до інноваційної професійної діяльності визначає як інтегративну якістю 
його особистості, що виявляється в діалектичній єдності всіх структурних компонентів, властивостей, зв’язків 
і відносин. Цьому найповніше відповідає її розуміння як складного особистісного утворення, що є умовою 
та регулятором успішної інноваційної професійної діяльності вчителя. Структура готовності виявляється 
тотожною структурі  функціональної психологічної системи інноваційної педагогічної діяльності та містить 
такі компоненти: мотиви, цілі, інформаційну основу та програму діяльності, а також блок прийняття рішення 
і підсистему професійно важливих якостей особистості [14, с. 9]. 

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури та практики підготовки майбутніх учителів 
О. Дубасенюк запропонована відповідна структура готовності до інноваційної педагогічної діяльності, яка 
вміщує наступні компоненти: цільовий, мотиваційний, когнітивний (змістовий), діяльнісно-практичний та 
оцінно-результативний [1, c. 38-40]. При цьому наголошується, що “ця готовність є особистісним утворенням, 
яке опосередковує залежність між ефективністю діяльності педагога і його спрямованістю на вдосконалення 
свого професійного рівня” [1, с. 45]. 

У представлених в педагогічних дослідженнях структурах готовності до інноваційної діяльності системно 
поєднуються її технологічна та особистісна сторони, що забезпечує необхідну цілісність образу вчителя-
новатора. Рівень розвитку особистісних структур безпосередньо або опосередковано визначає якість операційних 
складових інноваційної діяльності, оскільки саме ставлення вчителя до інновацій, усвідомлення їх значимості 
визначає успішність реалізації нововведень у практиці роботи загальноосвітніх навчальних закладів.

Вихід на інноваційний рівень педагогічної діяльності перш за все вимагає перебудови мотиваційної сфери 
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особистості вчителя, його ціннісних орієнтацій, цілей, установок, ієрархії зовнішніх і внутрішніх стимулів, 
спрямованості, домагань, інтересів.

Проблема мотиваційної готовності і професійної спрямованості педагогів вважається однією з центральних 
у забезпеченні ефективності інноваційної діяльності. Так вищий рівень оволодіння професією відображає не 
стільки продуктивність праці, стільки особливості мотивації особистості людини праці, системи його прагнень, 
ціннісних орієнтацій, смисл праці для самої людини. Тому мотиваційна сфера інноваційної діяльності не може 
зводитися виключно до детермінації виконання певних професійних обов’язків; вона представляє собою складну 
взаємодію ієрархії як прямих професійної активності (цілей, мотивів, установок) так і непрофесійних стимулів і 
цілей – особистісного розвитку, самореалізації, досягнення соціального статусу і т. п. Тому інноваційна діяльність 
полімотивована,  спонукається одночасно різними чинниками, які знаходяться в постійній динаміці, прямих й 
опосередкованих взаємозалежностях і змінах. У якості системоутворювального фактору, що об’єднує окремі  
структурні елементи мотиваційної сфери, виступає домінуючий мотив. Мотиваційна система, яка виникає при 
цьому, фактично є певною спрямованістю [15, с. 103]. Розрізняють особистісну й діяльнісну спрямованість. 
Особистісна спрямованість  відображає загальну структуру ціннісно-мотиваційної сфери, в якій інтегровані 
всі окремі стимули і спонукання. Професійна спрямованість характеризує систему відносин людини з певною 
професією і визначається наявністю актуальних мотивів (зміст сфери), зв’язками між окремими мотивами 
(інтеграційні тенденції),  характером і силою впливу домінуючого мотиву (системоутворювальний фактор), 
ступінню опредметнення окремих стимулів і перш за все домінуючого фактору. Від того, якими цінностями, 
мотивами, смислами керується особистість, залежить спрямованість інноваційної діяльності. Особистісна 
значущість конкретних мотивів виявляється у сформульованих педагогом цілях власної інноваційної діяльності. 
Суб’єктний підхід до аналізу інноваційної діяльності – це бачення учителя здатного до власного, відповідального 
цілепокладння й цілездіснення. 

Компонентами структури професійної мотивації є:  професійні покликання, наміри,  потреби в 
професійній праці, ціннісні орієнтації, мотиви, стимули, мотивування, цілі, рівень домагань, очікування, 
індивідуальні смисли професійної діяльності, установки, готовність, позиції, інтереси. Вважаємо, що цілісність 
мотиваційної сфери особистості вчителя, її гуманістична спрямованість веде до успіху й задоволеністю своєю 
роботою, усвідомлення її соціального значення й особистісного смислу, спонукає до самовдосконалення, 
створює передумови включення його в  інноваційну діяльність.

Чіткість соціальної і професійної позицій є однією з основних вимог, які пред’являє педагогічна 
професія  до її представників. Саме в ній учитель  виражає себе як суб’єкт педагогічної діяльності. Позиція 
педагога – це система тих інтелектуальних, вольових й емоційно-оціночних відношень ставлень до світу, 
педагогічної діяльності зокрема, які  є джерелом його активності. Вона визначається, з одного боку, тими 
вимогами, очікуваннями і можливостями, які ставить перед ним суспільство, а з іншого боку, діють внутрішні, 
особистісні джерела активності – прагнення, переживання, мотиви і цілі педагога, його ціннісні орієнтації, 
світогляд, ідеали. На їх основі формується мотиваційно-ціннісне ставлення до педагогічної  діяльності, яке в 
кінцевому результаті виражається в спрямованості, яка становить ядро особистості вчителя. 

Висновки. Саме суб’єктний підхід у розумінні інноваційної діяльності є ключем до пошуку ефективних 
засобів реалізації освітніх інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах. Повне уявлення про суб’єктні 
чинники ефективності інноваційної діяльності можна одержати шляхом комплексного вивчення всіх тих 
особистісних якостей і внутрішніх механізмів, без яких неможливе здійснення педагогом інноваційних за 
характером суспільних і професійних функцій.

Сукупність необхідних особистісних професійно важливих якостей особистості створює інноваційний 
потенціал педагога, що виражає готовність до глибоко вмотивованого удосконалення педагогічної діяльності, 
прагнення до самореалізації в професії. Ключовим чинником успішності інноваційної діяльності є усвідомлення 
педагогом практичної значущості різних інновацій у системі освіти не лише на професійному, а й на 
особистісному рівні. 

Очевидно, що ресурси підвищення ефективності реалізації інновацій базуються на перебудові 
особистісних установок, ціннісних орієнтацій, системи мотивів педагогів як головних суб’єктів навчально-
виховного процесу. 

Результати аналізу інноваційної діяльності з позицій суб’єктного підходу зміщують акцент на особистісні, 
соціальні детермінанти та механізми у розробці технологічних основ реалізації інновацій в загальноосвітніх 
навчальних закладах.

Література:
1. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія / За ред. О. 

А. Дубасенюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 504 с. 
2. Пригожин И. От существующего к возникающему: Время и комплексность в физических 

науках. – М.: Наука, 1985. – 327 с. 
3. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (Социальные проблемы инноватики). 

– М.: Политиздат, 1989. – 271с. 
4. Вознюк О. В., Дубасенюк О. А. Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: 



48

КРЕАТИВНА ПЕДАГОГІКА 3

інтегративний підхід: Монографія. – Житомир: Вид-во ЖДУ імю І. Франка, 2009. – 584 с.
5. Психологія особистості: Словник довідник / За редакцією П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. 

– К.: Рута, 2001. – 320 с.
6. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. – М.: Мысль, 1991. – 299 с.
7. Лазарев В. С., Коноплина Н. В. Деятельносный подход к проектированию целей педагогического 

образования // Педагогика. – 1999. –  № 6. –  С. 12-19.
8. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 

2004. – 352 с.
9. Сластенин В. А., Подымова Л. С. Педагогика: Инновационная деятельность. – М.: Магистр, 

1997. – 224 с.
10.  Rogers  E. Diffusion of innovation. – San Fransisco: Free Press, 1983. – 341 р.
11.  Кларин М. В. Инновации в обучении: метафоры и модели: Анализ зарубежно¬го опыта. – М.: 

Наука, 1977. – 223 с.
12. Карпова Ю. А. Введение в социологию инноватики: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2004. 

– 192 с.
13. Юсупов Ф. М. Педагог, ищущий новое: штрихи к психологическому портрету // Вопросы 

психологии. – 1991. – №1. – С.53 – 59.
14. Гавриш І. В. Теоретико-методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до 

інноваційної діяльності: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. – Харків, 2006. – 572 с.
15. Семиченко В. А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. Модульный курс 

психологии. – К.: Миллениум, 2004. – 521 с.

УДК 371.2 (09)
Круковська І.М.  

 Житомирський інститут медсестринства

МЕДИЧНА ОСВІТА НА ВОЛИНІ: УЗАГАЛЬНЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Научно обоснованы положения о содержании, формах и методах медицинского образования на Волыни, 
выявлено эволюцию становления и развития системы медицинского образования на Волыни с 1805 по 1939 
годы. Впервые ретроспективно очерчено хронологию и географию создания многогранной  системы подготовки 
фельдшеров и акушерок, медсестер, сестер-шариток, сестер милосердия в государственных, общественных 
и религиозных медицинских образовательных институциях, а также при больницах. Выявлены основные 
противоречия и тенденции становления и развития медицинского образования на Волыни. Выделены основные 
этапы самого процесса: І – становления (1805 – 1875); ІІ – стабилизации (1876 – 1905); ІІІ – активизации 
(1906 – 1914); ІV – стагнации (1915 – 1922); V – директивного развития (1923 – 1939). 

Ключевые слова: медицинское образование, Волынь, медицинские образовательные учреждения, 
содержание, формы и методы обучения будущих медицинских работников, врачи-ученые.

The article contains theoretical basis of content, forms and methods of medical education in Volyn and highlights 
the evolution of set up and development of the system of medical education in Volyn in 1805–1939. The novelty of the 
research is reproducing the chronology and geography of training midwives, nurses, charity nurses and other medical 
workers at governmental, private and religious institutions for medical education and hospitals. The article presents: 
main contradictions and tendencies of medical education set up and development and its 5 stages: I – set up (1805 – 
1875), II – stabilization (1876 – 1905), III – activization (1906 – 1914), IV –  stagnation (1915 – 1922), V – survival 
and planed development (1923 – 1939). 

Key words: medical education, Volyn, medical education institutions, content, forms and methods for future 
medical workers training, medical scholars. 

Актуальність проблеми.
Глибокі демократичні перетворення та реформування соціальної сфери України потребують оптимізації 

та вдосконалення народної освіти, відповідного виховання підростаючого покоління та формування у нього 
духовної культури. Успішне розв’язання цього фундаментального за соціально-історичним значенням завдання 
можливе через ґрунтовне дослідження творчого досвіду минулого і його використання у сучасній практиці 
загальної та професійної освіти, зокрема й медичної. 

В Основах законодавства України “Про охорону здоров’я” (1992 р.) підкреслюється, що кожна людина 
має природне невід’ємне і непорушне право на охорону здоров’я. У державних документах, що стосуються 
проблем освіти і виховання (Закони України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про охорону 
дитинства”, Національна програма “Діти України”, Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ 
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столітті), наголошується на необхідності дослідження історико-педагогічних аспектів освітньо-виховного 
простору, а також проблеми, пов’язаної, зокрема, й зі становленням системи національної медичної освіти. 
З огляду на сказане вище науковий аналіз медичної освіти на Волині  в контексті історико-педагогічної 
регіоналістики є актуальним, оскільки волинський регіон вніс свою частку до загальної скарбниці української 
освіти й культури. 

Загальні проблеми розвитку освіти, навчання й виховання дітей та молоді в Україні досліджують Л. 
Березівська, Н. Дічек, С. Золотухіна, Г. Васянович, М. Левківський, Н. Ничкало, В. Обозний, Н. Побірченко, П. 
Саух, О. Сухомлинська, Г. Троцько та ін. Проблему розвитку загальної та професійної освіти в Україні вивчали 
сучасні дослідники Т. Завгородня, В. Кравець, В. Сагарда, Б. Ступарик. Окремі аспекти діяльності закладів 
професійної освiти рiзних типiв в Україні та за її межами розглядалися М. Барною, М. Біблюком, Д. Герцюком, І. 
Курляк, Д. Пенішкевич, О. Петренко, І. Петрюк та ін. Загальні проблеми розвитку освіти на Волині досліджували 
В. Богданов, П. Волобуєв, В. Геренович, К. Дубняк, Л. Миловидов, П. Мостовий, О. Музиченко, А. Поляков, 
Г. Пустовіт, С. Рудницький, П. Тутковський, а також М. Антонець, В. Корнєв, С. Коляденко, Т. Самоплавська, 
С. Філоненко та ін. Історико-педагогічні дослідження Н. Бовсунівської, О. Борейка, І. Гавриша, Т. Джаман, М. 
Жилюка, Л. Єршової, О. Іващенко, В. Омельчука, Ю. Поліщука, Н. Рудницької, Н. Сейко та інших характеризують 
різні напрями становлення освітніх процесів на Волині періоду ХІХ – 30-х років ХХ століття.

Деякі аспекти становлення та розвитку освітньо-медичних установ на Волині у XVIII–XIX століттях 
висвітлювалися в працях польських істориків Я. Кохановського, С. Стажинського, Л. Фінкеля, істориків медицини 
Л. Гонсьоровського, Я. Лукашевича, В. Шумовського. Історію розвитку медичної освіти досліджували також 
представники української лікарської громадськості, члени науково-професійних і громадських об’єднань лікарів: 
В. Краснов, М. Лісіцин, Г. Соболевський, К. Яцута. За радянських років цi проблеми вивчали С. Верхратський, 
Б. Криштопа, І. Шапіро. Значний фактичний матеріал з історії середньої медичної освіти на західноукраїнських 
землях до 1939 року представлений у роботах Л. Клос, О. Рузанова, М. Шегедин, з історії фармакології – Н. 
Бенюх. 

Загалом найбільш повно досліджено процес розвитку медичної освіти на Слобожанщині, Буковині, 
Київщині та Прикарпатті. Проте доводиться констатувати, що лише окремі аспекти становлення медичної 
освіти на Волині знайшли своє відображення у дисертаційних роботах Л. Клос та Н. Рудницької. 

Перші наукові розвідки про стан медичної освіти на Волині з’явилися вже у другій половині ХІХ ст. 
П. Батюшков, Н. Мукалов, М. Теодорович, М. Барсов, К. Левицький та інші дослідники вивчали благодійну 
діяльність волинського духовенства щодо поліпшення матеріального становища найбідніших верств суспільності 
Волині та підвищення рівня її санітарно-культурної освіти. У роботах Р. Оксенюк, В. Борисенко проаналізовано 
культурно-просвітницькі аспекти обслуговування населення Волині фельдшерськими пунктами, лікарями у 
повітових і губернських лікарнях. Окремі аспекти проблеми, що досліджується, висвітлено в працях Г. Бухало, 
В. Єршова, М. Костриці, Г. Мокрицького, С. Пультера Л. Монастирецького та ін. [1-7]

Мета статті.
Відтак, актуальним є два напрями дослідження медичної освіти на Волині: історико-педагогічний, 

що зумовлює необхідність формування об’єктивного знання про історичні шляхи розвитку медичної освіти 
Волині як складової вітчизняної наукової медицини; педагогічний аспект окресленої проблеми, що спонукає 
до виявлення специфіки навчально-виховного процесу в медичних навчальних закладах, аналізу змісту, 
форм і методів навчання та їх використання на конкретних історичних етапах ХІХ–30-х років ХХ століття й 
визначення основних тенденцій їх становлення. Мета статті – дати узагальнені результати зазначених напрямів 
дослідження. 

Виклад матеріалу.
Для глибшого розуміння сутності процесу становлення медичної освіти на Волині доцільно розглянути 

організацію діяльності медично-освітніх установ, під якою ми розуміємо матеріально-соціальне забезпечення 
студентів, характеристику загальних, організаційних та внутрішніх умов підготовки майбутніх медичних 
працівників, які сприяли реалізації навчального процесу. 

Попередні результати дослідження дозволили визначити наступні етапи становлення медичної освіти 
та практики на Волині:

І етап – становлення (1805–1875 рр.) – характеризувався поступовим переходом від кустарної підготовки 
до систематичного професійного навчання. Підготовка медсестер з елементарними знаннями здійснювалася 
у школі шариток при Житомирському та Луцькому католицькому монастирях, а з 1805 по 1832 рр. підготовка 
аптекарів і середніх медичних працівників відбувалася у Кременецькому ліцеї. 1821 року розпочалося навчання 
медичних сестер у Луцькому інституті сестер милосердя – державна навчальна інституція. Цей інститут 
функціонував до 1875 року. З 1834 року вихідці з Волині медичні знання отримували на медичному факультеті 
Київського університету Святого Володимира. Проте з Волині у ньому вчилися лише окремі представники. 
У ці роки баб-повитух, костоправів, кровопускателів, знавців трав навчали відповідні майстри кустарним 
способом. 

ІІ етап – стабілізації (1876–1905 рр.). Після закриття школи шариток у Луцьку, Кременецького ліцею 
(І пол. ХІХ ст.) виникла гостра потреба у середніх медичних працівниках на Волині. Тому, за клопотанням 
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Волинського віце-генерал-губернатора, було дозволено відкрити фельдшерську школу. 2 лютого 1875 року 
відбулося відкриття Волинської губернської фельдшерської школи у Житомирі, яка підпорядковувалася 
Волинському губернському управлінню. При школі існував інтернат для учнів.

Третім етапом розвитку медичної освіти був етап активізації (1906–1914 рр.). У цей період на Волині 
медичних працівників готували, крім трьох державних, у семи конфесійних та одному приватному навчальному 
закладі. У Волинській фельдшерській школі працювало три доктори медицини, значно розширювався зміст 
навчання з урахуванням надбань тогочасних медичних знань і досягнень дидактичної науки, методики методично-
професійного навчання; поліпшувалася матеріальна база. 

Завдяки пожвавленню соціального життя та отриманню певних свобод всіма громадянами (1905–1907 
рр.), за особливим дозволом уряду у великих містах Росії відкривалися приватні фельдшерсько-акушерські 
школи. Власники цих шкіл з метою особистої наживи всіляко збільшували контингент учнів, не враховуючи 
при цьому якості підготовки спеціалістів і наявності лікувальних баз, кабінетів і матеріального обладнання. З 
цією ж метою штучно скорочувався термін навчання. Саме ці обставини та поява в лікувальних установах міст 
і сіл великої кількості практикантів, переважно із числа ротних фельдшерів, зумовили необхідність створення 
при фельдшерсько-акушерських школах екстернатури. Тому у березні 1907 року Міністерство внутрішніх справ 
затвердило правила для бажаючих отримати фельдшерське звання шляхом самоосвіти, регламентувавши у такий 
спосіб організацію діяльності екстернатури. Практиканти допускалися до іспитів при урядових або земських 
фельдшерських школах за наявності практичного стажу роботи в урядовому або громадському лікувальному 
закладі не менше п’яти років і загальноосвітньої підготовки в обсязі чотирьох класів гімназії. Ротні фельдшери 
здавали іспити на фельдшерське звання без подання документів про загальноосвітній ценз.

За час існування земської медицини число фельдшерських і фельдшерсько-акушерських шкіл значно 
збільшилося. Поряд із земськими міськими та приватними школами існували й військові фельдшерські школи 
із чотирирічним терміном навчання, які фактично здійснювали підготовку помічника лікаря.

Доречно відзначити, що наприкінці 1914 року в царській Росії було 65 фельдшерських і фельдшерсько-
акушерських шкіл, з них на Україні – 19, у тому числі три військові: Київська, Херсонська й Миколаївська 
Морського відомства та шість приватних.

Зазначимо, що з 1910 року була відкрита Волинсько-Житомирська аптекарська школа. Пізніше, у 1911 
році, на з’їзді медичних працівників міст Житомира, Кременця, Луцька, Рівного та ін., викладачів Волинської 
фельдшерської школи, членів Товариства лікарів Волині були розроблені та затверджені єдині вимоги для 
вступу до аптекарських шкіл учнів та учениць. У них зазначалося, що без вступних іспитів зараховуються до 
аптекарських шкіл ті учні, які закінчили не менше 4-х класів урядових чоловічих гімназій і прогімназій або 
2-х класів православної духовної семінарії. Ті учні, які закінчили трирічний чи чотирирічний курс чоловічої 
гімназії, повинні були при вступі скласти один іспит з латинської мови. Решта вступників мала складати іспити 
з латинської мови та алгебри.

З початку 1918 року, після виходу Росії із війни у школах фельдшерів абітурієнтами ставали ротні 
фельдшери, учасники військових дій, деякі навіть нагороджені Георгіївськими хрестами та медалями. Також 
зростала кількість дівчат, які вступали до цих шкіл. Якщо у 1906 р. у Волинську школу вступило 8 дівчат, то в 
1918 р. – 131 особа. Взагалі у 1918-1919 навчальному році у школі навчалось 219 учнів. До складу викладачів 
входили два законовчителі (священик і ксьондз), 17 викладачів, що мали вищу освіту, один доктор медицини, 
один зубний лікар, одна масажистка та два провізори. 

Четвертий етап у розвитку медичної освіти, який ми виділили, – етап стагнації (1915–1922 рр.). 
Він характеризується деяким згортанням медичної освіти на Волині у зв’язку із політичними, соціально-
економічними кризовими явищами, які зумовила громадянська війна після більшовицького перевороту, та 
значною матеріальною скрутою більшості учнів. У ці часи студенти часто залишали навчання через відсутність 
коштів і харчів. 

З 9 липня 1919 року, на підставі тимчасового “Положення про середню освіту” (“Вісті Тимчасового 
робітничо-селянського уряду” 1.02.1919) у фельдшерських школах запроваджувалося колегіальне правління із 
залученням до педагогічних рад представників від учнів (по одному від кожного з п’яти класів). 

Педагогічна рада, зокрема Волинської фельдшерсько-акушерської школи, з участю представників від 
учнів обрала колегію для управління навчальними, навчально-виробничими та виховними справами. 

У зв’язку із затвердженням колегією Народного комісаріату охорони здоров’я України “Положення про 
школу лікарських помічників” (червень 1920 року) була заснована Волинська школа помічників лікарів, мета якої 
– підготовка помічників лікарів до практичної діяльності з обслуговування населення. При цьому ліквідовувався 
акушерський клас, а чотирирічний термін навчання замінювався на семитриместровий тривалістю 2,5 року 
(один триместр становив 14 навчальних тижнів). Програма практично залишилася без змін, але додавалися 
політико-економічні дисципліни. Після закінчення кожного триместру протягом тижня складалися заліки 
з практичних дисциплін, а з теоретичних – екзамени, що мали назву “репетиції”. Протягом триместру учні 
періодично складали колоквіуми із загальноосвітніх і медичних дисциплін.

Крім того, по закінченню навчального курсу учні складали екзамени з предметів, які вивчалися протягом 
останніх трьох триместрів. Особам, які склали всі іспити, педагогічною радою школи видавалися тимчасові 
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посвідчення про закінчення навчального закладу. А для отримання постійного посвідчення помічник лікаря 
повинен був відпрацювати рік у військовому або цивільному медичному закладі.

І, нарешті, п’ятий етап розвитку медичної освіти трактується нами, як етап директивного розвитку 
(1923–1939 рр.). Він характеризується тим, що медична освіта у радянській Волині регулювалася й суворо 
регламентувалася партійними та державними керівними інституціями. Також продеклароване державою і 
партійними органами право всіх вільних громадян на безкоштовне медичне забезпечення потребувало чималої 
кількості нових медичних працівників, особливо середньої ланки. Тому на даному етапі розвитку медичної 
освіти було відкрито 7 нових навчальних закладів на радянській Волині.

Так, у 1922 році Волинська фельдшерсько-акушерська школа була реорганізована в школу лікарських 
помічників з 2-річним терміном навчання. Також при цій школі були відкриті фельдшерська й акушерська школи: 
акушерська школа з чотиритриместровим навчанням і школа фельдшерів і медичних сестер з шестисеместровим 
курсом. З цього часу Волинська школа помічників лікарів отримала назву “Волинські об’єднані медичні школи 
імені В. Семашка” – на честь першого наркома здоров’я першого радянського уряду. Згідно зі статутом, навчання 
у медичних школах було безкоштовним. Але у зв’язку з тим, що школи знаходилися на самоокупності, 25% 
учнів спочатку мали оплачувати своє навчання, а в подальшому їх кількість зросла до 75%.

У цьому ж році була відкрита Волинська фармацевтична школа, яка готувала аптекарів, завідувачів 
аптек і провізорів-лаборантів для Волинської губернії, окремих повітів й аптек міст. Загалом термін навчання 
в ній передбачався трирічний. Крім загальноосвітніх дисциплін, анатомії та фізіології людини, у цій школі 
поглиблено вивчали ботаніку, фармакогнозію, фармакологію та інші науки. 

Зазначимо, що у цей час були започатковані при губернському відділі професійної освіти шестимісячні 
курси з підготовки аптечних асистентів (50 осіб). Випуск мав бути наприкінці грудня 1921 р. але у зв’язку з 
відсутністю лекторів з деяких навчальних дисциплін та перерви у проведенні практичних занять через відсутність 
медикаментів вирішено було провести випуск лише на початку березня 1922 року. 

Проведений аналіз засвідчує, що медичних працівників середньої ланки на Волині готували у державних, 
конфесійних, приватному навчальному медичному закладі, а також на короткотермінових курсах у Волинській, 
Бердичівській, Коростенській та Новоград-Волинській фельдшерсько-акушерських школах, а з 30-х рр. – у 
медичних технікумах, у семи медично-освітніх установах при православних і католицьких монастирях, на 
курсах відділень Товариства Червоного Хреста, а також на курсах помічників санітарних лікарів, помічників 
лікарів при Волинському окружному відділі охорони здоров’я. 

Як свідчить аналіз, протягом ХІХ–30-х рр. ХХ ст. на Волині (що підтверджують дані таблиці) 
здійснювалася підготовка середнього медичного персоналу у значній кількості освітньо-медичних установ. 

У досліджуваний період у цих закладах відбувався випуск молодих спеціалістів, а саме: фельдшерів, 
фельдшерів-акушерок, повитух, помічників лікарів, помічників санітарних лікарів, фармацевтів, провізорів, 
медичних сестер, сестер милосердя, кваліфікованих санітарок та інших медичних працівників (допоміжного 
медичного персоналу), військових фельдшерів.

При цьому з 1876 до 1922 року у діяльності освітньо-медичних установ Волині домінуючою виявилася 
тенденція до зменшення місця й ролі держави в організації медичної освіти та зростання ролі конфесійних 
і громадських організацій, а з 1922 року на радянській Волині медично-освітні установи були тотально 
одержавлені.

Оскільки у 1939 році відбулося об’єднання радянської і польської частини Волині, то відповідно з 1 
вересня цього року були відкриті медичні заклади в містах Рівне і Луцьк, а також у географічному просторі 
Волині були виділені Волинська, Житомирська і Рівненська області, а Кременеччина відійшла до складу 
Тернопільської області.

Висновки. 
Аналіз процесу становлення медичної допомоги населенню, медичної освіти на Волині в контексті її 

розвитку в Західній Європі та Російській імперії дозволив встановити, що на цей процес мав великий вплив 
весь попередній здобуток медичних і санітарно-гігієнічних знань, нагромаджений у Західній Європі та Росії. У 
дослідженні представлено історичну періодизацію медичної освіти до ХІХ століття з урахуванням традиційних 
медичних знань Древнього Світу й Західної Європи, а також загальних засад розвитку освіти в Російській 
імперії: I період – накопичення емпіричних медичних знань (20 тис. – 3 тис. до н.е.); II період – систематизації 
емпіричних медичних знань (3 тис. до н.е. – ХІІ ст. н.е; III період – становлення та розвитку наукових медичних 
знань (кінець ХІІ – початок ХІХ ст.).

У нашому дослідженні виявлено головні соціокультурні та соціально-політичні умови розвитку медичної 
освіти на Волині: скасування кріпосного права, зростання міст, розвиток промисловості та певне збільшення 
урядом фінансування медичної галузі краю. Визначено також організаційні засади розвитку медичної освіти 
в краї: відкриття медичних шкіл, пізніше – університетів (у ХІІ–ХVIII століттях); заснування Кременецького 
ліцею, медичних факультетів Харківського і Київського університетів та відповідних шкіл і курсів на Волині у 
ХІХ ст. Доведено, що медична освіта на Волині у ХІХ – 30-х роках ХХ ст. розвивалася у висхідному напрямку 
в зв’язку із загальнодержавними та регіональними суспільними процесами, поглибленням медичних знань, 
появою відповідних досягнень у медичній галузі та педагогічній науці. 
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У визначений темою період в організації освітньо-медичних закладів досить стабільною виявилася 
тенденція до зменшення у цьому процесі ролі держави, оскільки у дореволюційний період частка релігійних 
і громадських медичних навчальних закладів за кількістю учнів була однаковою з державними. Натомість 
в радянський період чітко виявилася протилежна тенденція – тотальне одержавлення медичної освіти. 
Виокремлено головні етапи розвитку медичної освіти на Волині у досліджуваний період: становлення (1805–1875 
рр.); стабілізації (1876–1905 рр.); активізації (1906–1914 рр.); стагнації (1915–1922 рр.); директивного розвитку 
(1923–1939 рр.).

У ХІХ – 30-х роках ХХ ст. зміст медичної освіти на Волині розвивався з урахуванням тенденцій до 
профілізації, професіоналізації, спеціалізації медичної освіти; спостерігалося зростання частки фахових 
дисциплін та їх диференціація. Варіативність форм і методів професійної підготовки у медичних закладах 
Волині була спричинена зовнішніми соціокультурними, соціально-економічними та соціально-політичними 
умовами. Медична освіта на Волині потребувала пошуку прогресивних форм і методів навчання та виховання 
учнів. Дослідження засвідчило, що форми підготовки медичних працівників на Волині були варіативними, 
що пояснювалося різними методичними й організаційними підходами до навчально-виховного процесу в 
навчальних медичних установах краю: школах шариток; медсестер; сестер милосердя; на курсах медсестер 
при лікарні; фельдшерсько-акушерських школах; медичних технікумах; санітарно-гігієнічних курсах; Інституті 
медичних сестер. Серед вказаних форм навчання виявлено як індивідуальні, так і групові та колективні, а 
саме: урок, лекція, навчання у малих групах, взаємонавчання, безпосереднє навчання в лікарнях, експеримент, 
дослідницька робота, самоосвіта та навчально-професійна практика. У школах, на медичних курсах, у 
технікумах домінували словесні, наочні й практичні методи навчання, що зумовлювалося кваліфікаційною 
характеристикою медичних працівників та специфікою організації їх майбутньої діяльності. У 20–30-і роки 
ХХ ст. окреслені методи доповнилися дослідницькими та експериментально-лабораторними: виготовленням 
муляжів, фантомів, медичного унаочнення; вирощуванням, дослідженням рослин; виготовленням ліків тощо. 
Головними тенденціями в організації медичної освіти на Волині у досліджуваний період на різних етапах 
розвитку стали такі:  домінування практичних форм роботи над наданням теоретичної підготовки; профілізація; 
ідеологізація; воєнізація. 

На розвиток медичної освіти Волині окресленого періоду вплинула також належність двох її частин 
до різних суспільних організмів – радянського і польського (1922–1939 рр.). Доведено, що з 1917 до 1939 року 
у радянській Волині, у зв’язку з атеїстичною спрямованістю навчання, заідеологізованістю змісту, виявилася 
суперечність між правом учнів на свободу совісті, вибору та їх ущемленням; натомість західноволинські землі 
(20–30-і рр. ХХ ст.) вирізнялися певним обмеженням прав українців в отриманні медичної освіти у зв’язку з 
відповідною політикою уряду Польщі.

Особливе місце серед форм організації навчального процесу у медичних навчальних закладах займала 
навчально-професійна медична практика. У дослідженні її класифіковано за метою – навчальна, навчально-
виробнича та щорічна літня і за тривалістю – одноденна, тижнева та довготривала під час літніх канікул. 

Відтак, доцільним є аналіз головних напрямів діяльності вчених-лікарів Волині – В. Бессера, Г. 
Брунса, Т. Волковинського, В. Краснова, М. Лісицина,  Д. Морозова,  Т. Паславського,  І. Соболевського,  Л. 
Стратієвського, К. Яцути та ін. Це дозволяє визначити роль прогресивних учених-лікарів краю у становленні 
громадських товариств сприяння санітарній просвіті серед місцевого населення й наукових медичних товариств; 
наданні безкоштовної медичної допомоги незаможним мешканцям Волині та доброчинної підтримки навчання 
обдарованих випускників шкіл. Вказано, що лікарі Волині не лише займалися лікувальною практикою, 
викладацькою діяльністю, але й стали організаторами Товариства лікарів Волині, Острозького Кирило-
Мефодіївського братства, здійснювали експериментальні дослідження, відкривали альтернативні освітньо-
медичні установи для підготовки медсестер, готували відповідну наукову, навчальну, методичну літературу.

За результатами здійсненого історико-педагогічного дослідження розроблено рекомендації щодо 
практичного використання прогресивних ідей розвитку медичної освіти Волині ХІХ–30-х рр. XX ст., 
оригінальних форм організації навчально-виховної діяльності учнів цього періоду, унікального історичного 
досвіду в професійній підготовці майбутніх медичних працівників. Підготовлено й апробовано відповідний 
спецкурс, опубліковано навчально-методичний посібник. 

Результати дослідження та оригінальний досвід підготовки медичних працівників можуть бути використані 
при читанні спецкурсів для студентів медичних освітніх закладів різного рівня підготовки. Розвиток медичної 
освіти волинського регіону, активна діяльність вчених-медиків Волині у минулому, громадських об’єднань, 
Товариства лікарів Волині стали підґрунтям для відкриття у 2006 році. Житомирського інституту медсестринства. 
Принципи послідовності й наступності виявилися і в тому, що у відродженому Товаристві дослідників Волині 
(1990 р.) плідно здійснює свої наукові пошуки секція історії медицини та медичної освіти.

Проведене дослідження не претендує на вичерпність проблеми підготовки медичних працівників. 
Подальшого пошуку потребують порівняльно-зіставний аналіз становлення медичної освіти в Україні та у 
Західній Європі, системний аналіз становлення медичної освіти на українських землях ХVI– початок ХХ 
століття, а також становлення і розвитку системи професійно-медичної освіти в Україні XIХ–ХХ століття.
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АНАЛІЗ ПРИЧИН ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ

В этой статье рассмотрены и проанализированы основные причины отклоняющегося от нормы 
поведения.

In this article considered and analyze principial causes of defl exion from standart conduct.
Ключові слова: девіантна поведінка, особистість, делінквентна поведінка, акцентуації характеру. 

Всьому світу, соціальному буттю й кожній людині властиво відхилятися від осі свого існування та 
розвитку. Причини цих відхилень лежать в особливостях взаємозв’язку й взаємодії людини з навколишнім світом, 
соціальним середовищем і самим собою. Виникаючи на основі такої властивості розмаїття у психофізичному, 
соціокультурному, духовно-моральному стані людей і їхній поведінці є умовою розквіту суспільства, його 
вдосконалення й здійснення соціального розвитку. Відхилення в поведінці – є природною умовою розвитку 
людини та життя всього суспільства. Інакше кажучи, девіантна поведінка була, є й буде. У цьому й полягає 
актуальність її вивчення. Девіантна поведінка, що розуміється як порушення соціальних норм, набрала в останні 
роки масовий характер, що поставило цю проблему в центр уваги соціологів, соціальних працівників, медиків, 
працівників правоохоронних органів тощо.

При розгляді поняття “девіантна поведінка” необхідно також зупинитися на причинах виникнення 
відхилень у поведінці.

Специфічні риси внутрішньої структури та механізми відхилень від нор¬ми взагалі торкаються 
співвідношення трьох факторів: особистості, середовища та біологічного фактору. Переважання чи недостатність 
того чи іншого фактора обумовлює той чи інший вид девіації. ЇЇ виникненню сприяють й різні несприя¬тливі 
сполучення даних факторів.

Біологічний компонент включає генетичну основу людини, особливості протікання обмінних процесів, 
специфіку її вищої нервової діяльності, від¬хилення чи патологію у соматичному або нервово-психічному 
розвитку та ін.

Медичний (психобіологічний) аспект проблеми девіантної поведінки ді¬тей та підлітків знайшов своє 
відображення у роботах А.Л. Гройсмана, В.А. Кащенко, А.Є. Личко, В.Ф. Матвеєва та ін., де у якості осно¬ви 
для диференціації показників цього явища висуваються нервово-психічні па¬тології, акцентуації характеру, 
різні фізичні та психічні недоліки дітей, спотво¬рені психобіологічні потреби.

В.П.Кащенко, один з перших дослідників поведінки неповнолітніх, яка відхиляється від норми, відмічав, 
що деякі дефекти або недоліки фізичного, розумового розвитку можуть проявлятися у складній формі поведінки 
[98]. Причини такого роду відхилень можуть бути набутими чи природженими. Однак сучасна діа¬гностика 
подібних ускладнених форм поведінки, виявлення її психофізіологіч¬ної основи, може зупинити формування 
негативних рис особистості, виникнен¬ня стійких відхилень у процесі розвитку та соціалізації.

Вивченням впливу вікових етапів особистості на характер труднощів у поведінці займалося багато 
дослідників А.С. Белкін, Л.С. Виготський, Л.М. Зюбін, О.І. Кочетов, В.М. Обухов, Х. Ремшмідт,                Д.І. 
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Фельдштейн, Є.А. Шумилина.

Є.А. Шумиліна, вивчаючи особливості прояву “труднощів” у поведінці учнів різних вікових категорій, 
відмічає їх сутнісну відмінність один від одно¬го. Відхилення у поведінці окремих підлітків проявляються 
значно яскравіше та у більш загостреній формі, ніж у учнів початкових класів. У ранній юності “труднощі 
характеру” проявляються передусім у замаскованій формі.

Важливим моментом у розумінні відхилень поведінки підлітків та впливу індивідуально-психологічних 
елементів на їх формування є дослідження акцен¬туації характеру. Відома класифікація акцентуацій К. 
Леонгарда, яка має багато спільного з класичним вченням П.Б. Ганушкіна та з сучасними роботами А.Є. Личко. 
Як відмічають фахівці, акцентуація характеру необов’язково пов’язана з девіантною поведінкою підлітка, але 
такі підлітки мають меншу стійкість до стресових ситуацій, негативного впливу навколишнього середовища. 
Таким чином акцентуації характеру як би провокують відхилення у поведі¬нці підлітків.

Проведені дослідження А.Д. Гонєєва свідчать, що гіпертимний тип акцен¬туації та лабільний тип 
акцентуації характеру дає 36% випадків девіантної по¬ведінки підлітка. Однією з форм девіації таких підлітків 
може бути схильність до втечі з дому як реакція на несправедливе відношення до них. Істероїдний тип акцентуації 
характеру відмічається у 52% неповнолітніх з девіантною пове¬дінкою. Подібні девіантні прояви передусім 
мають високий рівень асоціальної небезпечності (зухвала поведінка у громадських місцях, образи, шахрайство 
та ін.), тобто є асоціальними, такі що межують з делінквентною поведінкою. Епілептоїдний тип акцентуації 
входить до групи особливого ризику делінквентної поведінки. За даними А. Личко він займає друге місце (61%) 
за частотою делінквентності серед усіх акцентуацій [2].

Як відмічає А.А. Реан, у 56% випадках учителі не приймають до уваги на¬явність у особистості 
збудливої акцентуації (за класифікацією А. Личко - епілептоїдної), що представляє собою серйозну небезпеку 
для подальшого розвитку особистості підлітка та у навчально-виховній роботі у цілому. “Збудливий тип не 
тільки той, що найбільш часто зустрічається серед делінквентів. Справа у тому, що саме збудливі акцентуанти 
- найбільш часті учасники у насильниць¬ких діях, котрі вкрай небезпечні з соціальної точки зору та мають, 
крім то¬го, найсуворіші правові наслідки” [3].

Вплив зовнішнього середовища обумовлено економічними, політичними, соціальними та культурними, 
побутовими та іншими факторами.

Учені І.А. Невський, А.С. Колесов провели експертне дослідження з метою виявлення зовнішніх факторів 
ризику формування поведінки, що відхиляється [4]. ‘

Виявлено, що зовнішніми факторами, що негативно впливають на розвиток поведінки дітей, на які 
соціальний працівник повинен реагувати і які повинен враховувати у своїй роботі з важковиховуваними, є:

1.  Процеси, що відбуваються у суспільстві:
• руйнування та криза традиційних інститутів соціалізації підростаючого покоління;
• відсутність чіткої позиції державної ідеології, яка повинна змінити іє¬рархію суспільних цінностей;
• недосконалість законів у роботі правоохоронних органів;
• безробіття;
• пропаганда насильства та жорстокості у засобах масової інформації;
• відсутність своєчасної та кваліфікованої диспансеризації дітей, яка б дозволила виявляти фізичні та 

психічні порушення здоров’я дітей та підлітків, допомагати їм за підсумками диспансеризації;
• недоступність для дітей безкоштовної та якісної додаткової освіти;
• доступність тютюнової, алкогольної продукції, токсичних та наркотич¬них речовин;
2. Стан сімейного виховання, та психологічна атмосфера у родині:
• збільшення кількості неповних сімей;
• матеріальне становище родини (як бідність, так і заможність);
• низький соціально-культурний рівень сімейних традицій;
• стиль виховання у сім’ї (відсутність єдиних вимог до дитини, жорсто¬кість батьків, безправність 

дитини);
• задоволення потреб дітей (їх брак та надлишок);
• асоціальна поведінка членів родини;
3. Фактори ризику, що спричинені організацією шкільного життя:
• невдосконаленість організації управління процесами навчання та вихо¬вання; недостатня матеріальна 

забезпеченість школи; відсутність налагоджено¬го, систематичного зв’язку школи з родиною учня та 
можливостей впливу на батьків, які не займаються вихованням дитини; незадовільна організація позакласної 
роботи;

• професійна неспроможність частини учителів, яка виражається у неро¬зумінні дитячої психології, 
вікової психології; авторитарний або стиль поту¬рання у взаємодії у системі “учитель - учень”;

• впровадження нових навчальних програм, переоцінка ціннісних орієн¬тирів, та як наслідок цього - 
нерозуміння “чому та як навчати?”;

• низький рівень розвитку навчальної мотивації дітей, які вперше йдуть  до школи [4].
Перелічені фактори ризику носять зовнішній, об’єктивний характер. Але, природні передумови окремих 
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особливостей психіки, які діють через соціальні фактори можуть призвести до формування різних девіантних 
проявів у підліт¬ків:

• прагнення до відходу від активного суспільного життя, відхилення від своїх громадських обов’язків, 
небажання вирішувати свої особистісні та суспі¬льні проблеми - соціально-пасивна спрямованість девіантної 
поведінки;

• відхилення поведінки, які проявляються у вчинках та правопорушен¬нях, що пов’язані з прагненням 
отримати матеріальну, грошову та майнову ко¬ристь;

• відхилення поведінки, які проявляються у діях проти особистості іншої людини, тобто агресивна 
спрямованість [1; 220].

Різні форми девіантної поведінки тісно взаємопов’язані, тому наявність якого-небудь одного виду 
девіантних дій значно підвищує можливість залучен¬ня підлітка у інші. Наприклад, поєднання девіантної 
поведінки, які найбільш часто зустрічаються - антидисциплінарні та делінквентні (пропуски занять —> втечі 
з дому та школи —> бродяжництво та крадіжки —> вживання токсичних ре¬човин —> та ін.)

Таким чином, девіантна поведінка як за змістом, кінцевою метою спрямо¬ваності, так й за ступенем 
суспільної загрози, може проявлятися у різноманіт¬них соціальних відхиленнях - від порушення норм моралі, 
незначних правопо¬рушень до тяжких злочинів.

Підлітковий вік - як перехідний період, проходить значний час, необхідний для засвоєння «дорослих 
ролей». Для досягнення статусу дорослості підліткам доводиться вирішувати ряд завдань розвитку, виникаючих 
на цьому етапі життєвого шляху. У процесі виконання цих завдань можуть виникати труднощі. У силу різних 
причин в отроцтві і юності часто має місце девіантна й деліквентна поведінка.
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СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ: 
ПЕДАГОГІЧНІ ПОРАДИ МАЙБУТНІМ ВИХОВАТЕЛЯМ

Рассматривается сущность понятия “успех дошкольников в игровой деятельности”, “ситуация 
успеха”; анализируются педагогические приемы, которые направлены на создание поля успеха ребенка; 
описывается подготовка будущих воспитателей  к созданию ситуации успеха в игровой деятельности 
дошкольников, в частности предлагается алгоритм работы с детьми с целью обеспечения переживания ими 
успеха, выделяются условия реализации ситуации успеха.

Ключевые слова: успех, успех дошкольников в игровой деятельности, ситуация успеха, схема создания 
ситуации успеха, условия реализации ситуации успеха.

The essence of concept “success of preschool children in game activity”, “a success situation” is considered; 
pedagogical receptions which are directed on creation of a fi eld of success of the child are analyzed; preparation of the 
future tutors for creation of a situation of success in game activity of preschool children is described, the algorithm of 
work with children for the purpose of maintenance of experience of success with them in particular is offered, conditions 
of realisation of a situation of success are allocated.

Keywords: success, success of preschool children in game activity, a success situation, the scheme of creation 
of a situation of success, a condition of realisation of a situation of success.

Сучасне динамічне життя потребує від особистості швидкої адаптації до перетворень, бути активним й 
ініціативним, не уникати труднощів, уміти ставити перед собою реальні цілі й прагнути їх досягати, адекватно 
оцінюючи й розвиваючи свої здібності, бути відповідальним і при цьому почуватися у своєму оточенні впевнено 
і комфортно. Пошук закономірностей становлення дитячої особистості, підвалин цілісної діяльності дитячого 
навчально-виховного закладу як соціального інституту актуалізує проблему спеціального дослідження феномену 
досягнення успіху дитиною, виявлення ефективних педагогічних шляхів формування такого складного 
особистісного новоутворення, як успішність. В останній час з’явилось багато досліджень, в яких доводиться, 
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що соціальна поведінка людини на багато років визначається способами дошкільного та шкільного виховання 
та навчання, що, в свою чергу, підтверджує залежність становлення соціально значимих особистісних якостей 
від організації освітнього процесу, способів міжособистісної взаємодії її учасників. Оскільки ігрова діяльність 
є провідною у досліджуваному віковому періоді, а комфортність відчуття себе дитиною у ній має вплив на 
становлення життєвої парадигми, важливо забезпечити періодичне переживання успіху дошкільником у цьому 
виді діяльності. Такі можливості надає детальне вивчення вихователями і впровадження у практику технології 
створення ситуації успіху. 

Завданням нашої статті є окреслення сутності ситуації успіху, педагогічних порад щодо її створення та 
опис підготовки майбутніх вихователів до її забезпечення у ігровій діяльності дошкільників.

Поняття “успіх” є спільним для філософії, етики, соціології, психології, педагогіки, хоча його змістове 
наповнення і варіюється в залежності від науки. У великому тлумачному словнику сучасної української мови 
успіх розглядається у двох аспектах: як позитивний наслідок роботи, справи (з цієї точки зору синонімічними 
будуть поняття: “значні досягнення”, “удача”, “талан”) і як громадське визнання, схвалення чого-небудь, 
чиїхось досягнень, позитивних якостей, особливостей. У філософії успіх тісно пов’язується з оптимістичним 
світоглядом і розуміється як успіх-подолання, розв’язання людиною чи колективом проблем і протиріч свого 
життя та широке соціальне визнання результатів діяльності особистості, її справ і вчинків. 

Успіх усвідомлюється людиною в процесі набуття соціального досвіду і досягається завдяки докладеним 
зусиллям і старанню. Соціологічна наука розглядає життєвий успіх як “комплекс уявлень, сформований на ґрунті 
суспільних вимог (норм, цінностей, стандартів), очікувань, та визнання актуальних і потенційних індивідуальних 
досягнень, які оцінюються як високі, престижні, взірцеві у стратифікованому суспільстві. Цей комплекс слугує 
критерієм оцінок, що визначають, які саме наслідки діяльності індивідів соціально винагороджуються, до чого 
варто прямувати, чим пишатися.

Проблематика життєвого успіху охоплює сукупність відповідних соціокультурних зразків і водночас 
індивідуальних настанов, очікувань, домагань на максимальне самоствердження у реальній соціальній 
структурі. Спосіб досягнення життєвого успіху визначається суспільством, хоча й залежить від багатьох 
чинників (соціального походження, психологічних рис особистості й навіть випадкового збігу обставин)”. У 
соціології виокремлюються наступні типи успіху: матеріальний (традиційне розуміння життєвого успіху) і 
експресіоністський (тип життєвого успіху, який спрямований на максимальну самореалізацію індивіда). 

У психології під успіхом розуміється позитивний результат діяльності, здобуток, реалізація мети, 
максимальна самореалізація індивіда. Загалом психологи часто звертаються до емоційного аспекту успіху, 
впливу його переживання на подальшу діяльність (Л.Венгер, А.Запорожець, К.Ізард, В.Леві, Д.Карнегі, 
М.Лісіна, А.Люблінська, В.Мухіна), висновуючи про успіх як своєрідний поштовх до наступних дій, пошуків 
у виконуваній діяльності. Переживання неуспіху, навпаки, гальмує бажання дитини займатись цією діяльністю. 
Вплив емоції успіху на становлення особистості доведений багатьма вченими, серед яких, зокрема, Г.Бреслав, 
В.Вілюнас, Б.Додонов, М.Лісіна.

Основними ознаками поняття “успіх”, що визначені педагогами, є досягнення, які зробила особистість 
у порівнянні зі своїм учорашнім днем, пізнання і вдосконалення своїх можливостей, розвиток задатків, творчих 
сил. При цьому враховується не тільки результат, а й шляхи та методи його досягнення. Ми розуміємо під 
успіхом досягнення людиною значних результатів у суспільно чи особистісно значущій діяльності шляхом 
прикладення власних зусиль. Дані здобутки оцінюються як високі самою особистістю та референтною для неї 
групою. Оскільки старші дошкільники швидше переживають успіх чи неуспіх почуттями, а не осягають його 
розумом, то, спираючись на вище зазначені твердження, визначаємо поняття “успіх старших дошкільників 
у ігровій діяльності” як відчуття задоволення з приводу отримання і вдалого виконання бажаної ролі у грі, 
реалізації задуманого сюжету та отримання визнання з боку однолітків через прояв їх бажання вступати у 
ігрові стосунки з цією дитиною. 

Поняття “ситуація успіху” розглядається, як правило, в психолого-педагогічному контексті. Аналіз 
наукової літератури засвідчив, що “педагогічна ситуація” як поняття широко представлена у багатьох 
дослідженнях (О.Богданова, В.Данильчук, В.Ільїн, В.Сєріков, Л.Спірін та ін.). У більшості з них дана категорія 
розуміється як сукупність умов і обставин, що створюються як вчителем, так і виникають природнім шляхом 
у педагогічному процесі. Отже, ситуація успіху - це цілеспрямоване, організоване сполучення умов, за яких 
створюється можливість досягнути значних результатів у діяльності як окремо взятої особистості, так і колективу 
в цілому. З педагогічної точки зору - це результат продуманої, підготовленої стратегії, тактики вихователя, 
сім’ї. 

Концептуальну основу технології створення ситуації успіху складають концепції особистісно 
орієнтованого навчання та виховання (І.Бех, О.Кононко, В.Рибалка, І.Якиманська), діяльнісного підходу 
(Б.Ананьєв, О.Бодалєв, П.Гальперін, О.Леонтьєв), розвивального навчання (Л.Виготський, Л.Занков, Д.Ельконін, 
В.Давидов). Найбільш ґрунтовно і всеохоплююче проаналізував ситуацію успіху та надав поради щодо її 
створення А.Бєлкін у праці “Ситуація успіху. Як її створити”. Вчений підкреслює, що головна мета діяльності 
вихователя – створити ситуацію успіху для розвитку особистості дитини, дати можливість кожному вихованцю 
відчути радість досягнення успіху, усвідомити свої здібності, повірити у власні сили, дати збагнути, що успіх 
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є еквівалентним витраченим зусиллям. 

Обґрунтування ситуації успіху як педагогічного засобу, який дозволяє максимально розвинути здібності 
дитини, ї фізичні та духовні сили, знайшло своє відображення у працях В. Пітюкова, Н. Щуркової, які під успіхом 
розуміють суб’єктивне переживання особистістю задоволення від процесу і результату самостійно виконаної 
діяльності. Аналізуючи вплив ситуації успіху на почуттєву сферу дитини, Н. Щуркова зазначає: “Переживаючи 
ситуацію успіху, дитина відчуває почуття власної гідності, оскільки у визнанні її людських та індивідуальних 
якостей вона виявляє і те, що стоїть на певному рівні, і те, що вона варта чогось як людина. До того ж, ситуація 
успіху породжує задоволення життям на даний момент, а це є не що інше, як щастя в одному з його різновидів” 
[6, с. 110]. Формувати успішну особистість дитини потрібно розпочинати зі створення так званого поля успіху. 
Технологічними кроками побудови поля успіху, за І.Казаковою, А.Тряпіциною, є: діагностичне дослідження 
(у яких сферах життєдіяльності дитина може виявити здібності і пережити успіх); аналіз (наскільки значними 
є можливості дитини, чи вистачає їй поля діяльності);  прогноз (хто з дітей має переваги, хто може виявитися 
в позиції постійної поразки); проектування (вибудовуються ситуації досягнень, нові види діяльності, нові 
конкурси, виставки, нагороди, церемонії).

Виокремлюючи умови створення ситуації успіху, на перше місце вчені ставлять створення атмосфери 
схвалення, радості, яка може бути забезпечена за допомогою вербальних та невербальних (мімічних, пластичних) 
засобів, таких як підбадьорюючі слова, м’які інтонації, коректність та доброзичливість звертань, відкрита поза 
(А. Лопатін, В. Пітюков, Н. Щуркова). Це допомагає дитині справитися з поставленим перед нею завданням. 
Зокрема, В. Пітюков пропонує ряд педагогічних прийомів, які доцільно використовувати, створюючи ситуацію 
успіху: 1) зняття страху перед діяльністю, яку треба виконати, з метою подолання невпевненості у власних 
силах, у позитивному кінцевому результаті (це вербалізується у наступних фразах: “Для тебе це просто, однак 
якщо щось не вийде…”, “Не помиляється лише той, хто нічого не робить”, “Люди вчаться на своїх помилках 
і знаходять інші способи виконання завдань”. Таким чином, педагог дає зрозуміти вихованцю, що від нього 
не очікують абсолютної досконалості, що він має право на помилку, на іншу спробу, що цінність становлять 
його дії-намагання виконати завдання); 2) внесення мотиву, що відбувається, якщо разом з метою та описом 
передбачуваного результату дитині пояснюється, заради чого чи кого це здійснюється. Системоутворюючою 
якістю особистості виступає спрямованість. Саме в спрямованості виражаються цілі, в ім’я яких діє особистість, 
її мотиви, суб’єктивні ставлення до різних сторін дійсності. Соціальна спрямованість діяльності вміщує в собі 
значний педагогічний зміст, оскільки розкриває перед дитиною значимість її зусиль для інших людей і, навпаки, 
значення старань та думок цих людей для її розвитку; 3) авансування успішного результату (“Маючи такі 
здібності, як у тебе”, “Ти вже неодноразово демонстрував нам, як потрібно долати труднощі”, “Ти неодмінно 
все зробиш правильно, адже в тебе такий гострий розум”), для чого потрібно діагностувати позитивні сильні 
сторони особистості дитини (міцну пам’ять, спостережливість, уважність, швидкість реакції, розсудливість 
тощо) та спертися на них; 4) прихована інструкція, яка за своєю сутністю є допомогою дитині, яка ще тільки має 
навчитися обходитися без допомоги, повністю спиратися на свої сили. Реалізується така прихована допомога 
шляхом використання натяку, вказівки, побажання (“Найкраще почати з …”, “Доцільно звернути увагу на…”); 
5) “персональна винятковість”: змістом даного прийому є  зазначення важливості зусиль саме цієї дитини у 
даній діяльності (“Тільки ти і міг би”, “Тільки тобі я можу довірити”), що покладає відповідальність, мобілізує 
особистість; 6) педагогічне навіювання, тобто емоційно забарвлений вплив вихователя на свідому та підсвідому 
сфери дитини, результатом чого є поява стану впевненості, почуття піднесення, бажання діяти тощо; 7) оцінка 
отриманого завдяки дитячим зусиллям результату, яка, власне, визначатиме, чи відчує дитина радість успіху. 
При цьому важливо здійснювати не стільки цілісне оцінювання продукту діяльності, скільки деталі, в якій 
проявилась індивідуальність дитини, наприклад використання незвичного способу, самостійний пошук, гарне 
оформлення: “Особливо у тебе гарно вийшло…”, “Дивує такий фрагмент…”. 

Керуючись вище викладеним, відтворюємо наступну схему створення ситуації успіху: зняття страху; 
мотивація діяльності; авансування; прихована інструкція; персональна винятковість; педагогічне навіювання; 
висока оцінка деталей отриманого результату.

Даючи можливість переживати дитині насолоду від успіху, дорослі тим самим сприяють формуванню у 
неї мотивації досягнення. Це сукупність факторів, які впливають на силу прагнення людини до досягнення успіху. 
Серед них найбільш велику роль відіграє потреба в досягненні успіху. Як виявили вчені, вона не притаманна 
людині з народження, а набувається у процесі життя, причому вже з дитячого віку і стає відносно стійкою в 
5-6 років. Набута потреба в досягненні успіху в наступному житті майже не змінюється. Вона робить досить 
значний вплив на соціальну поведінку людини, на її психічний розвиток і життя загалом. Діти з розвиненою 
потребою досягнення успіху частіше мають нормальну самооцінку, нормальний рівень домагань і показують 
низький рівень тривожності. Такі діти розвиваються більш швидко у порівнянні з дітьми з низькою потребою 
досягнення успіху. Людина, яка з дитинства набула потребу в досягненні успіху, навчається долати труднощі, 
які виникають на її життєвому шляху.

Орієнтуючи вихователів на створення ситуацій успіху для вихованців у ігровій діяльності, потрібно 
проводити з ними системну роботу, яка матиме вплив на їх когнітивну, мотиваційно-ціннісну та діяльнісну 
сфери. З метою збагачення їх знань щодо сутності успіху, його значення для формування самооцінки, рівня 
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домагань, мотивації досягнення дошкільників, щодо розуміння категорії “успіх в ігровій діяльності”, а також 
щодо технології створення ситуації успіху та досвіду педагогів застосування цієї технології у навчально-
виховному процесі дітей доречно проводити лекції, бесіди, пояснення, диспути, спрямовувати самостійний 
пошук студентів з даної проблематики, заохочуючи їх до виступів з доповідями на семінарах, конференціях, 
до написання реферативних, курсових та дипломних робіт. 

Безумовно, система роботи з підготовки вихователя до створення ситуацій успіху передбачає усвідомлення 
та прийняття майбутніми спеціалістами дитини як найвищої цінності, за якнайповніше розкриття особистості 
якої несуть відповідальність не лише батьки, а й вихователі. Дошкільний період є базовим у формуванні дитячої 
самосвідомості, у сприйнятті себе як успішного члена суспільства чи невдахи. Щоб здійснювати педагогічно 
виправданий вплив на формування її особистості, потрібно ознайомити студентів з психологічними та 
фізіологічними особливостями, що мають місце у дошкільному дитинстві, а також озброїти портфоліо методів 
та методик, які дозволять виявити індивідуальні особливості дітей, адже кожна дитина неповторна, зі своїм 
характером, задатками, бажаннями, для кожної потрібно дібрати свій особливий метод впливу. Мотивувати 
майбутніх спеціалістів з дошкільного виховання до створення ситуацій успіху може почуття любові до дітей, 
бажання якомога якісніше виконувати свою роботу, досягаючи найкращих результатів, тобто розкриваючи 
потенціал дітей, почуття відповідальності за долю своїх вихованців. 

Проведення індивідуальних консультацій для вихователів (“Кожна дитина неповторна”, “Гуманні 
взаємини у виховному процесі”, “Як допомогти дошкільнику “відкрити” себе”, “Чому діти не хочуть ходити до 
дитсадка”, “Радісний настрій дітей, як його створити”, “Розвиток мотивації досягнення дошкільника”, “Зірки 
та непопулярні діти у групі”), здійснення їхньої самоосвіти згідно з найновішою літературою допомагатимуть 
педагогам планувати щоденну роботу, результати якої будуть орієнтовані на успіх дітей, вибудовувати окремі 
системи педагогічного впливу на дошкільників з різними рівнями розвитку успішності в ігровій діяльності. 
Особливої уваги потребують діти песимістичні, замкнені, з розвиненою мотивацією уникнення невдачі, 
з низькими розумовими здібностями, нерозвиненим умінням взаємодіяти і спілкуватися з однолітками й 
дорослими. 

Розв’язування педагогічних задач з вихователями, проведення ділових та рольових ігор  (“Розмова з 
батьками”, “Допоможемо дошкільнику стати успішним”, “Даємо дитині шанс”, ”Розкриваємо таланти”, “Як 
реагувати на дитячі невдачі?”) дозволять їм оволодіти вмінням здійснювати вибір на користь особистісно 
орієнтованої моделі поведінки, оволодіти технологією створення ситуацій успіху для вихованців.

Бесіди за круглим столом дадуть можливість поділитися набутим у процесі експерименту досвідом, 
порівняти отримані результати, об’єктивно віднайти позитивне і недоліки у роботі, отримати рекомендації від 
більш досвідчених колег. 

Звісно, кожна дитяча особистість потребуватиме особливого, нестандартного підходу від вихователя, 
однак творчі уміння не виникають на порожньому місці. Тому вважаємо за потрібне дати майбутнім спеціалістам 
алгоритм роботи з дітьми зі створення ситуації успіху у ігровій діяльності останніх. Він може мати наступний 
вигляд:

а) аналітичний етап – формування теоретичної концепції, тобто аналіз особистості дитини, визначення 
її сильних та слабких сторін, якостей, які потребують корекції, статусу у дитячому колективі;

б) стратегічний етап – визначаються завдання, надається цільова настанова (наприклад, допомогти 
дитині придумувати цікаві сюжети для ігор, сприймати роль, яку випало грати, як бажану, цікаву, розвивати 
вміння виконувати правила гри, конструктивно взаємодіяти з однолітками);

в) тактичний – розробляється план дій вихователя щодо реалізації завдань, передбачених стратегічним 
етапом (як саме, за яких умов здійснюватиметься робота з дитиною, які ситуації успіху  потрібно створити, 
які методи використати);

д) виконавчий вихователь опрацьовує з дитиною різноманітні сюжети ігор, навчає виконувати ті чи 
інші ролі, виразно коментувати мовлення дійових персонажів, пояснює, що не так важливо, яку роль ти граєш, 
як те, наскільки добре і чи з задоволенням ця роль буде виконана, навчає підкорятися правилам гри, терпляче 
вислуховувати бажання, пропозиції інших, обирати найкраще, найцікавіше;

г) контрольно-підсумковий – на основі аналізу ефективності проведеної роботи, про що свідчитиме 
зростання бажання інших дітей грати з вихованцем, для якого створювались ситуації успіху, переживання радості, 
задоволення ним від гри,   здійснюється корекція матеріалів з метою отримання удосконалених варіантів.

Досягнення успіху дошкільниками у ігровій діяльності вивчала А.Рояк, основними критеріями якого 
визначила бажання інших дітей гратися з цією дитиною, частоту вступу до спільної гри та тривалість ігрового 
контакту. Вона дійшла висновку, що успіх у грі є настільки значущим для дитини даного віку, що “його відсутність 
призводить до зниження найважливіших утворень особистості – рівня домагань і пов’язаної з ним самооцінки, 
до спотворення дитячої самосвідомості” [4, с. 50]. 

Аналізуючи причини неуспіху в ігровій діяльності, виникнення конфліктів, небажання дітей гратися з 
деякими однолітками, А.Рояк серед таких виокремлює: недостатню сформованість ігрових навичок; незнання 
позитивних способів співробітництва; неадекватне володіння способами співробітництва (як правило, 
зустрічається у надмірно рухливих, що не вміють керувати своєю поведінкою, дітей, і у повільних дітей, що 



59

КРЕАТИВНА ПЕДАГОГІКА 3
не вміють розвивати необхідний у грі динамізм діяльності); спотворення мотиваційної основи діяльності 
(наприклад, егоїстична спрямованість до абсолютного самоствердження у грі); відверта зацікавленість в 
однолітках не поєднується з потребою у спільній грі, оскільки у дитини переважають потяги до певної неігрової 
діяльності (наприклад до танців, співів, конструювання, догляду за тваринами тощо), що не співпадає з провідною 
потребою більшості. 

Спираючись на згадане дослідження, визначаємо наступні умови реалізації ситуації успіху в ігровій 
діяльності:

• перед початком гри потрібно звільнити дитину від психологічного дискомфорту (зайва сором’язливість, 
боязкість бути невибраним, відчуженість від однолітків тощо);

• запропоноване завдання, роль у грі роль повинні бути доступними для дитини, а труднощі мають 
зростати поступово;

• при обранні ролі, постановці завдань потрібно враховувати особливості кожного дошкільника;
• під час гри дитина повинна докладати зусиль для підвищення своїх ігрових умінь (творчо складати 

сюжет, реалістично виконувати роль, заздалегідь оговорювати правила та дотримуватись їх, безконфліктно 
спілкуватись з партнерами по грі тощо);

• витрачені дитиною зусилля повинні обов’язково бути помічені та оцінені вихователем, а малюк має 
впевнитись у своїх можливостях і здібностях;

• пропонована ігрова діяльність повинна приносити задоволення, відкриваючи простір для творчості;
• потрібно підкреслювати вдало виконану складову гри: дотримався правил гри, не схибив, довів сюжет 

до логічного завершення, зумів порозумітися з партнерами і т.д.;
• вихователю варто вірити у вихованця, в його можливості.
Детальне ознайомлення майбутніх вихователів з сутністю ситуації успіху, мотивування їх до її створення, 

озброєння студентів знаннями про алгоритм та умови реалізації ситуації успіху в ігровій діяльності дошкільників 
дозволить плідно здійснювати в майбутньому навчально-виховний процес дітей у ДНЗ, в результаті чого 
зростатимуть успішні дошкільнята. 
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УРАХУВАННЯ ВІДНОСНОЇ СКЛАДНОСТІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ 
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением критериев и показателей относительной 
сложности языков, необходимости их учета в учебно-воспитательном процессе высших военных заведений 
Украины; дается обзор состояния разработанности этой проблемы в отечественной и зарубежной научной 
литературе, определяются основные проблемные вопросы, требующие дальнейших исследований.

Ключевые слова: иностранные языки, относительная сложность, специалисты военного управления, 
категории сложности языков.

The article deals with defi ning criteria and their indices of foreign languages relative diffi culty; their taking 
into account in the teaching and educational process and the state of development of this problem in domestic and 
foreign scientifi c literature. It also identifi es the main issues requiring further research.

Key words: foreign languages, relative diffi culty, specialists of military management, language diffi culty 
categories.

Постановка проблеми. Професія воєнного дипломата носить універсальний характер – вона передбачає 
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підготовку у таких базових галузях, як міжнародне право, міжнародні відносини, військове та військово-
технічне співробітництво, а також досконалу іншомовну підготовку. Однак, в даній сфері існують певні 
проблеми, пов’язані з іншомовною підготовкою з так званих екзотичних мов, до яких належить арабська. Як 
зазначає у своєму інтерв’ю газеті «День» ректор Дипломатичної академії МЗС України Борис Гуменюк: «…
ми і не ставимо перед собою завдання протягом двох років вивчити східну мову. Світова практика засвідчила, 
що на вивчення східної мови потрібно п’ять років стаціонарного навчання, тобто потрібен університет, плюс 
закордонне стажування, щоб підготувати фахівця високого рівня» [3].

З досвіду практичного викладання іноземних мов відомо, що одні мови є більш складними для засвоєння, 
а інші – більш простими. В той же час поняття складності іноземних мов не знайшло свого відображення у 
вітчизняній науці. 

Часто постає проблемне питання: Скільки часу необхідно, щоб вивчити ту чи іншу іноземну мову? 
Зазвичай на це запитання неможливо однозначно відповісти, оскільки, відповідь залежить від здатностей 
особи до вивчення іноземних мов, мотивації, умов навчання, інтенсивності навчання та попереднього досвіду у 
вивченні іноземних мов. І, нарешті, відповідь на нього залежить від рівня іншомовної компетентності фахівця, 
який необхідно досягти. 

Що стосується воєнних дипломатів, то питання їх мовної підготовки регулюються Наказом Міністра 
оборони України № 267 «Про затвердження Концепції мовної підготовки особового складу Збройних Сил 
України та Плану реалізації Концепції мовної підготовки особового складу Збройних Сил України» від 01. 
06. 2009 року [2]. Однак, у даному документі визначено лише кількість аудиторних годин, яка виділяється на 
загальну мовну підготовку з мов, які належать до романської, германської та слов’янської мовних груп. Щодо 
інших мов, то у вищезгаданому Наказі зазначається, що кількість аудиторних годин виділяється окремо для 
кожної мови з урахуванням рівня її складності. На жаль, жодного якісного чи кількісного аналізу складності 
вивчення іноземних мов у вітчизняних наукових працях не проводилося. Отже, ця проблема є актуальною для 
професійної підготовки майбутніх фахівців військового управління у міжнародних відносинах і залишається 
нерозв’язаною.

Дана наукова стаття присвячена проблемі обґрунтування критеріїв і показників, за якими можливо 
було б класифікувати іноземні мови за складністю опанування ними для україномовних майбутніх фахівців 
військового управління у міжнародних відносинах.

Мета статті – на основі зарубіжного досвіду урахування складності іноземних мов для формування 
іншомовної компетентності фахівців розробити критерії та показники відносної складності мов та розглянути 
можливості їх використання під час іншомовної підготовки майбутніх фахівців військового управління у 
міжнародних відносинах.

Аналіз останніх результатів наукових досліджень. Питання відносної складності мов досліджували в 
основному зарубіжні вчені. Більшість вчених визначають три основних критерії для порівняння мов: фонетика, 
морфологія та синтаксис. W.F. Mackey для визначення складності мов додає також лексичний критерій [9, c. 
79-97].  J. Liskin-Gasparro у праці «ETS Oral Profi ciency Testing Manual» [8] та A.O. Hadley у праці «Teaching 
Language in Context» [7], виходячи з умов, що англійська мова є рідною для осіб, які вчаться, визначають такі 
лінгвістичні чинники розподілу мов на категорії за складністю: спорідненість з рідною мовою, морфологія 
(аглютинативна чи флективна мова), орфографія, фонетична система мови, синтаксис, диглосія (розбіжності 
між літературною та розмовною варіантами мови). Окремі проблемні питання порівняльного аналізу відносної 
складності іноземних мов, як педагогічної проблеми, досліджувалися також науковцями Агентства національної 
безпеки США (National Security Agency) [11], однак основні результати цих досліджень не публікуються у 
відкритих джерелах інформації.

Виклад основного матеріалу. На простоту чи складність практичного вивчення іноземної мови впливають 
дві групи чинників: суб’єктивні та об’єктивні. Основним суб’єктивним чинником є ступінь близькості іноземної 
мови до рідної мови особи, яка вчиться. Очевидно, що україномовній особі значно простіше вивчити словенську, 
болгарську чи сербську мову, ніж арабську чи китайську. Ці чинники мають відношення в більшій мірі до 
психолінгвістики та методики викладання, ніж до мовознавства. Взагалі проблема визначення складності тієї 
чи іншої іноземної мови є необхідною складовою навчально-виховного процесу, оскільки вона пов’язана з 
плануванням навчальної діяльності слухачів та прогнозуванням результатів іншомовної підготовки.

На основі узагальнення результатів багатолітнього досвіду викладання іноземних мов в Оборонному 
інституті іноземних мов ЗС США (Defense Language Institute) та в Інституті закордонних справ США (Foreign 
Service Institute) усі мови, які викладаються в даних ВНЗ, розділено на три категорії за рівнем складності. 
Категорія 1: мови, близькі до англійської (датська, французька, італійська, норвезька, португальська, румунська, 
іспанська, шведська, німецька). Для досягнення необхідного для виконання фахової діяльності рівня володіння 
мовами цієї категорії необхідно 575-600 годин аудиторних занять (23-24 тижні з розрахунку 25 годин аудиторних 
занять на тиждень).

Категорія 2: мови зі значними лінгвістичними та / чи культурними відмінностями щодо англійської 
(азербайджанська, болгарська, хорватська, чеська, грузинська, грецька, іврит, гінді, угорська, монгольська, пушту, 
фарсі, польська, російська, сербська, турецька, українська, урду, в’єтнамська). Для досягнення необхідного для 
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виконання фахової діяльності рівня володіння мовами цієї категорії необхідно 1100 годин аудиторних занять 
(44 тижні з розрахунку 25 годин аудиторних занять на тиждень).

Категорія 3: мови, які є надзвичайно важкими для опанування для англомовних студентів (арабська, 
китайська, японська, корейська) – 2200 годин аудиторних занять (другий рік навчання в країні, де ця мова є 
офіційною) (88 тижнів з розрахунку 25 годин аудиторних занять на тиждень).

Використовувати дослідження цих науковців у навчально-виховному процесі спеціалізованих українських 
ВВНЗ можливо лише з точки зору концептуальної основи, оскільки їх автори виходили з умов, що англійська 
мова є рідною. Для порівняльного аналізу відносної складності іноземних мов для україномовних осіб, які 
вчаться, необхідно визначитися з критеріями, які братимуться за основу, та їх показниками. 

Як уже зазначалося вище, відносна складність, здебільшого, залежить від ступеню спорідненості між 
мовою, що вивчається, та рідною мовою чи іншими мовами, якими особа уже володіє. Таким чином проблема 
складності іноземної мови може розглядатися нами лише за умови, що рідною мовою слухача є українська. 
Отже, основним завданням є проаналізувати лінгвістичні особливості мов і визначити, які з них об’єктивно 
вимагатимуть менше чи більше часу на їх опанування, а значить сприйматимуться як легші чи складніші. 
Серед сотень мов, якими розмовляють у світі, у даній статті розглядаються 14, які є найпоширенішими у вищих 
військових навчальних закладах. Ступені складності базуються на часові, за який необхідно досягти певного 
рівня володіння іноземною мовою. 

Однак, варто враховувати, що необов’язково споріднені мови уже через факт їх «близькості» одна до одної 
будуть простішими для вивчення. Наприклад, англійська мова належить до германських мов, є спорідненою з 
німецькою, датською мовами. Звідси на основі спорідненості мов, робимо висновок, що для носія англійської 
мови обидві зазначені мови є легкими і мають відноситися до категорії 1. З іншої сторони французька мова, 
яка належить до романських мов, мала б бути складнішою для вивчення. Але, якщо брати до уваги словникові 
запаси цих мов, то англійська і французька мови мають більше подібної лексики, ніж німецька і англійська. Як 
результат, німецька мова належить до мов категорії 2, а французька – до категорії 1. Семітські мови – іврит і 
арабська – також належать до різних категорій. Але в даному випадку підставою для такого розподілу послужив 
не словниковий запас, а граматичні особливості згаданих мов.

Висновки, щодо рівня складності мов, зроблені в Оборонному інституті іноземних мов ЗС США (Defense 
Language Institute) та в Інституті закордонних справ США (Foreign Service Institute), базуються на «багатолітньому 
досвіді викладання мов працівникам урядових установ для виконання ними дипломатичних / професійних 
функцій» [10, c. 1]. Такий підхід залишає нерозв’язаною проблемою критеріїв відносної складності мов. 

Слід зазначити, що окрім лінгвістичних чинників, на складність опанування іноземною мовою впливають 
також психологічні та педагогічні чинники (мотивація, можливість вчитися, досвід попереднього вивчення 
іноземних мов, кількість іноземних мов, які вивчала особа, методика викладання, матеріали та технічні засоби 
навчання, які застосовуються). Перш за все, варто визначитися з самим поняттям рівня складності мови. На 
нашу думку, він базується на кількості часу, який необхідний для досягнення певного рівня володіння іноземною 
мовою.

Обґрунтовуючи критерії та показники відносної складності іноземних мов дамо визначення базових 
понять.

Критерії відносної складності іноземних мов  – це ознаки, орієнтири та підстави для порівняння 
основних особливостей мов, які дозволяють зробити висновок про час та зусилля, необхідні для їх опанування 
на відповідному рівні.

Показники відносної складності іноземних мов – характер особливостей тієї чи іншої мови (спорідненість 
з рідною мовою, словниковий запас, морфологічна класифікація мов, принцип побудови орфографії, диглосія, 
фонетична система, графічна система), ступінь відмінності яких від рідної мови особи, яка вчиться, і визначає 
необхідність докладання більших чи менших зусиль на їх опанування за визначений час; тобто це ті умови, на 
які можна спиратися при класифікації мов за рівнем складності.

Враховуючи, що саме лінгвістичні чинники є визначальними у розподілі мов за рівнем складності до тієї 
чи іншої групи, беручи до уваги ідеї Judith Liskin-Gasparro та Alice Omaggio Hadley, ми визначаємо такі критерії 
та показники відносної складності мов: спорідненість з рідною мовою та словниковий запас, морфологічна 
класифікація мов, принцип побудови орфографії, диглосія, фонетична система, графічна система (табл. 1).

Спорідненість з рідною мовою та словниковий запас. Мови, які походять від спільної мови-предка, 
називають спорідненими. Близьку спорідненість між мовами можна помітити навіть не проводячи спеціальних 
досліджень. На основі спорідненості мов К.М. Тищенко розробив карту диференціальних відстаней лексиконів 
мов Європи [5, с. 266-267]. Загалом, менш споріднені мови мають більші відмінності, у тому числі й у 
лексиконі.

Морфологічна класифікація мов − типологічна класифікація мов світу на основі принципів морфологічної 
будови слів. Відповідно до цієї класифікації усі мови поділяються на такі типи: кореневі мови (аморфні, ізолюючі), 
аглютинативні мови, флективні (фузійні) мови, полісинтетичні мови (багатоскладові, інкорпоруючі). До того ж 
багато мов світу суміщають у собі ознаки різних типів, займаючи проміжне положення на шкалі морфологічної 
класифікації. Логічно було б припустити, що чим більш подібними є основні принципи морфологічної будови 
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слів мови, яка вивчається, тим менше часу і зусиль необхідно витратити слухачеві для опанування нею.

Принципи побудови орфографії. Оскільки орфографія безпосередньо пов’язана з письмом, то саме її 
поява вплинула на формування принципів побудови орфографії мови, які не диктуються мовою. Розрізняють такі 
основні принципи побудови орфографії: морфологічний (морфема пишеться однаково, незалежно від позиційних 
фонетичних змін); фонетичний (особливості вимови передаються на письмі); семантичний (написання ніяк не 
пов’язане зі звучанням, а відображає лише семантику).

Диглосія − мовна ситуація, в якій водночас існують два варіанти однієї мови (літературний і розмовний 
варіанти) [6, с. 34]. Класифікуючи мови за рівнем складності, слід враховувати те, наскільки розмовний варіант 
мови відрізняється від літературної норми. В деяких мовах, наприклад арабській, сучасна арабська літературна 
мова ніколи не була звичайною розмовною мовою арабів. Літературний варіант цієї мови − це варіант мови, 
який вивчається в системі офіційної освіти та використовується переважно на письмі та у формальних усних 
мовленнєвих ситуаціях, тобто фактично, самі араби ніколи б не використали з метою, наприклад, неформальної 
бесіди. Така ситуація є проблематичною як для педагога, так і для особи, яка вивчає арабську мову [1, с. 62].

Графічна система є, як відомо, необхідною умовою для оволодіння слухачем читанням та письмом. 
В той же час, існує багато варіантів графічних систем. Серед них можна виділити такі, які є подібними до 
графічної системи рідної мови слухача; які відрізняються від графічної системи рідної мови слухача, проте є 
для нього звичними (мови, які використовують латинський алфавіт); які абсолютно відрізняються від графічної 
системи рідної мови слухача (мови, які використовують в’язь, ієрогліфічне письмо та ін.). Набагато менше часу 
і зусиль необхідно для опанування тими мовами, в яких графічна система співпадає з графічною системою 
рідної мови, дещо більше часу і зусиль вимагають мови з відмінною, проте звичною графічною системою. І, 
нарешті, максимальних зусиль і найбільше часу вимагатиме графічна система, яка використовує абсолютно 
незвичні для слухача символи.

Фонетична система впливає, головним чином, на механізми та результат сприйняття мови на слух. 
Фонетичні відмінності між мовами включають відмінності в артикуляції, способі поділу потоку мовлення 
на склади, ритмі мовлення та інтонації. Наприклад, за усіма показниками серед мов індоєвропейської мовної 
сім’ї найбільш протипоставленими один одному є слов’янські та германські мови. Взагалі, Г.Г. Сильницький 
вважає, що фонетичні властивості є найбільш фундаментальними та найменше піддаються впливу соціальних 
та інших зовнішніх чинників [4, с. 147].

Та чи інша мова відноситься до однієї з трьох груп складності за наявності більшості з показників, 
представлених у таблиці 1.

Серед тих іноземних мов, що вивчають магістри військового управління у міжнародних відносинах, 
відповідно до розроблених критеріїв, можемо зробити висновок, що найлегшими для україномовних слухачів 
є слов’янські мови (польська, сербська, хорватська, чеська, болгарська); більш складними – германські та 
романські мови (англійська, німецька, французька, іспанська, португальська, румунська); найскладнішими – 
мови, що не входять до індоєвропейської мовної сім’ї (арабська, китайська, турецька) (рис. 1). 

Висновки. Питання, що розкриваються у статті, тісно пов’язані з практичною підготовкою майбутніх 
фахівців воєнно-дипломатичної служби.

Таблиця 1
Критерії та показники відносної складності мов

Група склад-
ності

Критерії

Спорідненість з 
рідною мовою та 
словниковий запас

Морфологічна 
класифікація 
мов

Принцип побу-
дови орфографії

Диглосія Фонетична си-
стема

Графічна систе-
ма

Показники Показники Показники Показники Показники Показники

перша Мова відноситься до 
однієї з рідною для 
слухача мовою гру-
пи. Велика кількість 
спільної чи подібної 
лексики

О с н о в н і 
п р и н ц и п и 
морфологічної 
будови слів 
подібні до рідної 
мови слухача

Фонетичний В і д с у т н я 
або незнач-
на

Подібна до рідної 
мови слухача 

Однакова з 
рідною мовою 
слухача 

друга Мова відноситься до 
однієї мовної сім’ї 
з рідною мовою 
слухача. Спільної 
лексики практично 
немає. Подібна лек-
сика представлена 
інтернаціоналізмами

О с н о в н і 
п р и н ц и п и 
морфологічної 
будови слів дещо 
в ідр ізняються 
від рідної мови 
слухача

М о р ф о -
фонетичний

Істотна В цілому 
в і др і з н я є т ь с я 
від фонетичної 
системи рідної 
мови слухача

Відрізняється від 
графічної систе-
ми рідної мови 
слухача, але є 
звичною
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третя Мова відноситься 
до різних мовних 
сімей з рідною мо-
вою слухача. Спільна 
та подібна лексика 
відсутня

О с н о в н і 
п р и н ц и п и 
морфологічної 
будови слів є не-
властивими для 
рідної мови слу-
хача

Д е ф е к т н и й , 
с е м а н т и ч -
ний, складна 
орфографія

Яскраво ви-
ражена

Д о к о р і н н о 
в і др і з н я є т ь с я 
від фонетичної 
системи рідної 
мови слухача

А б с о л ю т н о 
відрізняється від 
графічної систе-
ми рідної мови 
слухача 

На основі проаналізованих наукових праць та лінгвістичних чинників, які призводять до ускладнення 
мови для опанування нею, нами були запропоновані критерії та показники відносної складності іноземних 
мов. 

Дані критерії не є остаточними для класифікації іноземних мов за рівнем складності щодо їх вивчення 
та потребують експериментального підтвердження.

 
Рис. 1. Відносна складність іноземних мов для носіїв української мови

Виходячи з вищезазначеного, вважаємо, що дослідження складності іноземних мов для україномовних 
осіб, які вчаться, сприятиме підвищенню якості іншомовної підготовки у спеціалізованих вищих військових 
навчальних закладах України та є перспективним. 

Перспективи подальших досліджень. У подальших наукових працях було б доцільно дослідити 
питання кількості часу, необхідного для опанування іноземними мовами кожної з категорій складності на рівні, 
необхідному для вирішення фахових завдань; також було б доцільно експериментально перевірити правильність 
розподілу мов на категорії за рівнем складності.
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ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ДУХОВНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ

В работе рассмотрены вопросы организации научно-исследовательской работы со студентами, этапы 
проведения этих  работ, пути активизации работы студентов в научных кружках, проблемных группах, 
научно-практических конференциях и роль преподавателя.

 Показано влияние исследовательских работ студентов и информационных технологий на 
профессиональное и духовное становление молодежи.

The paper discusses the organization of research work with the students, the stages of this work, ways to 
enhance the work of students in academic circles, concern groups, scientifi c and practical conferences and the role 
of the teacher.

 The infl uence of research works of students and information technology for professional and spiritual formation 
of youth.

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, апробация, профессиональное и духовное 
становление, освоение  новых знаний.

Keywords: scientifi c-research work, testing, professional and spiritual formation, development of  new 
knowledge.

Постановка проблемы. Одной из форм повышения качества подготовки специалистов есть активизация 
научной, познавательной и общественной деятельности студентов. Процесс познания нового в особенности 
оказывается в период проведения научных исследований, в это время студент учится самостоятельно учиться 
новому, самому докапываться до истині, находить единственно верное решение исследуемой задачи из великого 
множества направлений его реализации.

В процессе овладения учебных дисциплин основную роль играет самостоятельная та научно-
исследовательская работа студентов. При  этом информационные технологии, работа на персональном 
компьютере, самостоятельная обработка учебной и научной литературы оказывают содействие студенту 
самостоятельно научиться учиться, то есть самостоятельно овладевать новыми знаниями. Поэтому научно-
исследовательская работа студентов, информационные технологии являются одними из факторов, которые 
влияют на качество подготовки высококвалифицированных специалистов.

Целью работы является определение влияния научно-исследовательской работы студентов, 
информационных технологий на их профессиональное и духовное становление, а  также описание основных 
этапов проведения научно-исследовательских работ студентами.  

Изложение основного материала исследования.
Организация научно-исследовательской работы со студентами. Цель  научно-исследовательской работы 

студентов (НИРС) - развитие у них глубоких профессиональных знаний и навыков работы по избранной 
специальности, а именно способности самостоятельно работать с литературой (научной, учебной, специальной), 
осуществлять поиск необходимой информации в научных журналах, в материалах научно-практических 
конференций, в сети Internet;  проводить критический анализ научных статей, тезисов докладов, концепций; 
обобщать результаты проведенных исследований; формировать собственные выводы и предложения; выявлять 
новые направления научных исследований.

 Научно-исследовательская работа студентов – важный и самостоятельный вид учебного процесса, 
который отображает уровень профессиональной подготовки специалиста, его методологическую зрелость и 
возможность выполнять самостоятельно научные исследования.

Проведение научных исследований студентами является важной формой углубленного самостоятельного 
изучения теоретического материала по определенной проблеме, с обзором направления исследований и их 
анализом, как в Украине, так и в других странах, формирования предложений относительно усовершенствования 
процесса решения соответствующих задач [1].

Одновременно научно-исследовательская работа является формой контроля, который отображает степень 
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овладения студентом знаниями, как по гуманитарным, так и специальным дисциплинам, учит работать с научной 
и учебной литературой, обобщать и грамотно анализировать научные материалы и полученные результаты.

Уровень выполнения научно-исследовательской работы является показателем способности студента 
к анализу и формированию обоснованных выводов, инструментария научного поиска, умения критически 
оценивать полученные результаты, отстаивать личную точку зрения.

Научно-исследовательская работа выполняется студентом под руководством и контролем преподавателя 
– научного руководителя.

К научно-исследовательской работе привлекаются все студенты у кого есть способности, кто стремится 
достичь определенной цели в жизни. 

Рядом с молодежью, которая имеет высокий уровень знаний, в высшее учебное заведение поступает  
молодежь с низкой школьной базовой подготовкой  или молодежь с недостатками здоровья. Благодаря высшему 
образованию молодежь стремится реализовать себя, найти свое место в жизни, быть уверенными  в своем 
будущем и занять такое место, чтобы быть полезными обществу и ощущать нравственное  и материальное 
удовлетворения. 

Каждый преподаватель должен так работать со студентами, чтобы это ощущалось не на словах, а в 
делах. Способности у студенческой молодежи необходимо развивать с первого курса. Надо не допустить, чтобы 
студенты с недостатками здоровья имели ощущение неполноценности. Необходимо чтобы они ощущали себя 
равными среди равных.

Основные этапы проведения научно-исследовательских работ  и их апробация. Подготовка и апробация 
научно-исследовательских работ (НИР) состоит из нескольких последовательных этапов. На первом этапе 
студент должен взвешенно подойти к выбору темы исследования с учетом научных интересов и будущей 
профессиональной деятельности. Четко понять сущность задачи и цель научно-исследовательской работы. 

На втором этапе студент обсуждает направление исследований с научным руководителем, осуществляет 
информационный поиск и изучение литературы, на основании чего составляет план выполнения НИР и 
согласовывает его с научным руководителем. Кафедры разрабатывают тематику научно-исследовательских 
работ, в которую ежегодно вносят дополнения и изменения. Тематика обсуждается на заседании кафедры, на 
котором преподаватели предлагают к включению темы из соответствующих учебных дисциплин.

На третьем этапе студент осуществляет научный поиск, анализ научной литературы, сбор исследуемых 
данных и их обработку.

На четвертом этапе осуществляется анализ полученных результатов. Студент обобщает результаты 
исследований, анализирует, систематизирует материал и формулирует обоснованные выводы.

На пятом этапе студент оформляет отчет о выполнение научно-исследовательской работы, в котором 
указывают содержание, данные и сущность достигнутых результатов. Отчет служит основой подготовки 
доклада (тезисов) на студенческую научно-практическую конференцию или доклады на заседании научного 
кружка,  проблемной группы. 

Заключительным этапом выполнения НИРС есть апробация полученных результатов на студенческой 
научно-практической конференции, заседании научного кружка, проблемной группы, где студенту необходимо 
обосновано доложить о выполненных исследованиях и отстаивать личную точку зрения.

Выбор студентом темы  научно-исследовательской работы.  Тематика научно-исследовательских работ 
разрабатывается кафедрой с учетом актуальности и основных научных направлений, над которыми работают 
преподаватели  кафедры. Эта тематика может изменяться, дополняться.

Студенту предоставляется право выбора темы научных исследований из перечня, предложенного 
кафедрой, а также предложить свою тему. При наличии мотивированного желания студента возможны 
дополнения тематики научно-исследовательских работ. В таком случае инициативная тема должна быть 
утверждена кафедрой и закрепленна за данным студентом.

Преподаватель знакомит студентов с тематикой научно-исследовательских работ, разъясняет сущность 
и цель каждой НИР и помогает им выбрать тему, которая более всего их интересует. При этом  он выступает 
в нескольких ролях: организатора, эксперта, консультанта-фасилитатора. В роли консультанта-фасилитатора 
преподаватель побуждает студентов самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации, решения 
поставленных задач, самостоятельно ставить новые задачи и др. 

Для правильного выбора темы исследований студенту необходимо ознакомиться с литературой по 
нескольким направлениям и, посоветовавшись с преподавателем, выбрать себе тему. При этом необходимо 
учитывать тематику своих предыдущих научных исследований.

При выборе темы исследований необходимо учитывать знание студентом  иностранных языков и наличие 
научной литературы соответствующего направления.

Избрав тему, студент должен написать заявление на имя заведующего кафедрой с просьбой закрепить 
за ним соответствующую тему. Порядок выполнения научно-исследовательской работы студент согласовывает 
с научным руководителем. 

Пути активизации работы студентов в  научных кружках, проблемных группах, научно-практических 
конференциях. Научно-исследовательская работа студентов является школой, которая приучает их творчески 
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мыслить, развивает инициативу, умение самостоятельно решать задачи. Важным этапом выполнения научных 
исследований есть их апробация, сущность которой состоит в выступлении с докладом о выполнении 
исследования и полученных результатах перед студентами, во время проведения семинарских (практических) 
занятий, где преподаватель предоставляет возможность выступить с информацией (коротким докладом - 
несколько минут), которая совпадает с темой занятий [3].  

Более полное обсуждение результатов исследований рекомендуется проводить на заседаниях научных 
кружков, проблемных групп.  

Желательный эффект может дать выполнение таких условий:
• хорошая подготовка студентов к занятиям, к работе в научных кружках или проблемных группах;
• активное участие студентов в обсуждении поставленной проблемы, решении задач.
Активность студентов поддерживается преподавателем и развивается в процессе дискуссии по вопросам, 

которые обсуждаются. Чем чаще студенты высказывают личную точку зрения во время  дискуссий, тем более 
возникает у них потребность в самовыражении, с целью получить признание и уважение. Развитие активности 
студентов на семинарских (практических) занятиях, заседаниях научных кружков, проблемных групп важнейшая 
и труднейшая задача преподавателя. Эта задача может быть решена путем создания атмосферы раскованности 
студентов во время проведения соответствующих мероприятий. Педагогические приемы преподавателя должны 
быть  направлены на то, чтобы студент поверил у себя, что такая форма общения является не только проверкой 
знаний, но и творческой лабораторией, где он учится творчески мыслить. Поэтому при оценивании выступлений, 
высказываний, реплик студентов необходимо проявлять большой педагогический такт [4]. 

Не надо спешить с исправлениями неточностей в выступлениях студентов. Лучше предоставить 
возможность другим студентам обнаружить эти неточности и попробовать их исправить – это станет примером 
для создания деловой дискуссии.

Активность студентов повышается, если им предоставляется возможность задавать вопрос 
выступающим. После обсуждения доклада преподавателю необходимо подвести итоги, исправить ошибки, 
указать на положительные элементы.

Во время проведения дискуссии преподаватель должен применять принципы добровольности и 
принуждения к выступлениям, привлечения к дискуссии студентов–“молчунов”. Надо привлекать пассивных 
студентов к процессу обсуждения, чтобы они ощутили удовлетворение собою, что они преодолели свой страх 
и активно стали отстаивать личную точку зрения.

Лучшие доклады (выступления) студентов рекомендуются на ежегодную студенческую научно-
практическую конференцию института.

На следующем этапе студент оформляет тезиса доклада на студенческую научно-практическую 
конференцию или доклад на заседание научного кружка, проблемной группы. Доклад (тезисы) оформляются 
в соответствии с требованиями, установленными организационным комитетом конференции.

Кульминационной точкой проведения исследований есть апробация полученных результатов на научных 
конференциях, когда перед своими ровесниками студенту приходится докладывать о своей работе, защищать 
и обосновываться свою точку зрения, доказывать его правоту [2]. Особую остроту и интерес вызывает защита 
полученных результатов, когда в работе конференции принимают участие студенты из ВУЗов разных регионов 
и разных стран.

Научно-исследовательская работа так может увлечь студентов, что для некоторых она может стать 
смыслом жизни. Работа, связанная с исследованиями, весьма положительно влияет на нравственное и духовное 
воспитание молодежи, что в совокупности с умением самостоятельно осваивать новые знания, претворять 
результаты исследований в конкретное решение задач этого класса, способствует самоутверждению в жизни, 
учит преодолевать возникающие трудности. Участие в НИР, в работе конференций, научных семинаров учит 
студентов коммуникабельности, умению общаться с коллегами, перенимать опыт работы, поведения, умение 
лаконично и правильно  вести дискуссию.

Выводы. Научно-исследовательская работа студентов, новые информационные технологии оказывают 
содействие возрастанию профессионализма и духовности молодежи, дают возможность человеку проявить себя 
во всех общественных сферах, стать активным и равноправным гражданином. Они предоставляют возможность 
овладения новыми знаниями как во время обучения в ВУЗе, так и при выполнении своих профессиональных 
обязанностей на работе.

Апробация результатов научных исследований осуществляется на студенческой научно-практической 
конференции (на пленарном заседании или на заседании соответствующей секции), где перед студентами из 
других стран и других высших учебных заведений Украины докладывается о сущности научных исследований, 
полученных результатах. При обсуждении студент должен показать умение доказывать и отстаивать свою 
научную точку зрения. 

Путь в будущее невозможен без применения новых информационных технологий. В высших учебных 
заведениях при подготовке специалистов разных специальностей всегда их применяют. Информационные 
технологии, работа на персональном компьютере, самостоятельная обработка учебной и научной литературы 
оказывают содействие студенту самостоятельно научиться учиться и овладевать новыми знаниями. 
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Участие в работе научных конференций вырабатывает у студентов характер, учит их отстаивать свою 
точку зрения перед незнакомой аудиторией, вырабатывает у них бойцовские качества в лучшем понимании 
этого слова.

Кроме того, участие в работе студенческой конференций, как региональной (межвузовской) так и 
международной, предоставляет  возможность студентам знакомиться с разными точками зрения исследуемой 
проблемы, по другому заставляет взглянуть на объект исследования, да и на самого себя как бы со стороны.

Положительную воспитательную роль играют региональные и международные студенческие научно-
практические конференции. На таких конференциях устанавливаются деловые контакты между студенческими 
организациями  разных учебных заведений и личные дружеские связи между студентами.

Научно-исследовательская работа студентов, информационные технологии оказывают содействие 
повышению эффективности учебного процесса.

К научно-исследовательской работе следует привлекать студентов способных самостоятельно овладевать 
новый  учебный материал, у которых есть желание и стремление к получению новых знаний. 
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ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА НОВОЙ ЭРЫ: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СМЫСЛА

Автор досліджує проблему впливу ціннісних орієнтирів на специфіку духовно-морального виховання, які 
сфокусовані у сучасних уявленнях про культуру та духовну культуру. Вивчаються аспекти розгляду духовної 
культури у співвідношенні з категоріями «насилля», «жорстокість», «агресія» та іншими негативними 
факторами людського буття. Прийняття гуманістичних ідеалів у сучасних концепціях духовної культури, 
прийняття внутрішньо несуперечливої узгодженої позиції вихователів усіх рівнів, різних країн та народів 
інформаційного суспільства в умовах глобалізації розглядаються як закінчення періоду постмодерну та 
народження нової ери – ери духовності у розвитку сучасної цивілізації.

Духовно-моральне виховання, ціннісні орієнтири, гуманістичні ідеали.
 The author is researching the problem of infl uence on spiritual-moral upbringing of value guidelines which 

were focused on contemporary conceptions of culture and spiritual culture. The aspects of consideration of spiritual 
culture in relation to categories of “violence”, “brutality”, “aggression” and other negative factors of human existence 
are put to scrutiny. The acceptance of humanistic ideals in modern spiritual culture concepts, the acceptance of the 
inwardly consistent agreed position of all levels educationalists from different countries and nations of information-
oriented society under globalization conditions are considered to be a dying of the post-modernism period and a new 
era origination – the era of spirituality in the human civilization development.

Spiritual-moral upbringing, value guidelines, humanistic ideals.

Постановка проблемы. Под категорией, «осевое время», понимается эпоха «первых систематических 
философских учений» [Назаретян], представлений о добре и зле, совести и морали, появление «человека такого 
типа, который сохранился и по сей день» [Ясперс]. Развитие человеческой цивилизации за прошедшие с тех 
пор более чем два с половиной тысячелетия имело внутренне противоречивый характер: технический прогресс, 
результаты которого столь ощутимы на рубеже третьего тысячелетия, находится в явном противоречии с 
развитием духовности и морали. Существуют объективные факторы, влияющие на «консервацию» и усиление 
духовно-моральных деформаций: минувший век был ознаменован мировыми войнами, совсем не так давно 
исчезло рабство, современное мировое сообщество приходит в тупик в борьбе с мировым терроризмом. 
Отражением такого стиля жизнедеятельности являются известные проявления детской жестокости в школах 
различных стран и регионов планеты. Все эти явления – результат деформированной духовности и культуры. 
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Цель, гипотеза и задание статьи. Ставя перед собой цель– раскрытие сущностных аспектов духовной 

культуры в контексте исторического развития человечества, автор рассматривает в качестве рабочей гипотезы 
положение о том, что в настоящее время отсутствует логически непротиворечивый согласованный подход к 
определению сущностных аспектов духовности и духовной культуры, что в свою очередь есть результатом 
неполного раскрытия самого феномена духовности в научной литературе. Поскольку проблема формирования 
духовности, духовной культуры связана с определением её смысла, в данной статье мы ставим задание, исследуя 
проблему духовной культуры, снизить порог неопределённости и логической несогласованности в определении 
смыла духовной культуры, что будет способствовать концентрации усилий на стратегии её формирования.

Анализ литературы. Проблеме выбора базисной системы ценностей, как цель и идеал духовно-
нравственного воспитания в значительной степени препятствует противоречивость подходов к определению 
культуры. Как отмечает Николай Важинский, что «если с 1871 по 1919 гг. американские культурологи А. Кребер 
и К. Клахон насчитали всего семь определений культуры (первым признано определение этнографа и историка 
культуры ХІХ в. Э.Б. Тайлора [1]), то с 1920 по 1950 гг. появилось еще 157 определений данного понятия». 
Известный французский ученый А. Моль насчитывает уже свыше 250 таких определений, различающихся не 
только по форме, но и по содержанию. В средине 50-х гг. Г. Беккер и А. Басков насчитали уже 257 различных 
и часто противоположных определений культуры [2]. Современный историко-философский анализ предлагает 
для изучения более 300 определений культуры, и число это продолжает увеличиваться. Эту аналитическую 
деятельность можно сравнить с исследованием человечества самого себя, своих сущностных и отличительных 
характеристик, своей миссии и предназначения. При этом, что не может ни вызывать удивления: учёных, 
желающих серьезно исследовать проблему духовной культуры, немного, да и уровень исследования требует 
дальнейшей работы в этом направлении. Классифицируя аналитическую работу в этой области, автор 
выделяет:

1. Эмпирически-созерцательный подход, связанный с определением духовной культуры через её 
содержание, главным образом через совокупность мифов, верований, ритуалов (Э.Б.Тайлор), знаний (А.Моль), 
знаков, символов, образов, (И.Кант, Ф.Шеллинг, Г.В.Ф.Гегель) мифологическую символику (Ф.Шлегель) 
«хранилище и фабрику смыслов» (В.М.Лобак, С.Великовский), «системную организацию смыслов» (Н.Н.Рубцов), 
«социальную память человечества» (В.С.Ларцев) и, наконец, ценностей (Н.З.Чавчавадзе). 

2. Функционально-механистический подход, рассматривающий духовную культуру, как адаптационный 
механизм изменения стиля жизнедеятельности, в связи с выбором новой системы ценностей (Э.Кассирер, 
М.С.Каган. Н.С.Злобин, В.Е.Давидович и Ю.А.Жданов, М.К.Петров, В.Сагатовский, И.В.Карпенко).

3. Дифференциально-рейтинговый подход, основанный на типе духовного отношения к миру: экстраверты 
– интроверты, интерналы –  экстерналы, агностики, материалисты, стили духовно-эстетического видения мира, 
субкультуры, а также выделение различных уровней сформированности духовной культуры – высокий, средний, 
низкий; приспособительный, творческий, разрушительный и системы критериев, определяющих их (Л.Н. Коган, 
А.В. Вехов, А.И. Шендрик, Н.В. Долгая). 

Анализируя использование категорий, связанных с определением смысла духовной культуры на 
современном этапе, Г.А. Аванесова отмечает, что, несмотря на то, что «они остаются живыми, востребуемыми 
категориями»,  «их смысловой объём, аналитический теазарус не определены… В современных западных работах 
об обществе и культуре почти не прибегают к понятию «духовная культура», сам термин «духовность» обычно 
используется в мировой литературе религиозно-философского содержания». Широкое же использование данных 
категорий в 60–70-е годы в советской философской литературе объясняется определением духовности как 
качества сознания, связанного с «убеждённостью людей в правоте коммунистических идеалов» [1, с. 3-4]. 

Отсутствие согласованных подходов в определении сущностных аспектов духовной культуры отражают 
проблемы в разграничении материальной и духовной культуры. Исследователи разрабатывали различные 
варианты разграничения содержания этих понятий. Первоначально, с формированием категории «материальная 
культура», к содержанию духовной культуры стали относить всё, что оставалось в содержании общей культуры 
при вычете из её объёма материальной, а содержание духовной культуры фактически отождествляли с духовной 
сферой жизни общества, рассматривая её как «духовное бытие общества» (Л.Керман), «состояние духовной 
жизни общества» (М.Ким), «…всё, что составляет духовный мир общества и человека» (Б.Ерастов). 

М.С. Каган, предложил рассматривать материальную культуру в качестве «способа самостоятельного 
существования и функционирования … предметов, отделившихся от своих создателей …, способ материализации 
духа» [8, c.179]. При всей спорности позиции, это был определённый прорыв в философии культуры, поскольку из 
абстрактного бытия духовная культура получала определённую энергетику, она являла собой ответ на проблемные 
основания человеческого бытия. Продолжая данную линию исследования, Г.П. Балабанова рассматривает 
духовность «стимулом и движущей силой» культурной деятельности, в качестве тех ценностей культуры, 
которые служат «катализатором для прорыва за устоявшиеся рамки исторического горизонта», представляют 
из себя те «живительные соки, которые постоянно питают и обновляют человеческую цивилизацию, создают 
условия для выявления новых измерений человеческого бытия, подготавливают самую возможность преодоления 
социального застоя, закостенелых форм человеческого бытия» [2, с. 33].

Однако, наверное, несправедливо видеть в духовной культуре подлинную творческую деятельность, а в 
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духовности  – только «стимул и движущую силу». Подчёркивая полифоничность, многоаспектность проблемы 
духовности и отсутствие её адекватной полной дефиниции, О.В.Хаустова указывает, что «не смотря на то, 
что «духовность» рассматривается различными исследователями как комплексное образование, ни в одном 
определении «мы не встретили такой совокупности существующих компонентов, таких как ценностный, 
потребностный, мотивационный, экзистенциальный (смысложизненный), трансцендентальный, религиозный, 
морально-этический, эстетический, интеллектуальный, волевой, мировоззренческий, интуитивный, 
творческий, психоэнергетический, деятельностно-поступочный, опытный (онтологический), этнический, 
личностно-преобразующей деятельности (самопознания, самокритики, саморазвития, самосовершенствования, 
самореализации)». Скорее всего, нет необходимости в дефиниции, затрагивающей сущность понятия, вкладывать 
всё его содержание, но для исследователя стоит задача приблизиться к его сущностному аспекту, атрибутивному 
свойству. И здесь всё более заметны сбои, как правило, нарушающие законы логики. Если, как мы это уже 
указывали, В.М.Лобак, С.Великовский, Н.Н.Рубцов рассматривали культуру, как орудие добывания смыслов. 
Л.П.Буева связывает с проблемой обретения смыслов духовность. 

Раскрытие основных идей работы. Для того, чтобы избежать подобных недоразумений, необходимо 
обратиться в сущностным аспектам самой культуры, далее рассмотреть категории культура, духовность 
и духовная культура в их логической взаимосвязи и, наконец, выявить сущностные аспекты духовной 
культуры.

I. К глобальным, мировоззренческим проблемам культуры можно отнести:
1. Проблему разделения философского и социологического мировосприятия культуры. 
2. Проблему партикуляризма и универсальности культуры. 
3. Проблему личного и социального в культуре, соотношение творчества и традиции в эпоху 

постмодерна.
4. Проблему рационального и иррационального в культуре.
5. Проблему допустимости насилия в культуре. 
Безусловно, формат данного исследования не позволяет осуществить углубленный анализ по каждому 

из этих направлений, но и исключение данных проблем так же не представляется возможным, поскольку это 
непосредственно влияет на предмет исследования. Дадим краткий анализ решения этих проблем.

1. Проблема разделения философского и социологического мировосприятия культуры. Данная проблема 
непосредственно связана с такой постановкой вопроса: является ли культура любой формой бытия человека в 
мире, т.е. несёт в себе в большей степени социологически-описательный, культурно-этнографичесий подход, 
или же культура концентрирует в себе ценностные ориентации, являющие собой вектор развития цивилизации? 
Культура как сущее, как традиционный способ жизнедятельности тождественна категории «общество», а как 
совокупность достижений общественного развития – категории «цививилизация». Социокультурные сдвиги 
в определённых сферах человеческой деятельности могут быть охарактеризованы такими проявлениями 
культуры, как «профессионализм» и «мастерство». Специфической особенностью культуры состоит в том, 
что он несёт в себе осмысленность и необходимость изменений общества, цивилизации, того или иного 
вида профессионализма или мастерства. С. Библер, анализируя сущностные аспекты культуры, отмечал: «…
культура формируется как некий запрос, вопрос, обращенный к иным, имеющим наступить цивилизациям в 
контексте «последних вопросов бытия». Если нет этого предельного беспокойства, этого ощущения бытия 
культуры на грани небытия, то это еще не культура… Выход на «последние вопросы бытия», возможность 
окончательного ухода с исторической, с экономической, с социальной «сцены» — ситуация SOS — входит в 
определение культуры и подразумевает ее смысловое (диалогическое) наполнение. Культура как основание 
диалога предполагает определенную «неуспокоенность», боязнь за свое исчезновение. Культура — это форма 
SOS, обращенного людьми данной культуры к будущим цивилизациям. «Культура выступает, – подчёркивал 
А.Ахизиер, – как человеческая деятельность, взятая в фокусе способности конкретизировать содержание 
внутреннего идеального богатства человека в конкретно-исторических условиях, преодолевать ограниченные 
рамки сложившихся норм и ценностей и тем самым нацеливаться на собственное саморазвитие». Как известно, 
проблемы, затрагивающие возможности и условия существования цивилизации имеют философский статус. 
Культура, в высоком, предельном своём измерении тождественна философии: философия, как стремление к 
мудрости, к новым, открывающимся человечеству смыслам, представляет собой основание культуры.

Таким образом, если к философскому осмыслению культуры мы готовы «привязать» социологический 
подход, фиксирующий типологически важные для данного этноса черты жизнедеятельности, то мы «размываем» 
и уничтожаем подлинный, изначальный смысл культуры, как движения к истине. Мы тогда «обречённо» 
включаем в её содержание все девиации, встречающиеся на исторической тропе развития человеческой 
цивилизации, теряем ориентиры развития, водораздел между добром и злом и лишаемся всяких оснований 
духовного и морального воспитания. 

2. Проблема партикуляризма и универсальности культуры, является логическим продолжением проблемы 
социально-этнографического и философского понимания культуры. Внешняя её сторона чаще воспринимается как 
формальная, национально-этническая, при этом сущностная сторона скрыта от непосредственного восприятия. 
На самом деле сущностью культуры является не то, как люди одеваются, поступают или танцуют, а почему они 
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это делают. Для обоснования современных партикулярных воззрений некоторые отечественные исследователи 
приводят следующие умозаключения, напоминающие известные трюки вульгарного материализма: если 
социальная реальность детерминирует природу человека, то основой этой социальной реальности объявляется 
нация, этнос. При этом человек не только «лишается разума», всё человечество лишается единства истории и 
вообще человеческой общности, универсальные биологические и социальные факторы формирования личности 
оказываются отброшенными. Не человечество – разрозненные этносы оказываются отброшенными в «доосевое 
время», когда как отмечает историк И.М.Дьяконов, «не было выражения «чужая страна», «заграница», а было 
выражение «вражеская страна» даже в письмах купцов-мореходов, плававших за границу со вполне мирными 
целями», а «все человечество находилось в состоянии непрерывного, чаще всего вооруженного противостояния 
между социумами». Ни о какой моральности, ни о каком гуманизме с позиций партикуляризма невозможно 
вести и речи, поскольку он «убивает» культуру, как человеческое в человеке, формирующееся на всех этапах 
его исторического развития.

3. Проблема личного и социального в культуре. Культура формируется с накоплением социального опыта, 
и человек на заре её формирования, соответствующему мифологическому этапу, когда его существование можно 
описать формулой: «если А, то В»: то есть, любое отступление от выработанных норм жестко наказывается 
обществом по принципу остракизма. В то же время, как показывают последние исследования, именно в 
период античности, происходит формирование личностного морального регулятора – совести [13, с. 23, 29]. 
Переход от страха быть наказанным за неправомерное поведение к собственному моральному осмыслению 
и сопереживанию – предтеча духовности и духовной культуры. Таким образом, вне личностного морального 
регулятора – совести, культура теряет свою душу, она приобретает характер предписаний, воздействующих, 
согласно З.Фрейду, как чуждые душе человека регуляторы надсознания.

4. Проблема рационального и иррационального в культуре. Современная цивилизация, построенная 
на «экономике знаний» сталкивается с феноменом иррационального, массовые проявления которого вызвали 
эпоху постмодерна. В современных условиях, по утверждению Хайека рациональность непременно приводит 
к уничтожению свободы и установлению тоталитарного общества. Культура, связанная с традиций и 
приемственностью опыта, становится попросту «хламом истории». Вместе с тем, известно и то, что Сократовский 
рационализм активно критиковали еще философы античности. Кому не известно, что человек, зная, что такое 
хорошо и что такое плохо, способен поступать вопреки требованиям морали. Но Сократ настойчиво доказывал: 
кто ошибается в выборе между добром и злом, делает это «по недостатку знания». Ибо каждый хочет быть 
счастливым и неизменно, подчёркивает А.П.Назаретян, – «соизмеряет ближайшее удовольствие или страдание от 
поступка с последующими удовольствиями и страданиями. У кого есть разум, не нужен внешний закон. Знание 
о себе и мире, приближая человека к божественной мудрости, позволяет предвидеть бедственные последствия 
сиюминутно выгодных действий» [10, с. 14]. Культ разума, достигшего своего максимума в философии Р. 
Декарта, связан не с казарменным следованием прописанной кем-то свыше истиной, а с индивидуальной 
ответственностью ученого за качество своих исследований. «Деантропологизированный рационализм», 
лишённый нравственных ориентиров, мировоззренческих ценностей не раз в истории приводил к ситуации 
Сизифа, методологически верно перекатывающего круглые валуны.

5. Проблема допустимости насилия в культуре. То, что разум человека может быть использован для 
надругательства над человеческой природой продемонстрировали две тенденции, идущие от античности. 
Греческие философы, софисты и киники, с беспощадной последовательностью подвергли разрушительной 
критике традиционные ценности и нормы — от справедливости, морали и дисциплины до элементарных правил 
приличия и даже гигиены. Увлекшись рациональным анализом, они создали самые первые в человеческой истории 
концепции имморализма. Первая, идущая от Калликла, утверждавшего, что право, мораль, справедливость — это 
заговор слабых против сильных, реализовалась в «садо-ницшеанской» концепции  маркиза Ф. де Сад и Ф.Ницше, 
призывавших «презреть человеческие законы, противоречащие естественным законам желания и силы, объявляли 
мораль продуктом дегенерации, средством обуздания сильной индивидуальности, мирное сосуществование — 
болезненным состоянием общества». Вторая, намеченная Фрасимахом и Антифонтом, исходящая из того, что 
сильные, используя моральные предрассудки, манипулируют простодушным большинством, проявилась, по 
утверждению А.П.Назаретяна в «робеспьеровско-ленинской» доктрине, где «большевики, творчески освоив 
опыт якобинцев, объявили лживые буржуазные мораль и право орудиями классового угнетения» [10, с. 12-13]. 
Автор, в целом поддерживая позицию А.П.Назаретяна, считает необходимым заметить:

а) не может быть культуры насилия, агрессии;
б) использование «механизма культуры», актуализации традиции, исторического опыта, науки возможно 

в конкретной ситуации преодоления агрессии и насилия;
в) культура соприкасается со злом, поскольку «вырывает человечество из его объятий», есть средство, 

тенденция движения.
На протяжении десятилетий мы используем категорию «развитие», но когда мы говорим о развитии 

ребёнка, мы не можем употреблять его иначе, кроме как понимая восхождение. Современная философия, 
оперируя понятиями целенаправленности и необратимости, рассматривая развитие и как регресс и «плоскую 
эволюцию», по сути дела лишает педагогику идеи пайдеи. Наверное, пришел момент осмыслить и эту категорию 
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с позиций здравой логики, а не ущербных схоластических дефиниций. Необходимо очистить и категорию 
культуры, иначе наша всеядность и торжествующая эклектика лишат возможности реального духовного и 
социокультурного развития.

Не материальная культура является антонимом категории «духовная культура», а «антикультура», 
связанная с апатией и «прожиганием» жизни, культ вещизма, неуважение к качественному труду, монотонность 
рабского труда и его повышенный риск для жизни и здоровья, неуважение к законодательству, пассивность, 
незаинтересованность в общественных делах, низкая организационная, технологическая и экологическая 
культура. В качестве антипода духовности может быть рассмотрены такие явления, как агрессия, насилие, 
манипуляция сознанием для осуществление духовного диктата и управления, догматизм, нетолерантность, 
лёгкость присвоения стереотипов и др. 

Наша школа, система высшего образования развивается так, как будто в истории философии античности 
была только милетская школа и не было антропологического поворота с судьбоносным обращением Сократа 
«Познай себя!», как будто есть только макрокосм, микрокосм не существует. Школа (расширительно, включая 
и высшую систему образования) не учит ребёнка познавать себя, свой мир, свои таланты и возможности, свои 
отношения с социумом). Об этом с тревогой говорилось на V Крымских педагогических чтениях, посвящённой 
проблемам педагогики XXI столетия и формирования гуманитарно-технической элиты. 

II. Рассматривая систему категорий «культура», «духовность» и «духовная культура», автор считает 
необходимым рассмотреть их содержание на следующих уровнях:

Уровни анализа / 
категории

Культура Духовность Духовная культура

Антропологический Культура, как стремление человека 
быть человеком

Формирование моральной личности, 
как «открытой системы»

Осознанное саморазвитие

Аксиологический Уяснение противоречий между цен-
ностями и целями деятельности

Рефлексия освоенной и принятой си-
стемы ценностей, её развитие

Осознание ответственности за 
выбор способа взаимодействия 
с природой, обществом

Методологический Способ формирования ноосферы Способность к катарсису, как духовно-
му очищению

Формирование духовного мира 
личности

Теоретический Исследование причинно-
следственных связей (почему люди 
так поступают) 

Осознание природы творчества, экосо-
фии, рефлексия способов преобразова-
ния мира

Уяснение противоречий между 
инновацией и культурной тра-
дицией

Эмпирический Осознание разнообразия культур, 
открытость миру

Способность к эмпатии и сострада-
нию

Сопричастность к знанию, по-
нимание добра и зла

Рассматривая данную схему как логическое основание и приглашение к дискуссии, автор надеется на 
конструктивную работу по формированию логически непротиворечивой системы, когда различные понятия 
будут использоваться для раскрытия одного и того же содержания.

III. Совокупность приведенных подходов раскрывают богатство анализируемых категорий. Приближение 
к сущности позволяет получить понимание генезиса, источников и противоречий современного развития 
духовности и духовной культуры. Следует отметить, что ввёл в оборот такое нормативное понятие, как «душа 
культуры» Георг Зиммель (1858-1918), который, следуя традиции Платона, зафиксировало в себе движение от 
души к духу, к гармонии и совершенству, наделение объективной культуры (техники, технологии) душевными 
импульсами развития. Г.Дильтей рассматривал понимающую психологию – непосредственное постижение 
целостности душевно-духовной жизни человека. 

Формирование человечества в осевое время было связано с появлением категорий, явившихся прообразом 
духовной культуры. На различных полюсах зарождающейся цивилизации практически одновременно возникли 
категории, несущие в себе не только нравственные императивы «ищущего разума», но и саму способность 
человека к духовному самоанализу, духовной рефлексии, чего ранее не знало мифологическое сознание, 
основанное на страхе и лишённое внутреннего диалога. К ним можно отнести категории «инсанийя» арабских 
философов, означавшую особое свойство высокоразвитого ума, внутреннюю силу человека, не верящего в божьи 
кары и награды, творить добро и избегать зла, греческий «даймон» Сократа и китайский «жень» Конфуция, 
общим для которых был один смысл – человечность [11]. 

С этого момента началось формирование духовной культуры, связанное не только со способностью 
человека к рациональному, критическому мышлению, но и формированию способности к самоанализу, 
внутреннему диалогу со своей совестью и ответственностью за принятые решения. Если все же Заратуштра 
— реальная личность, жившая в Иране между X и VII веками до н.э., то следует признать его одним из 
величайших гениев в истории человечества. Он впервые поставил столько узловых вопросов бытия и 
предложил столько оригинальных ответов, что понятны сомнения историков в единоличном авторстве. До 
Заратуштры не существовало в явном виде представлений о Добре и Зле как вселенских началах, о борьбе 
между ними и перспективе окончательной победы Добра над Злом, о способности каждого человека различать 
доброе и злое и необходимости активно участвовать в утверждении нравственных идеалов, о свободе 
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индивидуального выбора и ответственности за свой выбор. Исследователи отмечают, что впервые в лице 
Заратуштры человек дорос до критического отношения к сложившимся традициям, и им был сделан шаг от 
всевластия внеличностных мифологических форм мышления к мышлению личностному. Предполагается, что 
иудеи познакомились с зороастризмом в VI веке до н.э., во время «вавилонского пленения», и соприкасались с 
ним, живя в составе Ахеменидской империи. Но «иудаизм смог впитать идеи Заратуштры, став передаточной 
инстанцией к христианству и исламу, благодаря тому, что в его собственных рамках еще начиная с VIII века 
до н.э. проповедовали пророки, чьи искания во многом резонировали с мировоззрением великого иранца» [11, 
с. 12-13].

Осевая революция положила начало критическому мышлению. Критика рождает новый ранг рефлексии, 
а с ней способность различать добро и зло, отличать себя от социальной роли. Отсюда ведут историческую 
родословную личность, индивидуальная ответственность, моральный выбор и, потенциально, - совесть. Именно 
зарождающаяся совесть по мнению В.Н.Ярхо была главной отличительной чертой эпохи осевого времени, 
поскольку до этого люди, находившиеся в под властью мифологического сознания, рассматривали себя лишь 
в соотношении с возможным наказанием богов и внутренний диалог с самим с собой был им недоступен. 
[13]. Когда за «несколько веков люди впервые познакомились с понятиями добра и зла…, сформировались 
такие культурные явления, как мораль, совесть, личность и индивидуальная ответственность», «комплексного 
духовного переворота», когда «в известной мере были ограничены племенной эгоизм, нетерпимость, созданы 
первые правовые документы и обеспечено мирное сосуществование полиэтничных сообществ» [10].

Выводы. Таким образом, именно моральные основания сопереживания человеком себя, своих поступков, 
стремление к нейтрализации и уничтожению агрессии, зла и насилия, готовность к самопознанию для 
полноценной жизни и успешной трудовой деятельности представляет собой глубинное основание духовной 
культуры. 

Духовность формирует креативность мышления и социальную активность, но ими не исчерпывается 
духовная культура личности. Социальная активность, – по мнению Н.И.Кравченко, – не пронизанная 
ответственностью, способна превратить духовно неразвитую личность в бездумного робота-эгоцентриста. 
Ответственность должна стать синтезирующим и интегрирующим принципом мировоззрения, которое является 
стержнем духовной структуры личности» [9].

Какова же динамика её современного развития? Огромные разрушительные возможности, которые тогда 
нёс в себе век железа, потребовали изменения мышления. Если до «осевого времени насилие и жестокость 
прославлялись, то позже общественная мораль стала осуждать его. Появились первые попытки заменить 
физическое насилие духовным, что нашло своё отражение в тезисах древнекитайского военного теоретика 
Сунь Цзы, которые нашли свою реализацию в войнах НАТО в конце ХХ столетия против Югославии и Ирака. 
Подобное изменение мышления необходимо в нашу эпоху. Ожесточенные мировые войны ХХ века нанесли 
колоссальный удар по духовности человечества, отбросив Человека эпохи Возрождения и эпохи Просвещения 
в болота мировых войн, в которых он превратился в простую статистическую единицу, миллионами гибнущую 
ради фальшивых  и преступных целей. Они же привели человечество в болото иррационализма, обрушившегося 
на человечество в ХХ веке, к духовному состоянию неверия и массового пессимизма. «Перевернулось 
соотношение — подчёркивает Л.П.Буева, – вначале сфера иррационального вообще не признавалась, теперь 
соотношение перевернуто. Апология стихийного, иррационального в человеке выступает как сфера всяческого 
мракобесия, которое и в средние века не присутствовало в такой мере, как сегодня» [4].

Рассмотренные противоречия формирования человечества от «осевого времени» до наших дней 
позволяют сделать вывод о том, что современная система образования изживает себя так же, как технократическая 
цивилизация, построенная вне духовности и культуры: происходит деантропологизация общества, в котором 
человекоподобные существа будут использовать знания для удовлетворения приземлённых потребностей 
и растущей энтропии жестокости. Имеет ли человечество возможность приостановить этот процесс? Пока 
жив человеческий разум, жива духовность, надежда существует. Если идея будет способна вызреть в умах 
педагогической элиты, найти своё отображение среди педагогической общественности, то со временем будет 
способна привести к ещё одному антропологическому повороту, подобно тому, когда Протагор провозгласил 
человека «мерой всех вещей». Начало этого поворота и в развитии образования, а значит, и в развитии 
цивилизации – неизбежно. Он будет означать начало Новой эры с момента возникновения «осевого времени» 
– времени, когда на смену человеческой жестокости и насилию придёт Эра духовности. 
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По книгам Березина и Луценко о школьных поездках в Финляндию можно судить о развитии образования 
в России начала 20 века содействием ученых и преподавателей.
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Movement of Education in Russia in beginning of 20 century by assistance Scientifi cs and Teachers
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Образовательные экскурсии в Старой России давно привлекали к себе внимание исследователей. 

Предметом изучения в 1990-е гг. они стали «как метод воспитания в русской дореволюционной школе» (Берг 
А.А., Москва, АПН СССР). В настоящей статье впервые привлечены к историко-культурно-педагогическому 
анализу забытые книги дореволюционных педагогов Н.И. Березина «Географические экскурсии Тенишевского 
училища» (1906) и Е.И. Луценко «Экскурсия учеников Практической Академии Коммерческих Наук в страну 
гранита и озер. Санкт-Петербург и Финляндия» (1908). Наша задача рассмотреть образовательные экскурсии в 
ВКФ в начале 20 века, что может помочь исследовать детско-юношеский туризм в России и установить наличие 
тесных взаимосвязей образовательных экскурсий и родиноведения. Наша цель – анализ исторической памяти 
российских ученых-педагогов, работавших с детьми в наиболее драматический период жизни России и их 
учебных заведений. Их имена остались в Словаре Венгерова, но еще предстоит открыть имена тех мальчиков, 
кто странствовал вместе с ними по Финляндии в первые годы нового века: служение науке и народу невозможно 
без преемственности поколений. 

Анализ книг Березина и Луценко показывает, что они использовали музейные источники, были знакомы 
с текущей научной литературой. Особое место отводилось ими статьям из Словаря Брокгауза и Ефрона, 
«Путеводителю по Финляндии» Гренгагена, «Путеводителю на Иматру», изд. О. Поповой, карте Финляндии в 
книге Д. Протопопова «Финляндия» + «туземным картам», статьям о жизни европейских народов Водовозовой и 
статьям Протопопова в журнале «Жизнь». Книги Березина и Луценко написаны на стыке нескольких дисциплин: 
истории, статистики, географии, этнографии, их можно рассматривать как источники историко-краеведческого 
направления.

В книге Л.С. Журавлевой «Княгиня Мария Тенишева» в главе «Школы. Студии. Училища» приводится 
точка зрения автора на экскурсии, которым отводилась большая роль в Тенишевском училище, основанном в 
1898 г.: «Экскурсии – это высшая доступная форма сближения учеников с объектом их изучения – с предметом 
и явлениями природы, с памятниками, обстановкою и фактами человеческой жизни; это интимное ознакомление 
их путем внимательного наблюдения с подлинными источниками тех знаний, которые им сообщаются словом 
учителя и подкрепляются учебною книгою» [4, с. 108]. Экскурсии проводились в Эрмитаж, Ботанический Сад, 
в Горный институт и на Путиловский завод, в Петропавловскую крепость и Зоологический сад, Исаакиевский 
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собор, Кронштадт, Нарву, Шлиссельбург, по среднерусским городам, а также по Днепру, на Кавказ и в Крым 
(Севастополь и Ялту). Учителя потом писали подробные отчеты, из которых можно сделать вывод, что экскурсии 
для них – род научных наблюдений за психологией учеников, а не казенное мероприятие.

В 1906 году  в Санкт- Петербурге появляется отчет сына известного ученого-географа Николая Ильича 
Березина – «Географические экскурсии Тенишевского училища», чья деятельность приближала «общую 
коренную реформу», без которой отечественная школа «уже не могла дышать». Ежегодные дальние экскурсии 
им рассматривались как дополнение к курсам истории, географии, естествознания. Березин предложил 
«возможно, полное изложение географических путешествий» как «новое дело» в надежде на советы более 
опытных людей.

В начале книги анализируется значение экскурсий в учебной и воспитательной работе, дается 
исторический очерк поездок училища и освещаются первые опыты: три поездки на Ладожское озеро по Неве 
до Шлиссельбурга, в Нарву и на морское побережье у Гунгербурга, большая трехнедельная поездка в Крым 
в конце 19 века. Учителя, родители, ученики – все были охвачены новыми впечатлениями. Березин писал о 
снаряжении, внутреннем порядке экскурсии, образовательном физико-географическом материале и историческом 
прошлом посещаемых мест.

Экскурсий в Финляндию было две. В целом им посвящено 35 стр. с иллюстрациями. В первой 
четырехдневной экскурсии для 4 класса, которая проходила в начале мая, участвовало 50 человек. «С 
внешней стороны экскурсия протекала очень гладко вследствие господствовавших в Финляндии культурных 
условий жизни, в чем эта страна не отличается от самых благоустроенных стран Западной Европы» [2, с. 
82]. Отрицательной стороной являлась «лишь некоторая дороговизна экскурсии, ибо финляндские железные 
дороги и пароходы не делают не только той громадной скидки, какая существует на наших дорогах, благодаря 
особому экскурсионному тарифу, но не делают вообще никаких скидок» [2, с. 84-85]. Выяснилось, что пища и 
ночлег в гостиницах «вполне удовлетворительный». Расходы за содержание и ночлег не превышали 60-70 коп 
на человека в сутки. В чистых меблированных комнатах Вильманстранда хозяйка кормила обедом и ужином 
в таком изобилии, что экскурсанты «не могли проглотить и половины всего, что стояло на столе». На всем 
пространстве поездки отмечалось «много дорог и удобных способов передвижения», серьезное затруднение 
вызывало незнание финского языка.

 «Что касается отношения к нам населения, - писал Березин, - то о какой-либо вражде, о каком-либо даже 
легком выражении неприязни нет и помину. Совсем обратное. Сплошь и рядом замечаешь, что путешествующая 
школа пользуется особым вниманием и покровительством. Нам нигде не делают уступок, мы платим везде 
наравне с другими, но не делают даже невинных неприятностей.., хотя наше русское экспансивное поведение, 
столь чуждое хладнокровным финнам, с полным основанием давало бы повод к тому. Начальники станций, 
капитаны пароходов, вообще все, что может с тем или иным правом представлять собою начальство, без всякой 
просьбы с нашей стороны, просто и естественно принимают на себя особую заботу о нас». Здесь отмечается 
пропасть в этом отношении между любезным начальником Выборгской станции и начальником Балтийского 
вокзала, с которым часто приходилось «крупно говорить». Финляндская публика с удовольствием смотрела на 
путешествующую русскую школу. Всякий понимал: «Они приехали для удовольствия и пользы, пусть же им будет 
весело и приятно в нашей Финляндии». Другой особенностью «социального пространства путешествия в ВКФ» 
явилась прочность цен и отсутствие стремления «содрать», пользуясь вашим затруднительным положением. 
Березин называет единственное исключение – Иматру.

Весной 1905 года Финляндию посетили ученики 6 класса, совершив «интересный переход» по Балтийскому 
морю от Петербурга мимо Кронштадта до Гельсингфорса «в условиях прямо роскошной обстановки». «Везде, 
в Гельсингфорсе, Вильманстранде, - оставил запись Березин, - с нами были предупредительны» [2, 149]. 
Капитан парохода, совершающего рейсы между Выборгом и Иоенсу, предложил ехать с билетами 2 кл. в 1-ом. 
Все «прекрасно спали на белоснежном белье и могли любоваться живописной Саймой со всех точек палубы». 
Мир экскурсии подразумевает жизнь одной семьей. Особой критики поведения детей в Финляндии нет, как в 
других разделах отчета.

«Географическое пространство Финляндии» интересно не менее «социального», которое помогает 
понять  взаимоотношения путешественников с эмблематичными фигурами эпохи: чиновниками, «массами», 
предпринимателями. Тенишевцы старательно выбирали маршрут. «Финляндская дорога предоставила нам целый 
вагон, чтобы лучше любоваться видами», - сообщил Березин в начале «Переезда к Иматре». Переезд проходил 
весело, «потому что на пути, особенно за Выборгом, есть чем полюбоваться, так что задняя площадка вагона 
всегда полна любопытными зрителями. В гостинице Криминского на Иматре мы чувствовали себя как дома [2, 
с. 85]. Сей же час пошли смотреть знаменитый водопад, «который скачет и пенится в своем гранитном ложе в 
10 мин ходьбы от гостиницы». Увиденные с гранитных утесов деревни дали интересную картину крестьянской 
толпы, собирающейся в праздничных одеждах на богослужение.

Лауритсала, лежащая у озера «при начале Сайменского канала», осталась в памяти странствующих 
мальчиков и их учителя не только как живописное место: «Местность эта в высшей степени поучительна во 
многих отношениях, так что вторую половину дня мы употребили на прогулку по гранитным «бараньим лбам», 
ездили в лодках на гранитные островки, осматривали прорубленный в виде узкого ущелья Сайменский канал 
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с его шлюзами» [2, с. 87]. Чистый, аккуратный пароход спускался к Выборгу по многочисленным шлюзам, 
заменяющим пристани, на которых можно наблюдать сцены финской жизни. По мнению Березина, Выборг тогда 
не имел «типично-финского характера», а прогулка по легендарно знаменитому Саду Монрепо, на его взгляд, 
«гораздо менее поучительна, чем осмотр окрестностей Лауритсалы; это, скорее, приятное обозрение красивого, 
характерного для Финляндии гранитного пейзажа»7. Прекрасные дороги, удобные способы передвижения, 
повсеместное распространение телефона делали странствие по Финляндии очень приятным. «Надо только быть 
самим на высоте положения, - заключил Березин, - и отбросить в сторону наши барские замашки в обращении 
себе подобными» [2, с. 92].

Народное образование в Великом княжестве Финляндском воспринималось им «как проводник 
культуры», «отпечаток шведского влияния», и в этом отношении Финляндия выигрывала перед Россией. 
Население ее жило под сенью твердых законов, не допускающих произвольных действий властей. Именно 
благодаря этому, как виделось Березину, финны устроились лучше в своей стране, чем живущие с ними на одной 
географической широте в условиях скудной природы русские из Архангельской, Олонецкой и Петербургской 
губерний, и это ясно обнаруживалось всеми, кто посетил Финляндию и пользовался покровительством ее 
законов и учреждений. 

Такие путешественники, как Н.И. Березин, показывали современникам в начале 20 столетия, что означала 
тогда экспедиция с географическими целями. Его отчет примечателен  разнообразием наблюдений. Увидев во 
время второй финляндской поездки Гельсингфорс, он записал: «Город живет на западноевропейский лад, но 
не имеет особых достопримечательностей, достигающих тех образовательных целей, которые мы преследуем» 
[2, с. 146]. Запомнился вечер на эспланаде, «которая была занята именно народом, веселившимся под звуки 
двух оркестров за переполненными столиками ресторанов, в то время как пустынные и неосвещенные улицы 
города медленно окутывал майский сумрак». Как и многие его предшественники, Березин описал оригинальную 
прелесть Пунка-харью, «этого длинного, то выгнутого, то низкого перешейка между двумя озерами». Он признал: 
«Это скромная, чисто северная, задумчивая красота». 

Юные экскурсанты с преподавателем естествознания и географии Практической академии коммерческих 
наук Е.И. Луценко в отличие от тенишевцев не удовольствовались посещением Иматры и Гельсингфорса. 
После Крыма решено было отправиться «в глушь, в сердце Финляндии, куда проникало очень мало русских 
туристов вообще, не говоря об учащихся». Утвердительные ответы от пароходных обществ, охотно делающих 
различные уступки, от заведующих музеями и учреждениями, намеченными к осмотру, сыграли свою 
положительную роль. Не помешал суровый ответ Финляндского Сената, который отказал в возможных уступках 
из принципиального соображения: «что не дается своим, не должно даваться и чужим». Судьба экскурсии была 
решена после утверждения экскурсионного бюджета общей конференцией преподавателей Академии. Из всех 
кандидатов в переводчики был избран  прикомандированный к Московскому университету для успешного 
овладения русским языком и русской литературой  А.Г. Гемаляйнен. 43 человека 3-7-х классов – это первый 
опыт ученической поездки Академии по Финляндии. Саволакс (23 – 31 мая), Эстерботния (31 мая – 6 июня), 
южная Финляндия (6 – 11 июня) – вот маршрут будущей деловой элиты России, «легкого, полного приключений 
странствования», отразившегося в книге Луценко. Ехали туда, где не привыкли к путешествующей школе, 
удивлялись ей. Следует указать, что поездка та происходила после посещения Государственной Думы 2-го 
созыва перед самым ее роспуском, Малой Академии наук, Монетного Двора, Балтийского завода, галереи 
Александра 3 и Эрмитажа, Кронштадта, военной гавани и броненосца «Цесаревич», Императорских Стеклянного 
и Фарфорового заводов, Невской дельты, - другими словами, из «своих палестин» экскурсанты отправились в 
«желанную Финляндию».

Луценко прекрасно понимал ненужность обсуждения особого значения экскурсии именно в Финляндию: 
«Маленькая культурная страна, находящаяся в оригинальных взаимоотношениях с нашей родиной, - отмечал 
он, - все более и более привлекает внимание русского общества и печати своим совершенно особым, 
«западноевропейским» строем жизни и мирными культурными завоеваниями. Съездить в Финляндию, - значит, 
побывать «за границей», познакомиться на практике с западными порядками, проверить восторженные отзывы 
о стране и ее жителях. Если к этому прибавить своеобразную природу края, носящую ясные следы великого 
оледенения в минувший геологический период, ее граниты, озера, порожистые реки, шхеры, белые ночи 
севера, то получится интересное сочетание незнакомой, новой для экскурсанта-москвича, природы, с новой, 
незнакомой культурой» [3, с. 2]. Характер самой поездки, ее результаты, трогательный прием, оказанный русским 
путешественникам со стороны финляндцев, достаточно освещены в отчете руководителя экскурсии. О том, 
каковы были взаимоотношения экскурсантов и чиновников, жителей, учителей, предпринимателей Финляндии, 
свидетельствует тот факт, что все участники поездки выразили (в том числе и через газеты) искреннюю и 
глубокую благодарность Генерал-Губернатору края, губернаторам Куопиоскому и Нюландскому, бургомистрам 
Кайаны ГГ. Энглунду и Карри в Улеаборге, Г. В. фон Конову, хранителю Абоского Исторического музея, учебным 
заведениям и общественным учреждениям Нюшлота, Куопио, Кайаны, Улеаборга, Таммерфорса, Або, Гангё, 
Торнео, Гельсингфорса, приютивших их. Привет «симпатичной, гостеприимной Финляндии» вместил все, что 
пережили ученики и учитель за время 27-дневной экскурсии. Отчет Е.И. Луценко послужил и воспоминанием 
для московских воспитанников-экскурсантов. 
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«Заграничная» поездка началась с Выборга, с палубы парохода «Конкордия», которая превратилась 

мало-помалу в читальный зал. «Книги о Финляндии берутся из свободно открытой «библиотеки»-корзины» 
[3, с. 30], - читаем в главе «Саволакс». В организации такой экскурсии значительную роль играли встречи с Г. 
Томсон, хозяйкой «отеля», накормившей всех «очень недурным обедом на финляндский манер с «шведской 
закуской». Запомнились и хлопоты нейшлотских дам: «Кофе», предложенный нам на другой день нашими 
любезными покровительницами – городскими дамами, прошел очень мило и вполне по финским обычаям. 
У экскурсантов осталось, наверное, самое приятное воспоминание об этом пикнике на школьном дворе, под 
ветвями цветущей черемухи. Симпатичные барышни с самого утра начали свои хлопоты. Несмотря на полное 
незнание языка с той и с другой стороны, разговор происходил довольно оживленный…

По финским обычаям каждое такое празднество непременно сопровождается пением. Нас просят поэтому 
спеть что-нибудь родное, лучше всего народную песню. Мы совершенно не готовы к такому подвигу, но мы 
смелы, и после небольшого колебания составляется хор. Наше пение не отличается стройностью» [3, с. 54]. 
Когда же гости просят «гостеприимных хозяек» познакомить их с финской песней, небольшая группа певцов 
сначала исполняет национальный гимн «Наш край» на слова Рунеберга, потом гимн Саволакса. «Контраст с 
нашим «криком» полный, - замечает Луценко. - Пение стройное, мастерское, с соблюдением всех нюансов. 
Мелодия очень приятна для слуха. В исполнении виден подъем и воодушевление.  Мы были приятно поражены» 
[3, с. 55]. 

Очень любезный прием, но другого характера ожидал путников в Куопио. Заботами местной 
администрации: Губернатора и Полицмейстера состоялось прибытие в школу для глухонемых. «Комфорт полный, 
какого мы нигде не встречали во время нашей экскурсии ни прежде, ни потом, - сказано в книге-отчете. – Это 
была школа, напоминавшая больше роскошную загородную виллу на высокой лесистой гряде, с верандой, 
откуда открывается вид на озеро и часть города» [3, с. 61]. Не менее поразила русских Эстерботния. На каждом 
шагу ждало проявление «гостеприимной любезности»: «Несколько представителей Кайянского общества с г. 
бургомистром  во главе радушно встречают нас и угощают. Экскурсанты с чашками кофе в руках располагаются 
группами на траве и камнях. Впрочем, характер пикника в Кайяне совершенно другой, чем в Нюшлоте. Дамы не 
играют здесь центральной роли, пение отсутствует… Центральным лицом является бургомистр; центральным 
пунктом – беседы «о политике», о современном положении Финляндии, взаимоотношении ее с Россией прежде 
и теперь. В наших обращениях, передаваемых через переводчика, мы старались выразить свое удивление и 
преклонение пред порядками маленькой Финляндии, ее культурой… Наша беседа временами становилась 
похожей на дипломатический обмен дружественными нотами. Нас принимали, несомненно, как представителей 
дружественной державы…» [3, с. 76-77]. Южная Финляндия, где так много мелких промышленных заведений, 
приютила «иностранцев» в своем Промышленном училище, Ректор которого лично показал «школьный городок», 
«вполне оправдывающий свое название»: «Школы, школы и школы… Среди зелени бульваров и скверов, 
среди широких окраинных улиц высятся внушительные, многоэтажные, каменные здания красивой, иногда 
художественной внешности. Мы останавливаемся пред одним из них, которое оказывается простой народной 
школой. В нашем воображении мелькает представление о «флигеле» с 2-3 комнатами-классами, с грязной 
швейцарской, грязными, изрезанными «партами», но никак не о роскошном модернизованном дворце… Еще 
более изумляемся мы, войдя внутрь. Везде красивые лестницы, большие рекреационные залы, большие классы 
с высокими окнами, пропускающими массу света. Каждый этаж – как бы отдельное учебное заведение. На всем 
печать изящной солидности, вкуса и целесообразности. С трудом привыкаешь к мысли, что все это устроено 
не для какого-нибудь богача-фабриканта или купца, а для городских детей всех решительно слоев населения 
от фабричного рабочего до интеллигента. Через все детали школьного устройства проглядывает заботливое 
попечение о школьниках, любовь к подрастающему поколению, культ школы и народного образования» [3, с. 
114-115].

          Существенно то, что у  Е.И. Луценко все определеннее сходились вместе любознательность 
к истории, этнографии и естественным наукам. Одну дневниковую запись стоит привести здесь: «Наш 
симпатичный руководитель – ректор предложил в заключение прогуляться на гору Пюникке, к наблюдательной 
башне, без которой не обходится, кажется, ни один город или местечко Финляндии. Финны любят свою суровую 
оригинальную страну и не упускают случая полюбоваться красивым видом с более высокого пункта. Пюннике 
оказалась типичным озом, - «насыпью» - между 2-мя озерами, совершенно подобной Пункахарью, с крутыми 
склонами, заросшими сосновым лесом. С башни открывается прекрасный вид на озера – Нэсси-ярви и Пюхэ-ярви, 
на проток Тамперенкоски и на город, расположенный по обе стороны его, как раз на перешейке, разделяющем 
озера. Пюникке служит, очевидно, любимым местом прогулок таммерфорсских горожан. Пары и группы рабочих, 
учащихся, девушек все время взбирались по лесной дорожке к «полотну» оза или спускались с него, возвращаясь 
в город» [17, с. 117]. Для преподавателя Академии ознакомление с природой Финляндии и с культурными ее 
людьми – главное занятие. Вид на залив с башни старого Выборгского замка, превращенного в казармы русского 
гарнизона, не только не произвел «морского впечатления», но показался ничем не отличающимся от обычного 
озерного Сайменского пейзажа, с которым каждый из экскурсантов спешил познакомиться «очень основательно». 
И вот уже эта картина в книге об экскурсии в «страну гранита и озер» сменяется новой: «Красивые места, 
частые шлюзы появляются снова в конце пути. От шлюза Мустола до конца канала весь узкий путь пробит в 
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граните. Пароход идет по узкому извилистому каналу, сдавленному с двух сторон почти отвесными высокими 
гранитными стенками, поросшими сосной и березняком. Этот, самый живописный, отдел канала до шлюза 
Лауритсалы часть экскурсантов прошла пешком» [3, с. 30]. Извивающаяся с горки на горку дорога на Иматру, 
идущая все время по сосновому лесу, - это и «портрет» компании, которая сильно растянулась, представляя 
«оригинальный отряд с авангардом, главными силами, арриергардом». «Легкое, веселое» настроение не меняется 
от внезапно услышанного глухого шума, который «все усиливается и превращается в целую симфонию звуков у 
моста, перекинутого через Вуоксу». Текст Е.И. Луценко и фото А.Ф. Федорова помогают «увидеть» «береговые 
гнейсовые скалы, круто обрывающиеся в реку, размываемые ее волнами»: «Река не течет, а бешено мчится по 
сильно наклонному руслу через громадные глыбы, скрытая под ее седыми от пены, мощно вздымающимися 
волнами, в темно-зеленой рамке хвойного леса. Волны бьют о крутые утесы левого берега, лижут и полируют 
более пологие выступы правого. Неровный бугристый поток зеленовато-белых вод, пройдя теснину скал, 
расширяется, но, встречая, по-видимому, здесь наибольшее загромождение русла, становится еще бурнее, 
еще белее; брызгает фонтанами, вздымается высокими округлыми валами, переливающимися в клокочущие 
котловины. Это последняя вспышка взбешенной реки…» [3, с. 34-35]. Но еще большее впечатление, чем Иматра, 
на экскурсантов произведет Эммекоски в Эстерботнии. Естествоиспытатель объяснит, что это «настоящий», хотя 
и небольшой водопад, с отвесным падением, а не разочаровывающий «водоскат», и «все контуры местности 
здесь мягче, веселее, легче, воздушней…». Ему грустно, что русские облюбовали несколько курортных мест, 
вроде Иматры, Гангё, Нодендаля, что они не забираются «в глушь», хотя эта цивилизованная глушь и очень 
легко доступна. Это все о Кайяне, родине создателя «Калевалы» Лённрота, «маленьком городке – жемчужине 
Эстерботнии, жемчужине Финляндии».

Однако «кульминационным, интереснейшим моментом» экскурсии названо в книге Луценко плавание 
по порогам реки Улео, едва ли не самой большой сплавной реки Финляндии. «Полные контрасты» были часты, 
как часты были пороги, изгибы, «декорации». И отовсюду появлялись группы людей, «провожающих глазами 
нашу флотилию». Для всех большой по численности отряд, совершивший «опасное» плавание, явление, 
конечно, небывалое. «С лодок раздаются громкие приветственные крики «ура», выстрелы, машут самодельными 
флагами. Конец нашего плавания похож на триумфальное шествие» [3, с. 88]. А впереди еще шхеры южной 
Финляндии и остановки парохода «Kimito» у шхерных селений и заводов. Впереди порой выход парохода из 
тесного лабиринта в более широкие пространства воды. Впечатления шхерного пейзажа будет ослаблено плохой 
погодой, но не убавят сторонников морского переезда в Петербург. В экскурсионных воспоминаниях останется 
и Гельсингфорс, «изящный, европейски-благоустроенный город» со всеми его достопримечательностями, 
приятное впечатление от которого усилит «полное отсутствие пьяных».

Культурный опыт, запечатленный в дневниках-отчетах Березина и Луценко об образовательных поездках в 
Финляндию, демонстрирует путь исторического сознания русских педагогов и является своего рода воплощением 
исторической эстафеты памяти. Их книги можно принять за начальный этап истории детско-юношеского туризма 
в России, а разработку содержательной стороны экскурсий - за основу развития туристическо-краеведческой 
деятельности. Во время царствования Николая 2 среди типов культурных посредников эпохи были не только 
ученые, географы и этнографы, но и священники («Самарские епархиальные ведомости», 1903-1904 гг.), купцы 
(Чукмалдин). Не только Тенишевское училище поставило экскурсии в свои программы и Академия коммерческих 
наук считала их не менее важными, чем уроки, но и учебные заведения ВКФ. В АВПРИ МИД РФ хранятся 
«Финляндские дела», в одном из которых запоминаются строки о том, что 8.07.1913 г. в Петербург прибыли на 
большой яхте 40 студентов Гельсингфорсского университета с ректором и преподавателями [1, л. 451]. Пройти 
настоящую европейскую школу означало побывать в образовательных поездках. Они предполагали быть 
долговременным фактором культурной жизни России. Вот что оставил Е.И. Луценко о коротких и отдаленных 
образовательных экскурсиях: «Те и другие ведут к общей цели развития юношества, хотя и различными 
путями. Короткие экскурсии, может быть, приучают к более тонкой наблюдательности; зато продолжительные 
позволяют широко охватить целый ряд географических, этнографических и естественно-исторических явлений 
в их взаимной связи, даже независимо от даваемых объяснений. Нельзя проезжать по стране, видеть новую 
жизнь, новых людей, чтобы не извлечь из этого совершенно незаметно пользу и поучение» [3, с. 1-2]. Приятно 
отметить, что и сегодня существует добрая традиция заграничных экскурсий в российских вузах. Пример – 
путешествие ушедшим летом в Финляндию студентов и преподавателей МГУ им. М.В. Ломоносова. Результатом 
той поездки стала Выставка «Дни Хельсинки в Москве 2010» (My Helsinki), организованная Московским Домом 
фотографии и Центральным выставочным залом «Манеж», на которой представлены фото Татьяны Ильиной 
и Михаила Новицкого.
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КРЕАТИВНІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ КОМПОНЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Розглянута особистість в процесі навчання у вищих навчальних закладах, шляхи активізації її творчих 
здібностей та розвитку власного творчого потенціалу дляздіцснення високоякісного навчально-виховного 
процессу.

Ключові слова: креативність, креативна готовність, творчість, творча унікальність, творчі здібності, 
обдарованість, інтелект, інтелектуальні здібності.

Постановка проблеми. Сучасний погляд на властивості креативної особистості та їх розвиток, і взагалі на 
проблеми творчості і обдарованості характеризується підвищенням інтересу та розширенням масштабів наукової 
зацікавленості. Можливо, подібна ситуація зумовлена ідеологічними чинниками, що панували у суспільстві у 
другій половині ХХ ст. які орієнтувалися на загальну рівність індивідуумів, а можливо, сучасна зацікавленість 
є результатом історичного розвитку наукових знань, і саме тепер прийшов час висвітлити зазначені питання.

Актуальність проблеми: стан економіки, політики в Україні, рівень життя населення призвели як до 
значного підвищення соціальної напруги, до загострення особистісних проблем людей, та до кризи в системі 
освіти й отже збільшили попит на кваліфікованих вчителів. Професія педагога є складною тому, що постійно 
зростають як вимоги щодо рівня професійно значущих знань, умінь, навичок, так і вимоги до рівня розвитку 
особистості самого вчителя, його соціальних навичок і особливо сформованості індивідуального стилю 
діяльності, який має бути високоефективним. Звідси витікає необхідність в особистісному зростанні вчителя, 
без якого неможливий розвиток власного стилю навчання.

Аналіз досліджень. Вивченням творчої діяльності займалися вчені, такі як Д.Богоявленська, Е.Боно, 
Л.Виготський, В.Давидов, В.Кузін, П.Пономарьов, Д.Ельконін та ін. Крім того, у роботах М.Зіновіної, 
І.Медакової, Н.Пейсахова, А.Єсаулова та ін. звертається увага на те, що успіх системного творчого мислення 
в процесі професійної підготовки багато в чому визначається рівнем сформованості основних компонентів 
творчого мислення на більш ранніх етапах формування особистості. До таких компонентів входять: здатність 
до аналізу, синтезу, порівнянню та встановленню причинно-наслідкових зв’язків, критичність мислення та 
здатність знаходити протиріччя, прогнозування можливого розвитку, здатність понорамно бачити будь-яку 
систему або об’єкт в аспекті минулого (теперішнього, майбутнього), будувати алгоритм дій, генерувати нові 
ідеї і вирішувати їх у образно-графічній формі.

Основна частина. Специфікою мотиваційно-особистісного підходу до дослідження творчого мислення є 
вивчення мотиваційної сфери і якостей особистості суб’єктів із високими творчими показниками. Креативність 
признається багатовимірним явищем, що включає як інтелектуальні, так і неінтелектуальні (особистісні, 
соціальні) фактори.

Термін «креативність» у педагогіці та психології набув поширення у 60-ті роки XX століття. За 
сучасних умов він активно використовується в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних авторів (В.Дружинін, 
Л.Єрмолаєва-Томіна, М.Козленко, О.Лук, А.Маслоу, О.Матюшкін, В.Пєтухов, Е.Торенс, К.Тошина, М.Лещенко, 
В.Франкл, Е.Фром та ін.) [2].

Проте згадане поняття не можна визнати чітко та однозначно визначеним, не запропоновано єдиного 
підходу або концепції креативності. Тільки в зарубіжній психології існує близько сотні визначень згаданого 
поняття, що відбивають уявлення дослідників, представлених в межах численних концепцій креативності.

З огляду на вищевикладене, наше завдання полягає у виробленні якомога адекватної технології 
формування креативної компетенції майбутніх фахівців та активізацію їхнього творчого потенціалу до здійснення 
навчально-виховного процесу відповідно до вимог сучасного соціуму, тобто формуванню гармонійно розвиненої 
особистості. До поняття формування гармонійно розвиненої особистості ми відносимо і здатність майбутніх 
фахівців до формування креативності підростаючого покоління.

Оскільки креативність є ключовим поняттям нашого науково-педагогічного дослідження, то виникає 
потреба у визначенні цієї дефініції.

Креативність (від лат. creatio - створення) – творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю 
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до продукування принципово нових ідей і що входять в структуру обдарованості в якості незалежного 
фактору. На думку П.Торренса, креативність включає в себе підвищену чутливість до визначення цих 
проблем, до дефіциту або протиріч знань, дій з визначення цих проблем, до пошуку їх рішень на основі 
висунення гіпотез, до перевірки і зміни гіпотез, до формулювання результату вирішення [2,3]. Для визначення 
креативності використовуються різноманітні тести дивергентного мислення, особистісні опитувальники, аналіз 
результативності діяльності. З метою поліпшення розвитку творчого мислення можуть використовуватись 
навчальні ситуації, котрі характеризуються незавершеністю або відкритістю для інтеграції нових елементів, при 
цьому учнів заохочують до формулювання великої кількості питань. Отже, креативність – це творчі здібності 
індивіда, здатність породжувати незвичні ідеї, відхилятись від традиційних схем мислення, швидко вирішувати 
проблемні ситуації.

Креативність визначається як «творчі можливості людини, що можуть виявлятися в мисленні, почуттях, 
спілкуванні, окремих видах діяльності, характеризувати особистість в цілому або її окремі сторони. Креативність 
розглядається як найважливіший і відносно незалежний фактор обдарованості».

Співвідношення понять «творче мислення» і «творча особистість» вимагає подальшої розробки, хоча 
відомо, що сукупність характеристик не вичерпує особистість як цілісність. Розвиток творчого мислення 
відбувається в контексті загального розвитку особистості. Окремі аспекти даної проблеми досліджуються як 
у вітчизняній, так і в зарубіжній психології.

Дослідження зарубіжних психологів підтвердили висновок про те, що прояв креативності, з одного боку, 
не залежить від рівня розвитку інтелекту, а з іншого – креативність обов’язково припускає інтелектуальний 
розвиток вище за середній рівень, оскільки лише такий рівень може забезпечити основу творчої продуктивності. 
Існує думка про те, що обдаровані діти мають високі творчі показники і IQ вище 120 балів. Для реалізації 
креативності потрібна інтелектуальна ініціативність, але сама креативність не обов’язкова для простої 
інтелектуальної діяльності. Крім того, великі знання, ерудиція іноді заважають бачити явище в іншій перспективі, 
приводячи до стереотипу рішення. Сформовані численні навики і способи розв’язання завдань призводять до 
того, що людина вже не прагне до пошуку нових самостійних та оригінальних рішень.

Творча уява і здатність до нововведень знаходяться в зворотному відношенні до таких властивостей, як 
скромність, м’які манери та приємне звернення. Творчі можливості пов’язані з такими агресивними рисами, 
як напористість, впертість та ін.

Особистість має здібності, мотиви, знання й уміння, завдяки яким вона може створити новий, 
оригінальний і унікальний продукт. Дуже велике значення в розкритті й розширенні творчих можливостей 
особистості мають її уява, інтуїція, неусвідомлювані компоненти розумової активності, а також потреба в 
самоактуалізації.

Отже, головна характеристика творчості це створення нового. Серед сучасних позицій науковців щодо 
природи творчості виділяють два підходи. Перший підхід розглядає творчість як діяльність спрямовану на 
створення нових суспільно значущих цінностей; основну увагу приділяють критеріям об’єктивної новизни 
й оригінальності продуктів творчої діяльності. Другий підхід пов’язує творчість із самореалізацією людини, 
з розвитком мотивації її творчої діяльності. Критерій творчості є її цінність – особистість самої людини, а 
не тільки продукт творчої діяльності. Основною та центром творчості є сама особистість, суб’єкт, без якого 
неможлива творча діяльність.

У загальній структурі творчої діяльності як системи можна виділити кілька основних підсистем:
– процес творчої діяльності;
– продукт творчої діяльності;
– особистість творця;
– середовище;
– умови, в яких проходить творчість.
Особистість творця характеризується здібностями, особливостями розуму, темпераментом, віком, 

характером тощо. Середовище й умови являють собою фізичне оточення, колектив, стимулятори та бар’єри у 
творчій діяльності та ін. Творчий процес людини – послідовність творчих актів. Творчий акт можна вважати 
умовною одиницею творчого процесу, зручною для аналізу та вивчення механізмів творчості.

А.С. Грузенберг в своїх працях “Психологія творчості”, “Геній і творчість” розрізняє три типи теорій:
1. Філософський тип, який містить два підтипи: гносеологічний (пізнання світу за допомогою інтуїції) 

та метафізичний (розкриття метафізичної сутності в релігійно-етичній концепції).
2. Психологічний, що має два різновиди: зближення з природознавством, пов’язане з розглядом 

творчої уяви, інтуїтивного мислення, творчого екстазу та натхнення, об’єктивації образів, творчості первісних 
народів, юрби, дітей, творчості винахідників (евріології), невід’ємної творчості (у сні тощо) і відгалуження 
психопатології (дослідження геніальності та божевілля, впливу спадковості, алкоголізму, статевих особливостей, 
ролі марнославства, особливостей психічнохворих і медіумів).

3. Інтуїтивний з естетичним та істориколітературним різновидами (естетичний полягає в розкритті 
метафізичної сутності світу за допомогою художньої інтуїції) [3, 5].

Одна з найвідоміших концепцій обдарованості в американській і світовій психології є теорія трьох 
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кілець Дж.Рензуллі. У ній обдарованість розглянуто як взаємодію трьох груп людських якостей: інтелектуальних 
здібностей, що перевищують середній рівень, високої захопленості виконуваним завданням і високим рівнем 
креативності. Дж.Рензуллі акцентує увагу на взаємодії зазначених елементів і їх рівності.

У цій концепції є три важливі аспекти:
1) Скептичне ставлення до тестів як засобів ідентифікації обдарованості;
2) Розгляд мотивації не як зовнішньої умови, а ядерного утворення обдарованості разом зі здібностями та 

креативністю, але на жаль, тут обдарованість – не інтегральне утворення, а результат додавання компонентів;
3) Правильний спосіб розвитку обдарованості – включення в цікаву діяльність.
Однією з найважливіших характеристик обдарованості є креативність або “творчоскість”, як її називає 

Натан Лейтес. Схильність до творчості – найвищий прояв активності, можливість створювати щось нове 
[6]. Нерідко ознаками обдарованості особистості називають індивідуальність та неповторність. Під творчою 
індивідуальністю окрім неповторної єдності природжених якостей (музичного слуху, особливого складу 
мислення, відчуття кольору, ритму, об”єму, форми тощо), розуміють іще і роль світогляду, внутрішнього світу 
особистості, які мають прояв у творчості, і особливо у художній.

Стосовно творчості взагалі (і наукової, і художньої) психологи давно помітили, що творчі люди мають 
багато загальних рис. Якщо поєднати погляди багатьох вчених (О.Н.Лука, К.Тейлора, А.С.Шведерського, 
О.І.Кульчицької, В.В.Клименка, В.О.Моляко та ін.), до особливостей творчих особистостей належать:

– схильність до нестандартного мислення, та, як наслідок цього, - до створення нового, оригінального; 
обдаровані особистості, таланти - генератори нових ідей, нового бачення явищ життя; талант передбачення: 
володарям таланту притаманне гостре відчуття сучасності; часто вони випереджають свій час, і тому їх не завжди 
розуміють сучасники; у той же час, в них сильно розвинуте відчуття часу, здатність до уваги щодо усього, що 
відбувається; обдаровані особистості здатні робити відкриття не лише у маловивчених областях, але й там, де, 
здавалося б, вичерпаний увесь запас ідей, де “все розроблене і все вивчене”; 

– багатство фантазії та інтуїції, здатність виходити за рамки звичних уявлень і бачити предмети під 
незвичним кутом зору; незадоволеність існуючими традиціями та методами і, як наслідок, - прагнення змінити 
існуючий стан речей; здатність вирішувати оригінальним шляхом складні ситуації, коли вони не мають логічного 
рішення; незалежність і самостійність суджень, прагнення йти своїм шляхом, так званий нонконформізм, 
пов”язаний з незалежністю мислення; активність, допитливість, невтомність у пошуках; схильність до ризику; 
дар спілкування; прагнення завжди бути на передових позиціях у своїй області;

– самоповага, упевненість у собі, бунтівний дух, працьовитість, наполегливість;
– відповідний енергопотенціал, почуття як суб”єктивне ставлення до отчуючого світу, 

психомоторика як процес виявлення і розвитку здатності мислити; 
– домінування інтересів та мотивів, емоційне занурення у діяльність, воля до вирішення, до 

успіху, загальну та естетичну задоволеність від процесу і продуктів діяльності, розуміння сутності проблеми, 
задачі, ситуації, несвідоме, інтуїтивне (“позалогічне”) рішення проблеми, стратегіальність інтелектуальної 
поведінки (особистісні можливості продукувати проекти), поліваріативність рішень, швидкість оцінок, рішень, 
прогнозів, мистецтво знаходити, обирати. Обдаровані люди можуть бути “незручними” через свою тонкість, 
оригінальність, несхожість на інших.

    В.Петрушин порівнює творчу людину з могутнім деревом, „коріння якого глибоко ідуть у ґрунт, а 
верхівка – високо у небо. Глибоке коріння асоціюється з найбільш можливим проникненням до проблеми, що 
розглядається, досконалим знанням предмету, верхівка - з відривом від реальності, умінням подивитися на 
проблему з деякої високої точки зору, охоплюючи її цілком, відходячи від приземленого, звичного рішення 
завдання”.

Творчі люди зазвичай критично ставляться до загальновизнаних авторитетів. Їх діяльність базується 
на грунтовних, попередньо здобутих знаннях своєї справи (репродуктивний рівень розвитку здібностей), які 
потім продовжуються як пошук власного шляху всупереч існуючим перешкодам.

У реальному житті ми маємо справу переважно з комбінованими видами творчості. Викладачеві 
приходиться діяти не тільки в комунікативній царині, а й виконувати управлінські функції, приймати рішення 
в різних складних життєвих ситуаціях. Безумовно викладач має бути мінімально здатним до ігрової, наукової 
й технічної творчості, щоб зацікавити студентів, “підштовхнути” їх до творчості або виявити в них творчі 
здібності, розпізнати “творчий почерк”. Це непросте завдання для виконання якого потрібно особливі вміння, 
знання та досвід.

Творчість як процес проходить на різних рівнях: несвідомому, рівні підсвідомості, свідомості і 
надсвідомості. Кожний із цих рівнів має свою специфіку творення, механізмів творчості та характеру її 
продуктів.

Найвищий рівень розвитку творчості – взаємодія між зазначеними її рівнями, коли “креативне поле” 
захоплює всі ділянки мозку. Внутрішнім змістом творчості можна вважати динамізм усіх якостей і властивостей 
людини в творчому акті. Такий динамізм становить основний зміст поняття творчого потенціалу. Його пов’язують 
з усвідомленням діяльнісних засад буття індивіда, під яким розуміють силу, здібності, потенційні можливості, 
енергію.
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Політ фантазії є складовою творчого процесу, забезпечується знаннями, підкреслюється здібностями 

і цілеспрямованістю, супроводжується емоційним станом. Уся діяльність компонентів психічної активності 
сприяє утворенню різноманітних цінностей в усіх сферах людської діяльності.

Як складне психічне утворення творчий процес має певні етапи:
– зародження ідеї, реалізації її у творчому акті;
– концентрація, накопичення знань, які прямо або опосередковано стосуються цієї проблеми;
– свідома і несвідома робота над матеріалами, об’єднання, вибір варіантів.
Творчий потенціал як цілісна якість людини, є соціальною за своєю сутністю, виникає в процесі 

соціалізації та проявляється у творчій активності людини. Звідси підготовленість до стабільної творчої праці 
спирається на творчу активність свідомості, яка є сформованою на пізнання та перетворення світу.

Особистість реалізується у творчості. Кожній людині потрібні мужність, впертість, віра в себе та своє 
покликання, щоб якнайповніше виявити себе у творчості. Творча особистість – це людина, яка має високий 
рівень знань і вміє відкинути звичайне, шаблонове. Для творчої особистості потреба в творчості нагальна й 
неодмінна.

Людина, яка займається творчою діяльністю, веде особливий спосіб життя. Її зв’язки з навколишнім 
світом і людьми багаті й різноманітні, вона багатозначно сприймає всі явища дійсності. Психологи називають 
такий стиль життя творчим стилем діяльності або творчою активністю. Деякі автори ототожнюють творчу 
активність з креативністю. Креативність означає здібності швидко та нестандартно розв’язувати інтелектуальні 
навчальні задачі. Американський психолог Х.Е.Трік виділив чотири напрями дослідження креативності: 
креативність як продукт, процес, здібність і якість. У межах першого напряму креативність ототожнено з 
продуктивністю мислення чи інтелекту. Другий напрям розглядає креативність як творчість мислення, його 
процесуальну характеристику. Третій ґрунтується на тому, що креативність пов’язана не лише з мисленням, 
а й з іншими підсистемами інтелекту. За четвертим напрямом креативність – головна риса високорозвиненої 
особистості.

Отже, креативність – це:
– системна якість інтелекту;
– сукупність особливостей психіки, які забезпечують продуктивні перетворення в діяльності 

особистості;
– не певний набір особистісних рис, а реалізація людиною власної індивідуальності. Це презентація 

своєї індивідуальності іншому [1, 2];
– природна властивість особистості, яка існує від початку життя людини; це найвища форма активності 

особистості.
– aктивність, що втілюється в продуктах творчості. Завдяки їй людина виражає себе, свій внутрішній 

світ, змінюючи його;
– вона творить не тільки зовнішній світ, але й свій власний (внутрішній) [4].
Продукт творчості постає як побічний результат мислення, спрямованого на вирішення проблемних 

ситуацій чи завдань. Креативна особистість, якщо порівнювати її з рекреативними особистостями, володіє 
вищою мотиваційною напруженістю і сенситивністю чутливістю до побічних продуктів власної пізнавальної 
активності.

Креативною особистістю називають особистість, яка має внутрішні передумови для творчої діяльності, 
особистісні утворення, специфіку інтелектуальної сфери, нейрофізіо-логічні задатки, що зумовлюють її 
творчу активність, тобто нестимульовану ззовні пошукову та перетворювальну діяльність. Отже, креативність 
особистості – детермінанта її творчої активності. Творчою називають креативну особистість, яка внаслідок 
впливу зовнішніх факторів набула потрібні для актуалізації творчого процесу додаткові мотиви, особистісні 
утворення, здібності, що сприяють досягненню творчих результатів в одному чи кількох видах творчої 
діяльності.

             Дослідники К.Тейлор і Д.Холанд дійшли висновку, що інтелектуальність і креативність нерозрізнені, 
тому креативність – “особлива точка” індивідуальних властивостей, яка залежить від загальної інтелектуальності. 
Але вчені Дж.Гетцельс, Н.Джексон, Ж.Флешер та ін. дійшли висновку про те, що креативність не залежить від 
інтелекту, тому що більшість досліджувальних із високим інтелектом мали низьку креативність.

Американський вчений Дж.П.Гілфорд виділив параметри креативності:
– здатність до виявлення та постановки проблем;
– здатність генерувати багато ідей;
– гнучкість – здатність продукувати різноманітні ідеї;
– оригінальність – здатність нестандартно реагувати на подразники;
– здатність удосконалити об’єкт додаючи деталі;
– здатність розв’язувати проблеми, тобто здатність до аналізу та синтезу.
Відповідно до підходу Дж.П.Гілфорда, творчі здібності – самостійна категорія, що не входить до 

структури інтелекту, але взаємодіє з ним.
За Р.Стернбергом процес творчості можливий при трьох інтелектуальних здібностях:
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– синтетичних – бачити інакше й уникати звичного способу мислення;
– аналітичних – виявляти ідеї, які гідні подальшої розробки;
– практичних – уміння переконувати людей у цінності ідеї (інакше “продати” творчу ідею іншим).
Отже, можна виокремити структурні компоненти творчих здібностей:
– знання, уміння, навички, реалізовані в конкретній діяльності (Б.М.Теплов, Г.С.Костюк);
– психічні процеси: уява (Л.С.Виготський, С.Л.Рубінштейн), мислення (О.П.Цибуля, А.Б.Щербо, 

Г.П.Шев-
ченко);
– емоції, відчуття (Д.М.Джола, В.В.Клименко, В.П.Омельчук, А.Б.Щербо).
Творча обдарованість є статистичною підсистемою, а вміння та навички – це динамічні показники, 

що формуються на основі обдарованості. Обдарованість, в свою чергу, регулює і стимуює творчу діяльність, 
сприяє вирішенню особистістю проблем, повязаних з пристосуванням до ситуації, інших людей та до себе 
самої. Обдарованість завжди повязана з творчістю. Якщо ж людина володіє високими творчими здібностями, 
то її діяльність більш оригінальна [5].

Творча унікальність – це своєрідність, що формується в процесі та внаслідок творчості, коли людина 
виходить за межі соціокультурних стереотипів, стає творцем цінностей, цілей і сенсу свого життя. Творча 
унікальність особистості досягає найвищого рівня, коли людина свідомо обирає цінність творчого буття.

Темпи розвитку науки неможливо нарощувати тільки шляхом збільшення кількості людей, що займаються 
творчим пошуком. Треба постійно нарощувати творчий потенціал, а для цього необхідно цілеспрямовано 
формувати, виховувати творче ставлення до праці, і взагалі до своєї особистості, стимулювати процес 
життєтворчості.

Існують більш-менш вдалі спроби наукового визначення особистісних рис, які сприяють творчості. 
Встановлено, що великий вплив на творчість справляють здібності помічати та формулювати альтернативи, 
проявляти фантазію, вміння ставити запитання, уникати спрощених формулювань.

Творчу особистість характеризують активний інтерес до проблеми, що вивчається, незалежна інтравертна 
позиція, готовність боротися з усякими перешкодами. Звідси – готовність йти на ризик, який гарантує творчий 
успіх. Високо творчі особистості, як правило, виявляють підвищений інтерес до складних нових проблем. Їх 
більше приваблюють такі ситуації, які вимагають оригінальних рішень, ніж ті, які дозволяють діяти звичним 
способом.

Найбільш продуктивними серед креативів виявляються більш активні, агресивні в захисті свого «Я», 
здатні до співробітництва й організованості, здатні правильно визначати цілісність явищ, швидко і правильно 
цим користуватися, здатні легко пристосовуватися й експериментувати, легко відмовлятися від власних 
нерезультативних ідей, швидко орієнтовуватися в дійсності.

Значимий напрямок в дослідженні впливу структури особистості на її творчу діяльність склало вивчення 
особистісної рефлексії та її зв’язку з рефлексивними механізмами творчості. І.Н.Семенов розглядає мислення 
у взаємозв’язку чотирьох його компонентів: особистісного і рефлексивного (утворюючу значенневу сферу), 
предметного й операційного (утворюючу змістовну сферу).

Серед особистісних якостей креативних людей, описаних, наприклад, П.Торренсом (84 якості), 
зустрічаються й протилежні. З одного боку, це прагнення до домінування, сміливість в захисті своїх ідей, потреба 
в соціальних контактах і соціальній активності, товариськість і популярність і т. ін. З іншого боку, боязливість, 
сором’язливість, любов до самотності, непопулярність і відчуженість. Проаналізувавши ці дані, П.Торренс 
вказав на загальну соціально-психологічну рису креативів – відсутність конформності, яка виражається в 
самостійності групи.

У сучасних умовах творча особистість стає досить вагомою для суспільства на всіх етапах його розвитку. 
Зміни у суспільстві, що відбуваються досить швидко, потребують від людини якостей, котрі б дозволяли творчо 
і продуктивно підходити до будь-яких змін. Для того, щоб вижити у ситуації постійних змін, щоб адекватно на 
них реагувати, особистість повинна активізувати свій творчий потенціал. Таким чином, виникає протиріччя 
між репродуктивним характером традиційної системи освіти і нагальною потребою суспільства у креативній 
системі розвитку особистості.

Різні автори визначають здатність до творчості по-різному, але загальним поняттям є те, що здатність 
до творчості ґрунтується на створенні чогось нового, оригінального. Критерієм творчості при цьому є не 
якість результату, а характеристики та процеси, котрі активізують творчу продуктивність – саме це називається 
креативністю (Е. Фром) [3, 4].

На думку М.Сказкіна, незважаючи на дану від природи здатність до творчої діяльності, тільки 
цілеспрямоване навчання дає можливість забезпечити високий рівень розвитку закладених творчих здібностей. 
Формування цих здібностей варто починати на ранніх етапах розвитку особистості.

Психологічні аспекти проблеми формування креативності в основному вже вивчені, педагогічні ж основи 
представлені не досить детально. Особливо ця проблема стосується періоду початкового розвитку становлення 
особистості. Сучасна педагогічна практика намагається вирішити це протиріччя різними шляхами: реалізацією 
особистісноорієнтованої системи в навчанні та вихованні студентів; проривами до перспективних навчальних 
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цінностей та ін.

Оскільки нами було зауважено, що формування креативності варто починати на ранніх етапах розвитку 
особистості, то існує нагальна потреба у підготовці майбутніх фахівців та викладачів до активізації креативного 
потенціалу студентів з перших курсів навчання у вищих навчальних закладах.

Одночасно науковці Б.Ананьєв, І.Зимняя, М.Бобнєва стверджують, що студентський вік є найважливішим 
періодом у житті людини. У цей період молода людина засвоює основні принципи професійного кредо. У 
процесі навчання та практики відбувається формування професійних умінь та навичок, необхідних в організації 
навчально-виховного процесу і, зокрема, активізації креативного потенціалу особистості [3, 4, 5].

В основу сучасних концепцій освіти покладена ідея розвитку особистості, її творчих здібностей. 
Причини інтересу дослідників до проблеми креативності досить різноманітні, одна вони передусім визначаються 
інтелектуалізацією сучасного суспільства та значущістю проблеми творчого розвитку особистості. Значне 
прискорення науково-технічного прогресу, що суттєво змінює тип соціального стимулювання наукових 
досліджень, визначає новий етап розвитку проблеми творчості.

У свою чергу принцип креативності у професійній підготовці майбутніх фахівців та навчально-виховному 
процесі полягає у максимальній орієнтації на творче начало у навчальній діяльності, засвоєнні власного досвіду 
творчої діяльності. Тут мова йде не просто про просте «видумування» завдань по аналогії, а передусім мається 
на увазі формування в учнів здатності самостійно знаходити рішення завдань, які не зустрічались раніше, 
самостійне «відкриття» нами нових способів дій.

Поняття творчої особистості можна трактувати двома шляхами. Відповідно першому, креативність 
або творча здібність у тому чи іншому змісті властива кожній людині. вона також невід’ємна від людини як 
здатність мислити, розмовляти, відчувати. Більше того, реалізація творчого потенціалу, незалежно від його 
масштабів, роблять людину психічно повноцінною. Позбавити людину такої можливості – означає викликати 
в неї невротичний стан.

Погляд на креативність як універсальну рису особистості людини, зокрема, майбутнього фахівця, 
завданням якого є активізація творчого потенціалу вихованців, передбачає визначення розуміння творчості. 
Творчість розуміється нами як процес створення чогось нового, при чому процес не запрограмований, 
непередбачуваний і раптовий. При цьому до уваги не береться цінність результату творчого акту і його новизна 
для великої групи людей, для суспільства або для людства. Головне, щоб результат був новим і значущим для 
«творця». Самостійне, оригінальне вирішення учнем задачі, котра вже має відповідь, буде творчим актом, а 
його самого вже варто оцінювати як творчу особистість.

Згідно другого трактування, не кожну особистість варто вважати творчою особистістю або творцем. 
Подібна позиція пов’язана з іншим розумінням природи творчості. Тут крім незапрограмованого процесу 
створення нового, береться до уваги цінність нового результату. Він повинен бути загальнозначущим, хоча його 
масштаб може бути різним. Важливою рисою творця є сильна і стійка потреба у творчості. Творча особистість 
не може жити без творчості, вона бачить у ній головну мету і основний зміст свого життя.

Багатьом людям, навіть творчо обдарованим, не вистачає творчої компетентності. Можна виділити три 
аспекти такої компетентності [5]. По-перше, на скільки людина готова до творчості в умовах багатовимірності 
та альтернативності сучасної культури. По-друге, наскільки вона володіє специфічними «мовами» різних видів 
творчої діяльності, набором кодів, котрі дозволяють їй дешифрувати інформацію з різних галузей і перекласти 
«мовою» своєї творчості. Третій аспект творчої компетентності являє собою ступінь оволодіння особистісною 
системою «технічних» навичок та умінь, від якої залежить здатність здійснити задумані та «придумані» ідеї.

Саме креативна здатність ґрунтується на творчій фантазії, яка є синтезом уяви та емпатії (перевтілення). 
А завданням педагога є активізація цієї творчої фантазії, яка в свою чергу активізує креативність та розвиває 
вроджені творчі здібності.

Висновки
З огляду на поставлену нами проблему завданням професійної підготовки майбутніх фахівців вихователів, 

учителів є активізація усіх їхніх креативних здібностей і вироблення мотивації до здійснення навчально-
виховного процесу засобами творчості, тобто пошуку креативних шляхів до розвитку власного творчого 
потенціалу та креативності вихованців.

На нашу думку у студентів що навчаються у вищих навчальних закладах необхідно формувати креативну 
готовність, бо саме вони є не лише майбутньою управлінською елітою країни, а й особистостями які навчатимуть 
інших у тих самих навчальних закладах країни, в своїх організаціях та на підприємствах. Також при формуванні 
креативної готовності студентів, що навчаються за фаховими спеціальністями, молодь повинна перш за все 
звертати увагу на особливості поведінки, необхідні для досягнення успіху, методи і методики успішного 
розвитку вербальної креативності. Крім того, треба ознайомитись з атрибутами та характерними особливостями 
стилю управлінської діяльності. Вміла реалізація здобутих теоретичних знань стане безумовною запорукою 
ефективного керівництва, розроблення методологічних основ управління навчально-освітнім процесом у системі 
підготовки і перепідготовки управлінських кадрів усіх сфер народного господарства країни.
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АНАЛІЗ СТАНУ ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ 
ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ В СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Анализ состояния повышения педагогического мастерства преподавателей экономического профиля в 
современном университете. В статье проанализировано состояние повышения педагогического мастерства 
преподавателей экономического профиля в современном университете на основе полученных данных в 
результате диагностики, анкетирования, опроса, наблюдения и самооценки научно-педагогического персонала, 
изучения нормативных документов, планов работы, отчетной документации.

Ключевые слова: педагогическое мастерство преподавателей экономического профиля, научно-
методическая работа.

Analysis of the state Teaching Excellence and economic profi le of teachers in the modern university. The article 
analyzes the state of Teaching Excellence and economic profi le of teachers in a modern university on the basis of data 
obtained from diagnostic questionnaires, surveys, observation and self-assessment of scientifi c and pedagogical staff, 
the study of regulatory documents, work plans, reporting.

Keywords: pedagogical skills of teachers of economic profi le, scientifi c and methodical work.

Постановка проблеми. Розвинена педагогічна майстерність є ефективним інструментарієм впливу 
на особистість студента. Володіння нею дає можливість науково-педагогічному працівнику оптимально 
спілкуватись із усіма суб’єктами навчально-виховного процесу, розв’язувати повсякденні педагогічні ситуації 
на високому професіональному рівні, володіти досконалим мовленням, вправно керувати власною поведінкою, 
рухами, самопочуттям, створювати привабливий образ людини, за якою із бажанням ідуть у світ знань, культури, 
професійного життя. Такий ідеальний варіант цілком ймовірний за умови цілеспрямованої роботи в напрямі 
формування і розвитку педагогічної майстерності в системі науково-методичної роботи в університеті. 

Аналіз досліджень і публікацій з теми. В науковому середовищі відбувається переосмислення деяких 
позицій щодо заявленої проблеми. Це виражається в теоретико-методологічних обґрунтуваннях, розробці 
шляхів, методів і засобів, котрі забезпечують її оптимальне розв’язання. Основою сучасних наукових пошуків 
слугують ідеї, розробки і рекомендації з питань, що належать до компетенції педагогічної майстерності, 
педагогів-класиків та громадських діячів і філософів: Я.А. Коменського, Й.Г. Песталоцці, Ж.Ж. Руссо, Дж. Локка, 
А. Дістервега, М.І. Пирогова, К.Д. Ушинського, О.В. Духновича, Я.Ф. Чепіги, Я. Корчака, П.П. Блонського, 
С.Т. Шацького, А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського та інших. Значний внесок у розробку теорії й практики 
проблеми здійснили науковці Полтавського педагогічного інституту (Н.М. Тарасевич, Л.В Крамущенко, 
І.Ф. Кривонос, В.А. Семиченко, А.І. Шумська, Г.В. Брагіна) під керівництвом доктора філософських наук, 
академіка І.А. Зязюна. Вони довели, що рівень педагогічної майстерності може бути значно підвищеним за 
умови цілеспрямованої роботи з її формування. Ряд сучасних науковців досліджують педагогічну майстерність 
учителя загальноосвітньої школи як соціальний феномен в широкому аспекті: Є.С. Барбіна, В.А. Кан-Калик, 
О.В. Киричук, В.М. Коротов, Л.І. Лимаренко, О.М. Пєхота, Т.В. Осадча, Р.М. Роман, С.О. Швидка та ін. У центрі 
їх уваги різноманітні психолого-педагогічні проблеми – педагогічної майстерності, діяльності й творчості, 
формування артистичних здібностей і умінь учителя, педагогічної культури і спілкування, виховної роботи з 
учнями, педагогічної технології і педагогіки сімейного спілкування тощо. На питаннях педагогічної техніки 
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акцентують увагу: Г.І. Баланюк, С.А. Болсун, О.О. Горська, Л.П. Загородня, О.Л. Козленко, Ю.О. Кусий, Л.І. 
Рувинський, Ю.І. Турчанінова. Ними розроблені цінні науково-методичні матеріали, впроваджуються різні 
підходи в процесі реалізації різноманітних аспектів проблеми педагогічної техніки та питань, що тісно пов’язані 
з нею. Чимало учених предметно досліджують проблему підвищення професіоналізму у викладачів навчальних 
закладів та розвитку їхньої педагогічної творчості як основне наукове завдання, а саме: Н.В. Дудніченко, Л.В. 
Кекух, Ю.В. Кіщенко, О.Е. Коваленко, В.В. Панчук. Результатом їхніх досліджень є одностайний висновок 
щодо значущості розвиненої педагогічної майстерності для ефективної педагогічної діяльності та необхідності 
цілеспрямованої роботи з її постійного підвищення. 

Проте, слід зазначити, що переважна більшість учених досліджують проблему лише з позиції формування 
педагогічної майстерності у майбутніх учителів загальноосвітньої школи. Аналіз наукових джерел показує, 
що в педагогіці вищої школи не проводились спеціальні дослідження щодо розв’язання проблеми підвищення 
педагогічної майстерності викладачів економічного профілю в системі науково-методичної роботи університету, 
в той час, як за останні двадцять років кількість вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку 
фахівців з економіки значно зросла. Нами з’ясовано, що стан підвищення педагогічної майстерності у науково-
педагогічних працівників вищої школи досліджують О.Е. Коваленко, В.В. Панчук. Однак, вони виокремили у 
своїх дослідженнях дидактичні основи професійно-методичної підготовки та психолого-педагогічні фактори 
підвищення професіоналізму викладачів як складової педагогічної майстерності, що не забезпечує розв’язання 
проблеми в цілісному аспекті. Результати аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду розвитку педагогічної 
майстерності у вищій школі висвітлили в своїх наукових працях А.К. Биков, Т.А. Стоян, І.Ю. Ходикіна.

Недостатня дослідженість на теоретичному рівні проблеми підвищення педагогічної майстерності 
викладачів економічних дисциплін університету негативно позначається на результаті професійної підготовки до 
майбутньої діяльності фахівців для фінансової, банківської, податкової систем. Водночас певна невизначеність 
у розв’язанні даної проблеми призводить до суперечностей між:

необхідністю реалізації нової освітньої парадигми, в основі якої особистість студента як творця 
своєї (оптимальної для себе) професійної позиції, концепції та стилю професійної діяльності і недостатньою 
педагогічною компетентністю викладачів економічного профілю (стосовно теорії освіти), що ускладнює 
теоретичне осмислення освітньої діяльності (як традиційної, так й інноваційної), гальмує процес формування 
цілісного освітнього простору як умови самореалізації студента;

соціальною потребою в кваліфікованих з високим рівнем педагогічної майстерності викладачах 
економічних навчальних дисциплін, здатних до самостійного, творчого і результативного розв’язання 
педагогічних завдань і реальним рівнем їхньої педагогічної майстерності;

об’єктивною потребою забезпечення якісної професійної підготовки молодих фахівців і неможливістю 
її здійснення без існуючих і інноваційних підходів до підвищення педагогічної майстерності впродовж всього 
професійного життя.

Мета статті – проаналізувати стан і проблеми підвищення педагогічної майстерності викладачів 
економічного профілю в системі науково-методичної роботи університету.

Основна частина. Професійна компетентність педагога визначається кваліфікаційною характеристикою, 
яку вважають зведенням узагальнених вимог до викладача на рівні його теоретичного і практичного досвіду. 
Тому в цьому контексті цілісний зміст педагогічної освіти можна розглядати як сукупність знань і вмінь, 
досвіду творчої діяльності і досвіду емоційно-ціннісного ставлення до педагогічної дійсності. Ці елементи 
взаємопов’язані між собою і взаємозв’язок між ними має лінійний характер, тобто попередні елементи до 
певної межі можуть існувати окремо від наступних, останні ж без попередніх неможливі. При цьому слід 
зауважити, що для викладача засвоєння знань (накопичення інформаційного фонду) як складника професійної 
компетентності не може бути самоціллю. Для нього знання (психолого-педагогічні і спеціальні) – це інструмент 
для здобуття нових знань, необхідна умова для надбання «знань у дії» (вмінь і навичок) і водночас головний 
критерій готовності до професійної діяльності педагога. Проте це хоча і важлива, але все ж недостатня умова 
для формування професійної компетентності. Передумовою професійних умінь і навичок є також теоретико-
практичні і методичні знання. Під педагогічними уміннями будемо розуміти сукупність послідовних педагогічних 
дій (частина з них може бути автоматизована – навички), які спрямовані на розв’язання завдань підготовки 
фахівців з економічних спеціальностей і заснованих на відповідних теоретичних знаннях. Таке розуміння 
суті педагогічних умінь викладача вищого економічного навчального закладу має прямий вихід у практику 
підготовки науково-педагогічного працівника, тому що вона а) визначає пріоритетну роль теоретичних знань 
у становленні практичної готовності майбутнього викладача, а також єдності його теоретичної і практичної 
підготовки; б) націлює на формування умінь мислити і діяти педагогічно водночас (на практиці проявляється 
як система предметних дій); в) підкреслює багаторівневий характер педагогічних умінь (від репродуктивного 
до творчого) і можливість їх удосконалювати шляхом автоматизації окремих дій. Реалізація цих положень не 
завершується процесом підготовки науково-педагогічного працівника. Його майстерність повинна розвиватися 
впродовж всього професійного життя. 

Дослідження і розв’язання проблеми підвищення педагогічної майстерності у вищій школі вважається 
ключовою і набуває особливої значущості в сучасних умовах інтеграції вітчизняної освіти в єдиний європейський 
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освітній простір. Ця значущість зумовлена низкою чинників, серед яких:

пряма залежність ефективності навчання, виховання і підготовки фахівців від готовності і здатності 
викладача виконувати свої педагогічні функції;

еволюція педагогічної майстерності викладача як соціально-педагогічного явища, що акумулює в 
собі синтез педагогічної теорії і практики, якісну визначеність педагогічної діяльності, зумовлену культурно-
історичним розвитком суспільства, і може вивчатися як сукупність вимог певної системи освіти, відповідність 
ефективності педагогічної праці викладача її цілям і завданням;

зміна цілей і завдань розвитку педагогічної майстерності в її суб’єктно-об’єктній сфері, комплексі 
внутрішніх і зовнішніх чинників, які впливають на процес і зумовлюють її зміст і динаміку;

взаємозв’язок педагогічної майстерності з проблемами професіоналізму і кваліфікації викладачів [1,с. 
3–5].

Відповідно до завдань заявленого дослідження на етапі констатувального експерименту нами було 
проаналізовано стан підвищення педагогічної майстерності викладачів економічного профілю в системі 
методичної роботи Національного університету державної податкової служби України як одного із типів вищих 
навчальних закладів. 

Особливе значення для забезпечення навчально-методичного процесу, наукових досліджень щодо 
організації підготовки фахівців у галузі економіки, виховної роботи із студентською молоддю належить науково-
методичній раді, діючої на підставі Положення, яке щорічно оновлюється і затверджується наказом ректора. 
Науково-методична рада діє згідно з щорічним планом роботи. Нами проаналізовані питання, які розглядалися 
цим робочим органом за 2007-2010 н. р. Слід зазначити, що вони відображають зміст навчально-методичної 
роботи факультетів і кафедр університету, визначені у відповідності із основними завданнями і функціями 
науково-методичної ради. У ракурсі нашого дослідження особливу увагу привернули питання, які в тій чи 
іншій мірі висвітлюють діяльність різних структурних підрозділів щодо підвищення педагогічної майстерності 
викладачів. На наш погляд, до таких можна віднести про: 

роботу науково-педагогічних працівників кафедри бухгалтерського обліку із забезпечення тісної єдності 
навчального та виховного процесів під час викладання навчальних дисциплін, що закріплені за кафедрою; 

стан підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічного персоналу у 2008-2009 н.р.
перспективи розвитку електронного тестування студентів університету та впровадження інформаційних 

технологій в навчальний процес на кафедрі сучасних європейських мов;
особливості впровадження елементів кредитно-модульної системи організації навчального процесу 

при підготовці юристів;
стан та перспективи викладання в університеті навчальних дисциплін циклу гуманітарної підготовки 

в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу;
форми і методи роботи членів кафедри бухгалтерського обліку по формуванню особистісних якостей 

майбутнього фахівця під час викладання дисциплін;
впровадження інноваційних технологій навчання при організації навчального процесу на факультеті 

податкової міліції;
результати експерименту щодо оцінювання знань студентів на кафедрі статистики та математичних 

методів в економіці у 2009-2010 н.р.
Проте вважаємо, що ці питання здебільшого відображають фактичний стан діяльності науково-

педагогічних колективів окремих кафедр за певними напрямами організації навчально-виховного процесу, 
їхній педагогічний досвід щодо впровадження інновацій. Водночас така постановка питань як впровадження 
інноваційних технологій навчання, проведення педагогічних експериментів (оцінювання знань студентів ) указує 
на необхідність швидкого підвищення рівня професійних вимог до сучасного викладача саме в частині його 
педагогічної підготовки. Тому, на наш погляд, для навчального закладу із статусом національного університету 
замало лише констатації фактів про стан тієї чи іншої складової навчально-виховної системи. Всі процеси, що 
відбуваються в організації підготовки кадрів у стінах цього навчального закладу для економіки країни, повинні 
глибоко вивчатися, узагальнюватися і на цій основі видаватися рекомендації. Й прийматися управлінські рішення. 
У цій діяльності мають приймати участь як досвідчені науково-педагогічні працівники, так і молоді педагоги. У 
зв’язку з цим відділ, який очолює цю роботу, повинен називатися «науково-методичний» і бути укомплектований 
відповідно науковими кадрами, спроможними до постановки, дослідження і висвітлення проблем і перспектив 
роботи з науково-педагогічним персоналом щодо підвищення педагогічної майстерності: розвитку професійної 
компетентності, удосконалення педагогічної техніки, гуманістичної спрямованості діяльності педагогів, 
реалізації ними творчих підходів до викладання навчальних дисциплін, розробки навчально-методичного 
забезпечення, впровадження комунікативних технологій тощо. 

В структурі університету створено навчально-методичний відділ, який діє на підставі Положення, 
укладеного з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти і науки України і досвіду 
роботи вітчизняних університетів. Положення визначає основи організації роботи навчально-методичного 
відділу як головного організаційно-координаційного центру навчально-методичної роботи університету, 
його основні завдання і функції, права і обов’язки персоналу, взаємовідносини з іншими структурними 
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підрозділами університету. Робота цього відділу планується на навчальний рік за розділами: організаційна 
робота, удосконалення змісту освіти, удосконалення методики навчання, впровадження передового педагогічного 
досвіду. Серед головних завдань відділу визначено планування та контроль за організацією стажування та 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету та організація роботи Школи вищої 
педагогічної майстерності для викладачів-початківців, яка діє на основі Положення і в своїй практичній 
діяльності керується положеннями «Про вищий навчальний заклад», «Про організацію навчального процесу 
у вищих навчальних закладах», статутом Національного університету державної податкової служби України, 
наказами, розпорядженнями ректора, рішеннями вченої і науково-методичної ради університету. До основних 
завдань Школи вищої педагогічної майстерності в університеті віднесені:

-  допомога в оволодінні викладачами-початківцями основами педагогічної майстерності протягом 
першого року професійної діяльності;

-  пошук, вивчення та апробація передового освітянського досвіду;
-  координація дій педагогічних працівників щодо вибору змісту освіти;
-  побудова та практичне застосування ефективних методів контролю і самоконтролю, технологій 

оцінювання результатів навчання студентів, які б дали змогу здійснити найбільш продуктивну організацію 
навчально-виховного процесу.

Навчальною програмою Школи педагогічної майстерності передбачено три змістових блоки:
навчально-методичний – вивчення нормативно-правової бази організації навчального процесу; основи 

наукової роботи у вищому навчальному закладі; принципи і правила навчання; види, структура занять та 
вимоги до них; впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: проблеми, досвід, 
перспективи; педагогічна інноватика, методи активного навчання; принципи організації самостійної роботи 
студентів;

психолого-педагогічний – ознайомлення з індивідуально-психологічними особливостями викладачів і 
студентів; суттю педагогічної культури, етики поведінки та іміджу сучасного викладача вищої школи; оволодіння 
основами педагогічної майстерності, формами і методами виховання студентської молоді як складовою 
педагогічного процесу; 

практичний – відвідування відкритих занять досвідчених викладачів університету з подальшим їх 
детальним обговоренням.

Слухачами Школи є викладачі, аспіранти та здобувачі Національного університету, які мають стаж 
педагогічної роботи до трьох років або тільки розпочали свою педагогічну біографію Кількість молодих 
науково-педагогічних працівників в університеті щорічно змінюється (від 20 до 30) в залежності від кадрових 
змін на кафедрах, ліцензування нових спеціальностей. Протягом останнього десятиріччя спостерігається 
стійка тенденція до кадрової комплектації кафедр випускниками університету (магістри, аспіранти). Так, із 
92 опитаних викладачів двох факультетів (фінансової та банківської справи і обліково-економічного) 42,2 % 
закінчили Національний університет державної педагогічної служби України. Згідно з навчальним планом 
підготовки економістів-бакалаврів вони вивчали психологію і педагогіку (108 годин) як нормативну дисципліну, 
яка входить до циклу гуманітарних навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 
за спеціальностями напряму 0501 — «Економіка і підприємництво», чинної від 07.06.2006 року. 

Проте слід зауважити, що навчальною програмою передбачається нерівномірний розподіл годин на 
психологію і педагогіку (таблиця 2.1.2). Це можна пояснити тим, що чинним освітнім стандартом передбачена 
як нормативна навчальна дисципліна «Університетська освіта» і заплановані пакетні дисципліни з психолого-
педагогічного циклу. 

Таблиця 2.1.2
Освітньо-професійна програма

підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 — «Економіка і підприємництво»
Чинна від 07.06.2006 р.

Змістовно-модульна структура дисципліни
Курс: третій

Семестр: перший

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:
Національних – 1,5

ECTS – 2,25

Модулів: 2

Змістовних модулів: 4

Загальна кількість годин: 108

6.0501 “Економіка і підприємництво”
бакалавр

Нормативна

Лекції: 20 годин
Семінарські: 16 годин
Індивід. завдання
(передбачається написання реферату, 
дайджестів, виконання тестових завдань, 
міні-психологічних досліджень) – 8 годин
Самостійна робота: 64 години 
Форма підсумкового контролю: екзамен
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Студенти, які вивчали за вибором дисципліни психолого-педагогічного циклу обсягом 324 години (9 

кредитів) і склали державний екзамен, здобувають кваліфікацію «бакалавр з (назва спеціальності), викладач 
економіки» [2]. Але групи студентів, які обрали цей пакет (таблиця 2.1.3.), вперше сформовані в університеті у 
2007-2008 н.р. і перший випуск економістів-викладачів очікується у 2011 році. Тому організація занять у Школі 
вищої педагогічної майстерності є необхідною формою роботи з молодими викладачами в університеті.

Результати проведеного нами анкетування і вивчення статистичних даних відділу кадрів дозволили 
скласти якісну характеристику кадрового складу кафедр факультету фінансової та банківської справи і обліково-
економічного факультету, який відображено на рис. 2.1.1.  

Таблиця 2.1.3
Рекомендовані вибіркові дисципліни циклу гуманітарної підготовки 

(пакет № 2 — дисципліни психолого-педагогічного циклу)
Навчальна дисципліна Загальний обсяг годин Форма контролю

Годин
324

Кредитів
9

екзамен

Пакетні дисципліни

Психологія діяльності та навчальний ме-
неджмент

72 22 ПМК

Комунікативні процеси у навчання 108 33 ПМК

Методика викладання економіки 144 44 ПМК

 

            
 Рис. 2.1.1. Результати аналізу психолого-педагогічної підготовки викладачів

В анкетуванні прийняли участь 92 викладача, 70,86 % з них працюють на постійній основі. За 
результатами анкетування виявилось, що на факультеті фінансів і банківської справи 26,32% викладачів мають 
вищу педагогічну освіту, 1,95 % мають підготовку викладача вищої школи, яку отримали в інших університетах. 
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У вищих навчальних закладах у різні часи вивчали: педагогіку 57,89 %, психологію 71,05 %, основи педагогіки 
і психології 63,16% викладачів. На обліково-економічному факультеті 13,11 % професорсько-викладацького 
складу мають вищу педагогічну освіту та 11,11 % в різних університетах отримали підготовку викладача вищої 
школи. У період навчання у вищих навчальних закладах вивчали: педагогіку 40,98 %, психологію 63,93 %, 
основи педагогіки і психології 32,79 % науково-педагогічних працівників. 

Як було виявлено в результаті теоретичного аналізу наукової педагогічної літератури, структуру 
педагогічної діяльності складають конструктивний, організаторський, комунікативний і гностичний компоненти. 
Тому на етапі констатувального експерименту також була здійснена самодіагностика успішності педагогічної 
діяльності викладачів на цих факультетах за такими показниками: результати навчальної діяльності студентів, 
рівень психолого-педагогічних знань; гностичні вміння, проекційні, конструктивні, організаційні, комунікативні 
вміння; спрямованість та характер. Її результати відображено на графіку (рис. 2.1.2).

 Рис. 2.1.2. Результати самодіагностики успішності педагогічної діяльності викладачів Національного 
університету державної податкової служби України

Таблиця 2.1.4
Результати самооцінки рівня володіння педагогічною майстерністю науково-педагогічних працівників 

Національного університету державної податкової служби України
Факультет фінансів і банківської справи Обліково-економічний факультет

Рівні володіння педагогічною майстерністю (кількість викладачів)

Елемент. Базовий Доскон. Творчий Елемент. Базовий Доскон. Творчий 

0,95% 9,74% 35,53% 39,47% 0% 18,03 % 38,0% 22,95 %

Аналіз отриманих результатів показав, що більшість викладачів факультету фінансів і банківської 
справи вважають, що їхня педагогічна майстерність досягла досконалого (35,53%) і творчого (39,47%) рівнів. 
Приблизно на такому ж рівні педагогічна майстерність викладачів обліково-економічного факультету – базовий 
рівень мають 18,03 % викладачів і творчий рівень у 22,95 % викладачів. Однак відомо, що результативність 
діяльності науково-педагогічного працівника залежить не тільки від психолого-педагогічних знань і вмінь, але 
й від сукупності його певних здібностей, професійної спрямованості, особистісних і професійних якостей, що 
є фундаментальною засадою освітньої діяльності і педагогічної підготовки. Саме тому ми звернули увагу на 
результати самодіагностики викладачів своєї професійної спрямованості та власних особистісних якостей. В 
цілому на факультеті фінансів і банківської справи вони оцінені відповідно в 4,7 та 4,4 бали, а на обліково-
економічному факультеті ці показники отримали оцінку в 4,6 балів. Дехто з викладачів оцінив такі власні якості 
як відповідальність, сумлінність і любов до студентів лише у 3,0 бали.

Нами була також вивчена думка викладачів щодо необхідності підвищення педагогічної майстерності 
упродовж всього професійного життя. Результати дослідження відображені у таблиці 2.1.5.

Таблиця 2.1.5
Ставлення викладачів Національного університету державної податкової служби України до підвищення 

педагогічної майстерності впродовж всього професійного життя
Факультет фінансів і банківської справи Обліково-економічний факультет

Педагогічну майстерність необхідно підвищувати впродовж всього професійного життя:

так ні не знаю так ні не знаю

92,11 % 2,63% 2,63% 98,36% 3,28% 3,28%

Підсумовуючи можна зробити висновок: отримані дані свідчать про те, що, незважаючи на високу 
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самооцінку власної педагогічної майстерності, основна більшість науково-педагогічних працівників обох 
факультетів (92,11 % і 98,36 %) вважають необхідним її підвищення впродовж всієї своєї педагогічної діяльності. 
Потреба в удосконаленні власного професіоналізму і кваліфікації, підвищення педагогічної культури через 
вдосконалення педагогічної майстерності є загальновизнаною в професорсько-викладацькому колективі 
університету. Для її задоволення необхідне створення певних організаційно-педагогічних умов. 

Література:
1. Быков А.К. Теория и практика развития педагогического майстерства преподавателя высшей 

военной школы: дис. …доктора пед. наук: 13. 00. 01 / Быков Анатолий Карпович. – М., 2000. – 520 с.
2. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 – 

«Економіка і підприємництво». – К., 2006. – 99 с.
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ООСБЛИВОСТІ ПРОФЕСОНАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ КОРПОРАТИВНОЇ 
КУЛЬТУРИ ЯПОНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

В статье анализируются национальные, культурные и философские концепции, которые повлияли 
на формирование корпоративной культуры японских предприятий. Автор показывает, что корпоративная 
культура создает благоприятные условия для профессионализации молодежи. 

Ключевые слова: национальные факторы, корпоративная культура, профессионализация, личность. 
The article is devoted to the study of the national, cultural and philosophical concepts, which infl uence the 

formation of corporate culture. The author shows that the youth in the corporate culture of Japanese companies have 
more opportunity to acquire professional skills and realize their abilities. 

Key words: national factors, corporate culture, professionalization, individual 

Сучасні умови функціонування суспільства та необхідність здійснення економічних реформ вимагають 
виховання особистостей, які здатні адаптуватися до нових умов життєдіяльності, систематично оволодівати 
новими знаннями, навичками і вміннями, для вирішення складних завдань виробництва. Становлення 
професіонала – це проблема особистісного і соціального розвитку фахівця як суб’єкта соціальної дії. 
Професіоналізація, яка передбачає засвоєння та активне успішне втілення у свою діяльність професійних норм, 
цінностей, знань, умінь і навичок, становлення та розвиток професійної культури та етики відбувається під 
впливом національної культури. Усі необхідні професійні знання, уміння і навички, норми поведінки і ціннісні 
орієнтири особистості формуються в процесі професіоналізації особистості, що є невід’ємним компонентом 
загальної соціалізації особистості. Соціальний характер професіоналізації обумовлений соціальним змістом 
професійної діяльності, який виникає і посилюється в ході суспільного розподілу праці, має інституціональний 
характер і набуває все більшого значення в міру ускладнення соціальних зв’язків і механізмів у суспільстві. 

Національна культура є важливим чинником, який формує моделі взаємовідношень на підприємстві. 
Японська культура корпоративних взаємовідношень стала результатом симбіозу національних, релігійних і 
суспільних цінностей, економічних особливостей розвитку. 

Мета статті. Так як корпоративні правила поведінки та функціонування організацій були сформовані 
під впливом національної системи цінностей, тому вважаємо за необхідне провести аналіз основних концепцій, 
їх вплив на корпоративні взаємовідношення на рівні компанії, виявити регіональну специфіку їх формування. 
Важливо дослідити, як сформована корпоративна культура японських компаній впливає на професіоналізацію 
особистості. 

Звернення до питання корпоративної культури в Японії обумовлено успішним розвитком компаній в 
умовах системної економічної кризи, що підтверджує думку багатьох учених про японську модель як найбільш 
вдалу з широкого спектру потенційних типів взаємовідношень на ринку праці. У цій моделі важлива роль у 
набутті професійних знань і вмінь належить кар’єрному просуненню та внутрішньофірмовій підготовці, як 
невід’ємної і важливої складової корпоративної культури [2, с. 6]. Багато досліджень особливостей японської 
корпоративної культури та професійного розвитку виробничого персоналу зазначають, що особливості 
японського менеджменту формувались і збагачувались у специфічному соціальному контексті, під впливом 
національних традицій. 

Початок вивчення корпоративізму і корпоративної культури поклав М.Вебер, який дослідив основи 
самоорганізації корпорацій, взаємозв’язок морально-етичних принципів і соціально-економічного благоустрою 
окремих корпоративних структур, а також розробив модель «раціональної організації свобідної праці», що 
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потребував від працівника строгої дисципліни, точності, відповідальності і стабільності. Історичні корні 
виникнення корпоративної культури і колективної свідомості неформальних груп виробничої організації 
розглядаються у роботах як закордонних вчених (Е.Джакуса, К.Девіса, Д.Кракхарда, Дж.В.Ньюстрома, 
Д.Хансона), так і російських дослідників (Н.Зарубуной, Ю.Резника, К Кравченко). Цінностні орієнтації сучасного 
суспільства були досліджені Д.Беллом, В.Ільїним. Особливостям японської корпоративної культури присвятили 
свої праці такі дослідники як С. Брюстер, М.Морісіма, Р.Уітлі та інші, які зазначали важливість культурних 
чинників у формуванні специфіки корпоративних взаємовідношень в Японії. Вивчення національних чинників 
для розуміння корпоративної культури здійснювали Т.Яманочі, Л.Оказакі, Дж.Р.Лінкольн, Ї.Наката, Ї.Сано, 
М.Портер, Т.Коно, С.Клегг та інші. 

Національна культура відіграє важливу роль у житті як особистості так і цілої організації. Важливим, на 
нашу думку є те, що японська національна та корпоративна культура виконувала функцію основного джерела 
для інституційного протистояння впливу глобальних трендів уніфікації. В Японії національна культура зберегла 
традиційні моделі корпоративних взаємовідношень, як-то колективізм, відданість компанії, пожертвування 
особистими інтересами для успіху організації. Японці вважають, що їх суспільство є унікальним з точки 
зору культури. Навіть, в умовах індустріалізації, що приводить до подібності серед індустріалізованих націй 
незалежно від їх культурних традицій, Японська культурна унікальність проявляється у різноманітності 
організаційних і функціональних варіантів. Вплив японської культури на організаційну структуру та систему 
менеджменту досліджував К.Фукуда, який зазначав важливість колективізму та вертикальної структурної 
організації, що характерно для всього японського суспільства. Багато особливостей японського менеджменту 
може бути пояснено японськими багато віковими культурними цінностями, які дуже відрізняються від цінностей 
Заходу і навіть країн-сусідів. 

Професор Джеймс Абегглен перший описав особливості функціонування японської корпоративної 
культури, та організаційних взаємовідношень як патерналістичну ієрархію із теплими між особистісними 
стосунками між керівництвом та працівниками. Професор ввів у обіг термін «система довічного найму» 
для характеристики японської практики найму: «На будь якому рівні японських підприємств, працівник має 
зобов’язання працювати від першого дня до останнього своєї кар’єри. Компанія може звільнить його тільки 
у екстраординарних випадках. І працівник, в свою чергу, не покине компанію заради іншої» [2, с. 4]. Рональд 
Доре назвав таку систему організації «орієнтованої на компанію» на відміну від «орієнтованої на ринок 
праці» [4, с. 4]. За думкою Р. Доре, у той час, як орієнтована на ринок модель ефективна у розподілу ресурсів, 
орієнтована на компанію, й ефективна у процесі виробництва і розподілу послуг [3, с. 54]. Такі цінності як 
колективізм і вертикальна структура впливають на менеджмент та практику розвитку людських ресурсів. 
Проведене дослідження показало, що національна культура визнається як важливий чинник впливу на багато 
аспектів корпоративної культури, як-то систему працевлаштування, кар’єрного просунення, оплати праці, 
навчання персоналу та менеджмент людських ресурсів. Цінним для розвитку людських ресурсів в японських 
компаніях є розглядання виробничого персоналу корпорацій як найбільш важливий актив, що постійно потребує 
інвестицій. 

Японія є високо культурною країною. Багато японців вважають, що їх культура унікальна і тому 
вони ніколи не будуть зрозумілі для інших націй. З самого свого початку, японська культура перебувала під 
впливом різних релігій, що потрапили з інших країн. Культурна історія Японії підкреслює, що іноземні релігії 
і філософії були модифіковані відповідно до потреб японського суспільства, японці засвоїли іноземні культури  
та інтегрували їх у свою (Ішіда T.). З древніх часів японська культура знаходиться під впливом китайської 
і корейської культур. На розвиток особистості впливає релігійні норми. Шінтоізм, древня релігія Японії, 
зосереджує увагу на релігійній чистоті, вимагає відданості імператору і нації. Буддизм, що прийшов з Китаю у 
6 столітті, також мав значний вплив на японське суспільство, сприяв кращої організації суспільства. Шінтоізм 
залишається найбільш популярною релігією (для 54.1% населення), за якою слідує буддизм (40.5%). В історії 
Японії були спроби поєднати шінтоізму і буддизму, ритуали яких схожі [1, c. 60]. 

Крім того, конфуціаньска філософія особливо впливала на освіту і сімейні взаємовідношення Японії, 
яка прийняла конфуціанську феодальну систему. Згідно з постулатами конфуціанства, індивідуум має засвоїти 
важливі норми відданості, сімейної поваги. Норми поведінки використовувались для участі у різних типах 
взаємовідношень: між сином та батьком, чоловіком та жінкою, старшим та молодшим братом, друзями. Таким 
чином, над системою національних цінностей почала домінувати конфуціанство і національна ідея дотримання 
соціального порядку. Цікаво, що в японському суспільстві не існує конфлікту між шінтоїзмом, буддизмом, і 
конфуціанством: японці вважають, що шінтоізм – ствол, буддизм – вітки, а конфуціанство – листя. Християнство 
в Японії набуло популярності у після воєнний період, у 1996 р. 2.5% японців були християнами [1, с. 60]. Хоча 
японці нині змінились під впливом західної культури і суспільної ідеології, конфуціанський вплив залишається 
домінуючим на рівні соціальних моральних цінностей, та ідеології багатьох організацій. Ця етика яка контрастує 
з індивідуалізмом і лібералізмом Заходу [5, с. 103].

З древніх часів японське суспільство було структуроване вертикально, в якому кожен громадянин 
займав своє місце відповідно до положення своєї сім’ї. Статус визначався тим, що він міг робити у соціальному, 
економічному та культурному житті суспільства. Будь які рухи між класами були заборонені. З часом, західна 
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культура і цивілізація почала проникати у кожен аспект японського життя. У японській системі цінностей 
домінувала відданість, упорна робота, базова одиниця соціуму біла сім’я. Виконувати свої обов’язки перед 
суспільством в цілому і перед працедавцем у частості. В японському суспільстві велика увага надавалась 
здібностям людини, і відповідно до Фукуява Юкічі головним критерієм у розвитку було формування такого 
суспільства, в якому здібності мали значення, «і молодший брат, який сам досяг положення міг сміятися над 
старшим братом, який нічого не досяг». Відповідно до таких поглядів молодь енергійно і ініціативно реалізувала 
свої здібності [1, с. 61]. 

Проаналізовані матеріали свідчать, що національні культурні цінності донині домінують у принципах 
функціонування організацій, мають значний вплив на принципи корпоративної культури і професіоналізації 
особистості (Дж. Лембург, Дж. Хендрі та інші). До найбільш важливих ми відносимо:

1.Іе (сімейна ієрархія) передбачає колективізм і відчуття приналежності до сім’ї, жертвування 
персональними інтересами заради її добробуту. Тому колективна єдність групи вважається більш важливою ніж 
унікальність кожного члена. Вплив концепції Іе також помітний у відношенні японців до освіти: освіта членів 
сім’ї, особливо дітей високо цінується в японському суспільстві. Японське суспільство завжди описувалось як 
(gaku-reku sakai) суспільство в якому майбутнє людини цілком визначається його академічними досягненнями. 
Сім’я покладає великі сподівання на освіту дітей і готова пожертвувати інтересами членів сім’ї для забезпечення 
належної освіти для них. Компанії функціонують як соціальні групи на основі Іе: компанія розглядається як 
сім’я, яка потребує відданості персоналу для захисту інтересів компанії. Іноді грань між приватним життям і 
життям компанії становиться не відчутною, працівники проводять більшу частину часу у компанії [1, с. 62].

2. Kazokushugi (сімейственість) відноситься до фундаментальних основ японського суспільства. 
Р.Кларк вважає, що ідея сімейственості перетворилась на доктрину, а поняття «компанія як сім’я» домінує і 
донині. Концепція довічного найму, система оцінювання на основі старшинства, патерналістичний підхід до 
управління людського капіталу в організації відображає організаційну сімейственість. Відповідно до нього, 
японські організації розглядаються не тільки як економічні одиниця, вони більш значимі як соціальні організації, 
які цінують соціальні взаємовідношення між їх членами, та забезпечують професіоналізацію індивідуумів. 
Тому, вважається, що подібна до сім’ї система, де судьба інших членів сім’ї залежить від судьби голови сім’ї, в 
організаційному житті, судьба членів залежить від судьби компанії [1, с. 63]. В Японії з початку індустріалізації 
конфуціанство та націоналізм зробив менеджмент колективним та альтруїстичним. Індивідуальний, спрямований 
на вигоду підприємніцкий напрям виховання також існував у 1920 рр., але не одержав повного погодження 
суспільства. Етика гармонії і кооперації існувала під час другої стадії розвитку управління персоналом у до 
воєнний період, відбувалося  встановлення норм «сімейственості» [5, с. 103].

3. Aimai визначається як загальна толерантність, запобігання конфронтації у спілкуванні між японцями. 
Японці завжди толерантні у спілкуванні і прийнятті рішень. Японці надають перевагу обміну почуттями і 
думками імпліцитно, для описання якого використовується термін haragei (імпліцитний засіб комунікації) [1, 
с. 63].

3. Sempai-kohai (система старшинства) визначає розподіл відповідальності, нагород та інших соціальних 
заохочень між старшими і молодшими членами. Багато авторів вважають, що японське суспільство структуроване 
у вертикальну ієрархію відповідно до ступеня влади і дистанції у між персональних взаємовідношеннях. В 
дійсності, дихотомія Sempai-kohai існує у будь якій японській корпоративній, освітній і урядовій організації. 
Статус, посада, заробітна плата залежать від старшинства, більш старші працівники одержують вищі посади 
і одержують більш високі заробітні плати. У світі бізнесу така система має значний вплив на людські 
взаємовідношення, наприклад зустрічі, на яких молодші працівники займають місця біля дверей, які називаються 
shimoza, у той час як старші члени сидять поруч з важливими гостями, що називається kamiza. У більшості 
зустрічей більшість бізнесменів не виказують своїх думок. Молоді члени компанії слухають старших, хвалять 
їх, а формують думки після і під впливом старших. На робочому місці, підлеглі завжди поступаються старшим 
коли виникає потенціальний конфлікт інтересів. Коли виникає конфлікт інтересів в групі, підлеглі ніколи не 
приймають участь у спорах. Р.Доре пояснює, що досвід дозволяє старшому відступити, але фінальне рішення 
завжди буде таким, що було запропоновано їм на початку [1, с. 63].

5. Wa (гармонія і робота в команді) – підтримка гармонії в соціальному житті. Японці в більшості 
однорідне населення з точки зору раси і мови. У минулому за часів племен, японці не могли завойовувати сусідні 
племена, та не були завойовані іншими. Таким чином вони жили на архіпелазі у гармонії. Порушення гармонії 
було подібно соціального правопорушення. Wa відображається у організації японських компаній. Японські 
менеджери більше цінують гармонію на роботі, ніж американські. Взаємовідношення з працівниками, клієнтами 
вважаються найбільше важливими в японських компаніях. Для японських менеджерів, головним завданням є 
розвивати гармонію в групі для довготривалого зростання і розквіту організації [6, с. 6]. Діяльність з розвитку 
людських ресурсів спрямовується на підтримку гармонії і роботи в команді на рівні підприємства. 

6. Shudan ishiki (групова свідомість) концепція, яка пов’язана з Wa, відображає інтереси групи, а не 
індивідууму. За концепцією підтримуються колективізм і довготривалі стабільні взаємовідношення. Shudan ishiki 
виникла «коли рис почав оброблятися», і підтримується донині. В суспільстві цінується колективна гармонія 
[1, с. 63]. Проживаючи разом протягом віків на невеликому острові, та не інших маючі природних ресурсів ніж 
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людські, японці завжди використовували їх у повній мірі. Історично, японська культура надавала населенню жити 
у гармонії, традиційно підкреслюючи важливість довіри, і теплих стосунків між людьми. Цей культурний досвід, 
що з’явився після довгого періоду спільного життя і роботи, був трансформований у корпоративний менеджмент. 
Цікаво, що на відміну від американської культури, де цінується мобільність, в японській культурі основною 
характеристикою є стабільність, що добре відображено у традиційних корпоративних взаємовідношеннях. 
Більше ніж тріть всіх японців працюють все життя на одному підприємстві [6, с. 6].

7. Oyabun-kobun (вертикальна структура суспільства) відображена у вертикальних патерналістичних 
взаємовідносинах, які домінують у японському суспільстві. Вертикальна форма взаємовідношень високо 
цінується за можливість одержання цінних вказівок й інструкцій від старших та вищих за рангом членів 
групи. Вважається, що старші громадяни працювали на благо країни наполегливіше і довше у минулому, і тому 
заслуговують на повагу і гідний рівень життя. Ця концепція використовується і на рівні організації, відношення 
з старшим вважаються більш важливими ніж відношення з колегами. Взаємовідношення у групі залежать від 
порядку і часу вступу до групи [1, с. 64]. 

Зазначені основні концепції японської культури є важливими принципами, за якими функціонує японське 
суспільство, й які створюють систему цінностей, що виховуються у суспільстві і підтримуються в організаціях. 
Крім того, існують концепції uchi-soto (в середині і зовні), що закріплює відчуття безпеки в середині будь 
який групі. Вважається, що люди у групі мають більш гармонійні відношення, в якій відбувається швидка 
соціалізація і професіоналізації особистості. Концепція giri означає соціальні обов’язки, які передбачають 
турботу про близьких, і необхідність реалізувати їх щастя, іноді шляхом само пожертвування. Культура надання 
дарів превалює в японському суспільстві, культура обміну дарами, повернення добра в обмін на добро, важлива 
частина японської культури. Giri визнається в Японії як форма людських відносин і у сучасному суспільстві. 
Ціна дарів вважається ціною збереження гармонії і підтримки людських взаємовідношень на роботі. Відповідно 
до К.Фукуди, певні риси японського менеджменту, такі як орієнтація на групу, прийняття колективних 
консенсусних рішень, групові, а не індивідуальні обов’язки і відповідальність, є важливими особливостями 
японської культури [1, с. 64]. 

На основі проведеного дослідження ми можемо зробити висновок, що система національних цінностей 
широко використовується японськими менеджерами і працівниками, й безпосередньо впливає на практику 
розвитку людського капіталу. Японці говорять, що неможливо зрозуміти їх корпоративний стиль праці без 
розуміння впливу вікової культури [6, с. 6]. Під впливом зазначених концепцій було сформовано корпоративну 
філософію менеджменту, що є найбільш важливою характеристикою японських підприємств. На виникнення 
такої філософії, вплинула традиційна модель патерналістичного устрою держави, за умов сильного керівництва 
на чолі. Ця філософія також навчає принципам поведінки членів корпорації з клієнтами і конкурентами, визначає 
основні завдання, роль корпорації в суспільстві і в цілому світи. Філософія компанії висвітлює її цілі, та шляхи 
їх досягнення, й допомагає менеджерам розуміти норми і правила поведінки у диверсифікованих ситуаціях 
[6, с. 8]. 

Основні принципи функціонування компаній визначаються як наступні: визнання відповідальність 
виробників, сприяння науково-технічному прогресу, та загальному благоустрою суспільства, відданість процесу 
подальшого розвитку світової культури. Працівники засвоюють правило, що науковий прогрес і економічний 
розвиток можуть бути реалізовані тільки шляхом спільних зусиль і співпраці кожного члена компанії. Кожен 
повинен наполегливо реалізовувати цю ідею, і бути відданим постійної модернізації і розвитку компанії. Основні 
духовні цінності корпоративної культури передбачають: служіння нації шляхом виробництва; відданість; 
гармонія і співпраця; боротьба з недоліками і удосконалення; ввічливість і гуманізм; асиміляція з інтересами 
компанії; вдячність [6, с. 8].

Функціонування корпоративної культури підсилюється традиціями довічного найму і довготривалої 
ротації. Без взаємовідношень, які тривають десятиріччями, спільна культура не має шансу розвитися у філософію. 
Корпоративна філософія посилюється з кожним роком існування компанії, закріплюється взаємовідношеннями 
між працівниками. Корпоративні ритуали, церемонії і традиції передаються працівникам у процесі виконання 
роботи, і засвоюються на більш тривалий час [6, с. 8]. Зазначені культурні цінності пояснюють соціальний 
феномен довічного найму, що є унікальними для японського суспільства [2, с. 9]. Такий набір спільних цінностей 
та взаємовідносин дозволяє сформувати точний, чіткий і імпліцитно виражений тип комунікації. Працівники, 
які мають однакові цінності, і які проробили разом декілька років, сформували ефективний тип спілкування, 
який також являється характерною рисою японською корпорації. На нашу думку в таких умовах корпоративної 
культури створюються можливості для швидкої і більш глибокої професіоналізації особистості. Молодь має 
можливість як засвоювати досвід старшого покоління працівників, так і реалізувати себе.

Так, у процесі прийняття важливих виробничих рішень, для японської корпорації характерним є те, що 
всі члени робочої групи задіяні у тривалому і складному процесі вибору вірного рішення. Важливо, що коли 
рішення прийнято після тривалих обговорень, слідує швидке і ефективне виконання. Саме тому, що складний 
процес прийняття рішення відбувається у групі, яка розділяє однакові погляди і має однакові цінності, і має 
довіру до кожного члена, тому успіх виявляється більшим, ніж в американських компаніях [6, с. 9]. Важливо 
зауважити, що спільне прийняття рішень не обмежується лише працівниками на посадах топ менеджерів. Кожен 
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працівник в японській компанії має право впливати на політику розвитку і практичну діяльність компанії. Якщо 
в США топ менеджери призначаються для визначення проблеми, її аналізу, розробці альтернативних шляхів дій, 
і вибору оптимального напряму, то в Японії менеджери тільки визначають проблему, решта дій покладається 
на середніх і молодших менеджерів. Навіть думки персоналу нижчого рівня приймаються до уваги. Тобто, у 
процес прийняття рішень у японських підприємствах організаційний клімат заохочує до участі і встановлення 
гармонії, тому така японська система прийняття рішень називається «прийняття рішень за консенсусним 
розумінням» [1, с. 92].

Цікавим шляхом професіоналізації є участь у працівників у «колі якості» – робочій групі, в якій функції 
працівників полягають у виявленні проблем та розробки шляхів їх подолання. «Коло якості» складається з 
невеликих груп з 7 – 10 працівників, які працюють разом, та регулярно зустрічаються для виявлення проблем і 
розробки шляхів для їх вирішення. Працівник може бути членом декількох груп, кожна з яких має як частину своєї 
цілі, підвищення продуктивності компанії [6, с. 9]. Ці групи не тільки намагаються підвищити продуктивність 
компанії, вони активно розвивають між групові стосунки, стосунки між працівниками, особливо з  керівниками, 
що приводить до посилення довіри і турботи до вищих рівнів посад в організаційній структурі компанії [6, с. 
10].

Дослідження особливостей функціонування і особливостей професіоналізації в японських 
корпораціях свідчать, що найбільш важливим є сильна орієнтація японців на колективну відповідальність 
і взаємозалежність. На відміну від американців, для яких незалежність і індивідуальна відповідальність є 
основними характеристиками культури, японці цінують колективізм, і які вважають, що «все важливе в житті 
відбувається як результат колективних зусиль і колективної роботи». Для японських працівників незалежність 
розглядається як не повага з боку інших, та егоїзм, ніж позитивна риса. Самопожертвування і відданість робочій 
групі є позитивними рисами характеру. Проблеми, їх рішення та нагороди визначаються та призначаються 
колективно [6, с. 10]. 

Ще більше важким для розуміння для представників західної культури є те, що життя японської сім’ї 
та життя корпорації тісно взаємопов’язані. Аучі вважає, що сама церемонія прийому нових працівників у 
корпорацію. Зазвичай, на церемонії присутні батьки новачків, до яких звертається голова компанії у своєї 
промові, з обіцянками забезпечити їх дітей не тільки гідною роботою, але і докладати зусилля з їх фізичного, 
інтелектуального і морального розвитку. Потім виступає представник батьків, який дякує корпорацію та 
завіряє, що діти будуть віддані компанії так як вони віддані своєї сім’ї. Потім виступає представник новачків, 
який висловлює подяку як компанії так і батькам, та обіцяє оправдати довіру і сподівання обох сторін [6, с. 11]. 
Церемонія яскраво демонструє, що з моменту працевлаштування, корпорація перетворюється на другий дім, 
в якому відбувається не тільки професійне становлення молоді, а процес виховання відповідно до культурних  
корпоративних цінностей. 

Ще однією цікавою відмінністю між японським і американським менеджментом полягає у різному 
відношенню до справ. На заході, і особливо в США, працівники виконують спеціальні функції і немало 
зусиль докладається для чіткого розмежування їх обов’язків. Японський менеджмент підкреслює важливість 
групових зусиль, менеджери роблять більший акцент на людських взаємовідношеннях в групі та між групами 
ніж на функціональних обов’язках. В японській системі завдання виконуються на основі неписаних правил 
ситуативного конформізму, і коли японський працівник одержує завдання він швидко намагається розуміти, 
що і як необхідно зробити. У випадку з американськими працівниками вони чикають на прикази, інструкції, 
вказівки [1, с. 93].

Важливою рисою японського менеджменту людськими ресурсами є визначення довгострокових перспектив 
і спрямування розвитку особистості на їх реалізацію. Необхідним вважається заохочення всіх працівників у 
неперервній освіті та всебічного розвитку їх здібностей протягом всього економічного активного життя. Процес 
професіоналізації відбувається шляхом набуття широкого кола професійних навичок шляхом ротації (виконання 
одним працівником різних завдань), завдяки чому японські працівники є полі функціональними, що дозволяє 
легко у разі потреби здійснювати реорганізацію, або модернізацію виробництва [1, с. 94]. Формування навичок 
і розвиток кар’єри всередині компанії є постійним процесом у системі розвитку людських ресурсів. Підготовка 
на робочому місці забезпечується як для працівників робочих так і інженерних спеціальностей для набуття 
професійних навичок шляхом виконання практичних завдань. Важливим напрямом менеджменту в японських 
компаніях є інтерналізація ринку праці, на якому привалює ідеологія колективізму та орієнтацією на комьюніті. 
Компанії наймають, розвивають, надають кар’єрне просунення і використовують виробничий персонал для 
посилення внутрішнього ринку праці. Така практика допомагає розвивати виробничий персонал у найбільш 
бажаному напряму для майбутнього компанії. В обов’язках кожного менеджеру є підтримка гармонії і розвиток 
взаємовідношення в процесі роботи. Компанії вважають, що для досягнення добрих виробничих результатів, 
відданості та мотивації до роботи необхідно інформувати працівників, турбуватися про працівників і розвивати 
їх навички шляхом внутрішньофірмової підготовки і ротації [1, с. 94]. 

Таким чином, японська національна культура оказує глибокий вплив на суспільну організацію. 
Корпоративна культура і філософія були сформовані під впливом національної системи цінностей. До найбільш 
важливих концепцій ми можемо віднести: концепцію наслідування (ie), сімейственість (kazokushugi), загальну 
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толерантність (aimai), концепцію старшинства у взаємовідношеннях (sempai-kohai) та гармонії взаємовідношень 
(wa). Японська концепція Іе закріплює відчуття колективу та причетності до компанії. Концепція сімейственості 
посилює сприйняття працівниками компанії як сім’ї, а себе – її члени, які роблять свій вклад на її благо. В 
результаті синтезу національних, релігійних, філософських ідей в японських корпораціях була створена особлива 
культура корпоративних взаємовідношень, яка виявляється дуже сприятливою для професіоналізації молоді і 
реалізації її здібностей. Японські цінності колективізму виявляються дуже ефективними для успішної роботи 
команди. Система національних цінностей широко використовується японськими менеджерами і працівниками, 
й безпосередньо впливає на практику розвитку людського капіталу. Корпорації в Японії набули функцій не 
тільки економічної організації, але і освітнього і виховного закладу, в якому панує атмосфера гармонії і сімейної 
доброзичливості. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ  ЗАСАДИ  ПІДГОТОВКИ  ЕФЕКТИВНОГО  УЧИТЕЛЯ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ АНГЛІЇ

В статье рассматриваются концептуальные подходы до реформирования системы педагогического 
образования, которые включают такие понятия, как “эффективный учитель”, “эффективная школа”. 
Проанализированы характерные черты  и выделены необходимые  умения “эффективного учителя”.

The article focuses on the conceptual reproaches to the reformation of educational system, which include such 
defi nitions as “effective teacher”, “effective school”. Analyzed the main “effective teacher’s” traits and skills.       

Ключові слова: концептуальні підходи, теоретичні засади, “теорія ефективності”, “ефективний 
учитель”,  гуманістичні принципи, демократична освіта.  

На хвилі освітніх реформ європейський педагогічний простір буквально наповнився різноманітними 
концепціями, підходами та ідеями оновлення початко¬вої освіти і, відповідно, підготовки майбутніх учителів 
для модернізації школи. Для забезпечення необхідних результатів, англійський уряд почав посилено вивчати  
європейський досвід. З’являється  велика кількість міжнародних дослідницьких проектів, в яких вивчалися 
нові шляхи оновлення початкової освіти.  

Англійське суспільство було занепокоєне недостатньою якістю освіти  в останні десятиріччя, тому 
постало питання  підвищення ефективності роботи початкових шкіл та рівня готовності майбутніх учителів.  
Одним із основних концептуальних підходів до реформування педагогічної освіти стала”теорія ефективності”, 
яка включає такі поняття, як “ефективна школа”, “ефективний учитель”, “ефективне викладання”. 

Початок “теорії ефективності” був покладений у 70-х роках урядом М. Тетчер. Але більшого розвитку 
дана теорія набула у кінці  90-х років у результаті запровадження у початковій школі  Національної стратегії 
мовної грамотності та Національної стратегії  числової грамотності. Уряд був занепокоєний низьким рівнем 
грамотності дітей, що стало причиною прийняття низки реформ, урядових актів, спрямованих на підвищення 
ефективності як навчального процесу, так і вимог щодо рівня підготовки вчителів  [9]. На думку уряду 
запровадження  концепції “теорії ефективності” дасть можливість досягнення високого рівня у підготовці 
майбутніх учителів, створення “ефективних учителів”.



96

КРЕАТИВНА ПЕДАГОГІКА 3

У сучасній теорії й практиці педагогічної освіти Англії накреслилися тенденції нових підходів до 
професійної підготовки майбутніх учителів, у  тому числі й учителів початкової школи. Про це свідчать 
дослідження багатьох англійських науковців (С. Бекс, Р. Бест, Л. Камерон, Д. Гілрой, Дж. Кенеді, Т. Лес, Д. 
Макнамара, Б. Ребен, Р. Тайлор, К. Зейчнер), які присвячені розробці “ефективного” теоретичного конструкта, 
що слугує  орієнтиром для педагогічних закладів при побудові навчального процесу та відборі матеріалів для 
змісту навчання майбутніх учителів.

В роботах англійських науковців Т. Келлі, Е. Кемпбел , Л. Нормана, Е. Чоуна та ін. відмічається 
підвищення цікавість до багатьох аспектів вивчення особистості “ефективного вчителя” і його підготовки до 
роботи в школі. Велику увагу англійських теоретиків і практиків освіти привертають питання особистісних 
якостей психологічних властивостей, функцій учителя, розвитку його кар’єри, умов праці, професійних 
обов’язків

Так, професор педагогіки Л. Номан досліджує прийнятність професійної підготовки вчителя до змін 
в сучасній освіті. Науковець зазначає, що вимоги до освіти і професійної підготовки  направлені на розвиток 
такої системи освіти, яка буде спроможна зустріти економічні і соціальні нововведення ХХІ століття. Це означає 
підготувати вчителів майбутнього, які не злякаються прийняти викликів сучасного суспільства і задовольнити 
його потреби  [12].

Характерними рисами “ефективного вчителя”, на думку Л. Нормана (L.Norman) [12], є такі:
– спрямованість на учнів, їх проблеми та успіхи, привчання учнів брати відповідальність за своє навчання 

на себе; 
– виконання функцій  тьютора, менеджера, тренера, а не учителя;
– перебування у постійному розвитку й удосконаленні; відкритість для критики, самокритики і 

роздумів;
– постійний пошук нових методів викладання, нової системи оцінювання, спрямованої швидше на 

заохочення і винагороду, ніж визначення рівня успішності учнів;
– систематична робота над підвищенням рівня знань учнів; використання при цьому нових і більш 

ефективних методів.
На думку Л. Нормана, головною метою “ефективного вчителя” є забезпечити ефективність творчого 

процесу, успіх якого залежить від методів навчання, які обирає вчитель, ефективно підібраного навчального 
матеріалу, і не в останню чергу від його особистісних якостей [12]. 

Професор Йоркского університету К. Кайрік у своїй книзі “Найкращі педагогічні уміння” (“Essential 
teaching skills”) визначає основні якості притаманні “ефективному вчителю”. Автор дослідив 142 середні школи 
і 80 початкових шкіл. Серед 38 якостей учителя він виділив 10, які забезпечували успіх учнів на підвищеному 
рівні. Порівняння дозволило К. Кайрику виділити найважливіші уміння  “ефективного вчителя”:

 – викладати навчальний матеріал на доступному для учнів рівні;
– заохочувати учнів;
– проявляти справжній інтерес до предмету;
– дотримуватися нових змін у методиці викладання;
– робити урок цікавим;
– учити учнів розуміти, а не тільки відтворювати вивчений матеріал;
 – держатися вільно і впевнено;
– стимулювати учнів в їх пошуку;
– бути конструктивним в критиці учнів;
– індивідуальний підхід до кожного учня [11].
Англійський науковець П. Ватерхауз, який займався вивченням “теорії ефективності”, зазначив, що 

“ефективним вчителем” є вчитель, який володіє емоційною стабільністю, соціальною відповідальністю, 
максимальною гнучкістю, здібностями до емпатії, впевненістю в собі, життєрадісністю. Але необхідною 
якістю кожного сучасного вчителя є творчі здібності, які допомагають під час навчального процесу усувати 
суперечність між прагненням до закріплення ефективних форм, методів та прийомів притаманним учительському 
консерватизму і постійною потребою до нововведення [15].

На думку професора Ексетерского університету Е. Регга професійні якості “ефективного вчителя” 
закладаються під час його професійної підготовки в навчальному закладі. У своїй книзі “Проект підготовки 
вчителя”, яка базується на спостереженнях 800 уроків і більш ніжна 200 інтерв’ю вчителів і студентів, Е. 
Регг називає навички, якими повинен оволодіти майбутній учитель “стратегіями, які забезпечують прогрес 
навчання” [17]. Е. Регг виділив навички і уміння, якими повинен володіти студент по закінченню навчального 
педагогічного закладу [17]:

– організовувати навчальний процес в класі, групах, індивідуально;
– диференціювати роботу відповідно здібностей, рівня знань учнів;
– використовувати інноваційні форми і методи викладання;
– спілкуватися ясно і спокійно;
– оцінювати свою роботи,  виходячи з рівня знань учнів. 
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Професор Е. Регг підкреслює, що неможливо ізолювати професійні навички одну від одної, їх необхідно 
розглядати в єдності, аналізуючи їх у взаємозв’язку і у співвідношені до широкого спектру видів діяльності 
[16].

Згідно з концепцією Е. Кемпбел (Campbell A.) [4], модель “ефективного вчителя” нерозривно пов’язана 
з такими поняттями, як педагогічна саморефлексія і гуманізм. 

Не дивлячись на той факт, що державний устрій в Англії базується на монархічній формі правління, 
принципи гуманізму увійшли і міцно закріпилися в соціальному житті цієї країни ще в епоху Просвітництва. Але 
потрібний  був деякий час, перш ніж ці принципи були прийняті англійською системою освіти. На сьогоднішній 
день принципи гуманізму є невід’ємною частиною педагогічної освіти в Англії. У статті Е. Чоуна “За межею 
компетентності” [6] визначаються наступні гуманістичні принципи, які є ціннісними основами розробки моделі 
“ефективного вчителя”:

– рівні можливості учнів. Цей принцип припускає однакове ставлення до всіх учнів, не враховуючи їх 
національності, расові відмінності, можливості  й ступені обдарованості, а також їх матеріальне становище;

– партнерство. Цей принцип демонструє професійне визнання вчителем того факту, що процес навчання 
є відношеннями між учителем і учнями, яке базується на взаємодії і співпраці. Партнерство відіграє значну 
роль у виявленні можливостей і відповідної стратегії, які дозволяють учням брати активну і більш автономну 
участь у процесі навчання;

– взаємодія. Цей принцип може бути розглянутий з двох сторін. З однієї сторони, взаємодія є складовою 
частиною партнерства, яка припускає  спільну діяльність учнів і вчителів та забезпечує позитивні результати. 
З іншого боку, взаємодія є формою взаємного впливу вчителя на учнів і учнів на вчителя. Тільки взаємодія 
дозволяє вчителю грамотно і своєчасно забезпечити зворотній зв’язок з учнями і на його основі планувати 
свою подальшу діяльність;

– особистісно-орієнтоване спілкування. В основі цього принципу лежить вільне спілкування або діалог 
між учителем і учнями. Дана форма спілкування сприяє усуванню практично всіх бар’єрів. У процесі вільного 
спілкування вчитель сприймає дітей не як клас, а як групу суб’єктів, індивідуальних і особистісно-своєрідних 
у своєму розвитку.

Отже, англійський учитель – це, в першу чергу, гуманіст, покликаний реалізувати принципи гуманізму 
на практиці. Він повинен бути особистісно-орієнтованим, тобто зацікавленим, насамперед, у формуванні й 
розвитку особистості дитини, а вже потім у її навчанні. Ці вимоги зафіксовані в стандартах кваліфікованого 
вчителя, що стали предметом розгляду у наступному параграфі. 

На думку англійського вченого Т. Келлі [10], модель “ефективного вчителя” також пов’язана з таким 
поняттям, як демократична освіта. Дослідник виділяє низку задач, які визначають демократичний характер 
учителя і є ціннісними основами його діяльності. Демократичний учитель повинен:

1) бути толерантним; визнавати права людей різних національностей, самостійність їх політичних 
поглядів, світогляду, цінностей і переконань;

2)  розвивати у дітей відповідальність за навчання і, разом з тим, формувати у них визнання правомірного 
контролю з боку вчителя відповідно до ситуації. Тобто, з однієї сторони,  учні повинні відчувати себе 
повноправними розпорядниками своєї навчальної праці, коли вони залучені до процесу виконання відповідальних 
завдань, які забезпечують реальні результати; і, з іншої сторони – коли вчитель стимулює їх діяльність у цьому 
напрямку, саме тоді відбувається виховання і розвиток в учнів відчуття відповідальності, упевненості в собі, 
у своїх силах та знаннях;

3) повинен враховувати соціокультурний характер розвитку освіти. Він знаходиться у постійному 
пошуку складних взаємозв’язків між знаннями, культурою, економікою, оскільки саме ці фактори впливають 
на формування його педагогічних цінностей у роботі;

4)  створювати атмосферу демократичного діалогу. Це припускає наявність такого психологічного 
клімату, за якого панує довіра, відкритість, доброзичливість, розуміння протилежних поглядів. На думку Т. 
Келлі, демократичний діалог має стати основною формою спілкування на уроці. Учитель повинен виступати в 
ролі ділового партнера для учнів, який ділиться своїми знаннями, досвідом і намагається зрозуміти очікування 
своїх учнів; 

5) нести відповідальність за свої вчинки, а також відстоювати свої погляди та судження перед 
опонентами. 

На думку Р. Сміса, демократично розвинута особистість може бути сформована гуманістичним 
вихованням, демократичною атмосферою, яка утворюється при взаємодії багатьох факторів: політики, економіки, 
культури, національних традицій. Демократична освіта, як вважає Р. Сміс, залежить від того наскільки гармонічно 
ці фактори поєднуються в особистості й діяльності самого вчителя [14].

Аналізуючи вищезазначене, ми дійшли до висновку, що “ефективний учитель” має бути гуманістом та 
демократом, націленим на формування і розвиток особистості дитини, бути активно-діяльним і своєю діяльністю 
сприяти формуванню в учнів демократичних цінностей.

Цільові пріоритети теорії ефективного вчителя знайшли своє відображення в таких документах: 
“Значення кожної дитини: Зміни для дітей” (“Every Child Matters: Change for Children” (2004) [7], “Дитяча та 
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підліткова стратегія робочої сили 2020”(2008)  [5], “Ваша дитина, ваші школи, наше майбутнє” (“Your Child, 
your school, our future) (2009) [18], у яких наголошується на впливові партнерства, взаємодії, особистісно-
орієнтованому спілкуванні та індивідуальному підході до кожної дитини. У документах зазначається, що в центрі 
навчального процесу є дитина, й основна мета кожного вчителя – створити сприятливу атмосферу, зацікавити 
учнів і організувати навчання так, щоб кожен учень зміг розкрити свої потенціали.

Соціально-економічні зміни спонукають суспільство до перегляду функцій учителя і його місця в 
оновленій  освітній системі. Кожній школі потрібен учитель з високим загальноосвітнім рівнем, яки глибоко 
знає свій предмет та  володіє сучасними педагогічними технологіями. Так  у документі “Найкращі школи” 
(“Better Schools”) зазначається, що сучасне суспільство потребує ефективного вчителя, який зможе вести, 
заохочувати і спонукати учнів так, щоб викликати у них інтерес до навчання і задовольнити їх інтелектуальну 
цікавість [3].

Найбільший внесок у розробку “ефективної школи” зробили такі відомі англійські науковці, як М. 
Барбер, П. Ватехауз, Дж. Еванс, Е. Едвардс,  І.Перрота.

З кінця 70-х років було проведено багато істотних досліджень з вивчення  “ефективної школи”. Так, група 
англійських науковців у складі  М. Раттера, Б. Моена, П. Мортімора  у своїй книзі “15 тисяч годин” (“Fifteen 
Thousand Hours”) зазначили, що успіх дитини залежить від школи, яку вона відвідує. Саме тому головною метою 
“ефективної школи” є створення такої атмосфери, в якій усі – від адміністрації до учнів – є зацікавленими у 
високому рівні знань [13].     

Суспільство потребувало шкільної реорганізації і, як зазначав  у своїй книзі “Удосконалення шкіл 
зсередини” (“Improving Schools from Within”) англійський науковець Р. Барс (R.Barth), “реорганізація освітньої 
системи повинна починатися із школи, тому не потрібно боятися постійних змін усередині школи, оскільки 
саме вони є основними чинниками створення “ефективної школи”, школи майбутнього, школи ХХІ століття” 
[2].  До основних шляхів розбудови даної школи автор відносить:

– введення шкільної звітності; 
– створення планів звітності;
– координація заходів;
– поєднання шкільного і штатного розвитку;
– диференціація навчання.
Вивчаючи “теорію ефективності”, М. Барбер [1] тісно пов’язував її з початковою школою, тому що, 

як вважав науковець, саме в початковій школі закладається фундамент для подальшої освіти. М. Барбер 
вважав, що кожна школа може стати ефективною, обравши шлях реорганізації та модернізації. Але, на думку 
автора, немає сенсу починати всі зміни одночасно, а тільки поступово. І тільки тоді школа стане “ефективною 
школою”, якщо цілі всіх працюючих в даному закладі будуть збігатися і вони будуть іти  одним шляхом, шляхом 
удосконалення. Досліджуючи дану теорію, науковець  виділив 8 факторів “ефективної школи”, які, на думку 
автора, є найважливішими чинниками її створення (див. табл. 1.1).  

                                                                                                                                                  Таблиця 1.1
Основні фактори “ефективної школи” (Barber М., 2001р.47)

Критерії Умови ефективності 

Організація навчального процесу     Професійний підхід до організації навчального процесу

Розподіл цілей Єдність намірів та співробітництво

Вивчення оточення Спокійна атмосфера; організовано-працююче оточення

Концентрація на навчанні й викладанні Збільшення часу на навчання; академічна перевага; досягнення мети

Цілеспрямоване викладання Ефективна організація навчального процесу; уміло розроблена структура уроку 

Великі сподівання Сподівання учителів та учнів в отриманні ефективних результатів у навчанні; забез-
печення інтелектуального виклику

Права і можливості учнів Визначення рівня можливості учнів; моніторинг успішності учнів; контроль роботи 
учнів

Партнерство батьків і школи Залучення батьків до шкільного життя дітей

Як видно з табл. 1.7, М. Барбер розуміє утворення “ефективної школи” як багатоаспектний процес, до 
якого повинні бути і залучені всі, хто має відношення до школи: від адміністрації школи та вчителів до учнів 
і їх батьків. Його погляди на розвиток багатосторонніх форм взаємодії й взаємозалежності усіх причетних до 
навчального процесу близькі до ідей англійського науковця М. Фулана (M.Fullan), який у своїй роботі “Нове 
значення освітніх змін” (“The new meaning of educational changes”) порівнює   “ефективну школу” з “вільно-
з’єднаною системою” (“loosely-coupled system”). “Вільне з’єднання” означає, що школа складається з підрозділів, 
процесів, дій, особистостей, які діють окремо один від одного, але прагнуть до здійснення однієї мети. Навить 
незначні зміни, які відбуваються в шкільному процесі, роблять великий внесок у шкільну реорганізацію [8]. 

Висновки. Узагальнюючи викладене, зазначимо, що реорганізація школи відповідно сучасним вимогам 
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невідривно пов’язана з відповідними змінами у системі професійної підготовки майбутніх учителів. Реформа 
педагогічної освіти в Англії внесла зміни не тільки в структуру і зміст педагогічної освіти, а по новому 
інтерпретувала поняття “ефективності”. Це поняття включає в себе якість викладання в школах і якість 
підготовки необхідних для цього педагогічних кадрів. “Теорія ефективності” є основним чинником, спрямованим  
на підвищення рівня освіти відповідно до вимог сучасного суспільства. Концепція “ефективного навчання” 
орієнтована на те, щоб навчити дітей думати і знаходити неординарні рішення, проводити аналогії, аналізувати 
і критично оцінювати знання, тобто націлена на відмову від репродуктивного  і перехід до творчого способу 
мислення. Така освіта ніколи не застаріє, людина зможе поповнювати свої знання самостійно, за допомогою 
сучасних технологій навчання. Фактично, ця концепція лежить в основі системи неперервної освіти.
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ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК ОСНОВА ЇХ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО 

СТАНОВЛЕННЯ

Статья  посвящена актуальной проблеме гражданского воспитания молодёжи, в частности, 
формированию гражданского самоопределения учащихся профессионально-технических учебных заведений во 
внеурочной деятельности. Определяются особенности и педагогические условия его формирования в новых 
социально-политических условиях строительства украинской государственности, культурного и духовного 
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возрождения украинского народа. 
Ключевые слова: самоопределение, гражданское самоопределение, гражданское самоопределение 

учеников профессионально-технических учебных заведений, педагогические условия формирования гражданского 
самоопределения, формы и методы работы.

The article is dedicated to a topical problem of the youth’s civic education, namely the formation of a civic 
self-identifi cation of the vocational educational establishments’ students in the after-class activity. The peculiarities 
and pedagogic conditions of its formation in the new social-political conditions of Ukrainian statehood, cultural and 
spiritual rebirth of the Ukrainian people are defi ned.

Keywords: self-determination, civil self-determination, civil self-determination of students of vocational 
schools,educational establishments, pedagogical terms of forming of civil self-determination, forms and methods of 
work.

Морально-духовне становлення дітей і учнівської молоді, їх підготовка до активної, творчої, соціально 
значущої, сповненої особистісного смислу життєдіяльності, є найважливішою складовою розвитку суспільства 
та держави [5, с. 6]. Напрямами державної політики в галузі виховання стали принципи гуманістичної педагогіки, 
сформульовані а Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», 
«Про професійно-технічну освіту», Національній програмі виховання дітей та учнівської молоді в Україні, 
Конвенції ООН про права дитини та ін.

Науковий доробок сучасних вітчизняних і зарубіжних учених щодо проблеми громадянського 
самовизначення вміщує дослідження концептуальних основ виховання громадянина (О. Вишневський, Т. 
Дем’янюк, О. Сухомлинська та ін.), психолого-педагогічних засад громадянського становлення учнів (І. 
Бех, М. Боришевський, І. Дубровина, О. Киричук, Н. Косарєва, М. Левківський, К. Чорна та ін.), з’ясування 
сутності та змістових аспектів самовизначення в осіб раннього юнацького віку (К. Абульханова-Славська, В. 
Андрущенко, Е. Еріксон, Д. Мід, І. Нікітіна, В. Поплужний, С. Рубінштейн, І. Тисячник та ін.), формування 
громадянських цінностей (В. Болгарина, П. Ігнатенко, К. Мошер, С. Мукомел, Р. Кенні, Л. Корінна, В. Сметаняк 
та ін.), з’ясування ролі педагога у вихованні громадянських якостей учнів (Г. Васянович, І. Зязюн, А. Капська, 
Б. Кобзар, М. Рудь, П. Уайт та ін.). 

Історичний аналіз стану розробленості проблеми у вітчизняній і зарубіжній педагогічній науці 
(Аристотель, Г. Ващенко, Г. Гегель, О. Духнович, Дж. Локк, І. Огієнко, С. Русова,  Г. Сковорода, Сократ, В. 
Сухомлинський та ін.) засвідчив, що зміст і характер громадянського самовизначення, методи його формування 
визначалися особливостями суспільно-політичного устрою суспільства, а також рівнем його соціально-
економічного розвитку. Констатовано, що витоками проблеми формування громадянського самовизначення 
можна вважати розвиток людського соціуму з часів створення перших античних держав та процес усвідомлення 
особистістю себе як суб’єкта державотворення. Попри те, у вченні про громадянське самовизначення ми 
визначили спільну основу, до якої кожен новий період історії вносив певні риси, ідеї, чи дещо видозмінював 
існуючі: зокрема, значущість громадянського самовизначення, передусім для самої особистості; гармонія людини 
і громадянина; демократизм, гуманізм, духовність, відкритість, прилучення до загальнолюдських цінностей та 
безумовне використання національних у процесі громадянського виховання; запровадження новітніх виховних 
технологій.

Поняття „самовизначення”, яким оперують філософи, соціологи, психологи та педагоги (В. Андрущенко, 
В. Болгарина, А. Ватерман, О. Вишневський, Е. Еріксон, Д. Мід, В. Сухомлинський та ін.), сьогодні має багато 
інтерпретацій. Набули стійкого характеру такі словосполучення, як „життєве”, „соціальне”, „моральне”, 
„особистісне”, „професійне”, „сімейне”, „рольове” самовизначення, кожне з яких в основному акцентує на якій-
небудь одній стороні життєдіяльності або відносинах людини. Крім того, це поняття вживається в широкому 
діапазоні: від прийняття індивідом життєво важливих рішень до одноактних самостійних учинків. 

Наявність різних тлумачень поняття „самовизначення” потребувало використання синтетичного підходу 
до розгляду його змісту, інтеграції різних сторін життєдіяльності людини на різних рівнях онтогенезу – інтра-, 
інтер-, метаіндивідному. Ми погоджуємося з думкою науковців О. Киричука та І. Тисячник, які тлумачать 
словосполучення „громадянське самовизначення” як процес і кінцевий результат взаємодії людини з природним, 
соціокультурним середовищем, як результат виховання громадянина держави, його фізичного, психічного, 
соціального і духовного розвитку [7, с. 44]. 

Інтеграція змісту визначень у синтетичному аспекті дала можливість з’ясувати різні змістові 
характеристики в статиці та динаміці й створити уявлення про джерела, рушійні сили, генезис і передумови 
громадянського самовизначення особистості. Зі змістовою характеристикою означеного поняття вчені пов’язують 
готовність особистості виконувати громадянські обов’язки перед державою та суспільством, наголошують 
на його ціннісно-смисловій природі, стверджують факт його фіксації в „Я-концепції” індивіда та прояв у 
ранньому юнацькому віці в громадсько-організаторській активності. При цьому внутрішньою рушійною 
силою громадянського самовизначення виступають ціннісні орієнтації індивіда, що ієрархізуються за рівнями 
включення його в суспільні відносини: на інтраіндивідному (істина, любов і доцільність), на інтеріндивідному 
(добро, справедливість), на метаіндивідному (оптимізм, творчість, гуманізм) рівнях [7, с. 47]. 
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Особливо актуальною проблема формування громадянського самовизначення постає у ранньому 
юнацькому віці, коли посилюються вимоги до особистості щодо її дій перед законом, зростають громадянські 
права, активізується соціальна позиція, розширюються межі свободи у виборі дій і вчинків З позиції 
психоаналізу, юність інтерпретується як період надзвичайної вразливості, зумовленої пробудженням сил, що 
мають інстинктивну природу. Низький рівень адаптивності й непослідовності поведінки характеризується 
внутрішніми конфліктами і стресами, пов’язаними з необхідністю розірвати емоційні зв’язки, які склалися в 
дитинстві, щоб вибудувати систему нових дорослих емоційних стосунків за межами сім’ї. Сім’я, а, відповідно, 
опіка батьків, перестають відігравати вирішальну роль у регламентації поведінки. Виникає необхідність у 
посиленні ролі навчального закладу в громадянському становленні особистості. Завдання навчального закладу 
полягає не лише в спрямуванні цих впливів, але й підготовці учнів до громадянсько вивірених дій і вчинків [1, с. 
36; 8, с. 25-37; 6, с. 65-73]. Громадянське самовизначення у цей віковий період характеризується діалектичною 
єдністю внутрішньої та зовнішньої сторін особистості, виявляється в усвідомленому позитивному ставленні 
юнаків і дівчат до суспільства, людей, самих себе, готовності до виконання ними громадянського обов’язку 
перед державою та забезпечує активну громадянську позицію і самореалізацію особистості у суспільстві [2, с. 
151]. З результативною стороною громадянського самовизначення вчені пов’язують громадянську свідомість, 
громадянську позицію, громадянську активність, громадянську поведінку молодої людини. 

Однією із ознак сформованості громадянського самовизначення є громадянська свідомість, яка 
передбачає усвідомлення людиною себе часткою певного громадянського суспільства, їй притаманна цілісна 
система моральних та національних цінностей, що формує адекватне сприйняття соціальних та політичних 
подій.

Поняття „громадянської компетентності”, на думку дослідника П. Кендзьора, є „сукупністю здатностей, 
що дозволяють активно, відповідально і ефективно реалізовувати громадянські права і обов’язки з метою 
розвитку демократичного суспільства” [93, с. 58-60]. Компетентність відрізняється від загальної суми знань, умінь 
та навичок наявністю в своїй структурі переконань, емоційних ставлень, ставлень до середовища, ситуації і себе. 
Крім того, на відміну від світогляду чи освіченості компетентності як надбанню людини обов’язково притаманні: 
а) активність, діяльністність, динамічність (компетентність не є і не може бути статичною величиною, вона 
формується і проявляється лише в діяльності): б) ефективність, результативність, успішність (компетентність 
оцінюється і розглядається з позицій кінцевого результату). 

Результативною стороною громадянського самовизначення є громадянська позиція, яка тлумачиться 
вченими як готовність особистості виконувати громадянські обов’язки перед державою і суспільством [2, с. 
81-85; 3, с. 91-103; 7, с. 67-89]. Громадянська позиція особи – формується через діяльність – навчальну, трудову, 
ігрову, спілкування тощо. 

Розглядаючи формування в особистості властивостей зрілого суб’єкта (суб’єкта своєї життєдіяльності), 
О. Киричук [3, с.  54] звертається до поняття активності індивіда. Вищі форми активності індивіда (фізична, 
психічна, соціальна, духовна) пов’язані з громадянським самовизначенням особистості, завдяки якому 
особистість стає суб’єктом не тільки власного розвитку на інтраіндивідному рівні, але й прогресивного розвитку 
держави, громадянського суспільства [7, с. 14]. В. Судаков, Д. Акимов, А. Білоус, розглядаючи проблему 
громадянської активності, виділяють три важливих онтологічних аспекти. Перший аспект громадянської 
активності – політико-правовий, який виражає комплекс діяльнісних факторів у зв’язку з виконанням своїх 
обов’язків відносно інституту держави. Тому поняття „громадянська активність” об’єктивно виражає цілий 
спектр діяльнісних орієнтацій та практичних зусиль громадян стосовно підтримки або незадоволення людини 
як громадянина соціальною політикою, яка проводиться державою. Другий аспект поняття „громадянська 
активність” виражає специфічну систему напрямів діяльності людей, яка пов’язується з виконанням суспільних 
функцій організації соціального життя в тих галузях, які не можуть ефективно регулюватися державою. Третій 
аспект поняття „громадянська активність” складає характерну систему діяльнісних факторів, які пов’язані з 
процесами самоактуалізації людиною своїх творчих потенцій, значимих потреб, інтересів та цілей. 

У зв’язку з тим, що громадянська поведінка є результатом прояву сформованих норм, звичок, 
поведінки даної особистості, завдання педагогічної теорії і практики полягає в оновленні та відроджені 
процесу громадянського виховання, наповненні його новим змістом, а життєдіяльність учнівської молоді – 
новими потребами, оскільки ціннісні громадянські орієнтації не є узагальненими поняттями, а обов’язково 
співвідносяться з психофізичними характеристиками особистості. Тому й виховний процес необхідно розглядати 
як еволюцію, розвиток, орієнтацію на створення нових якостей особистості громадянина (І. Бех, О. Вишневський, 
Т. Дем’янюк). При цьому, як свідчать дані наукових досліджень М. Боришевського, О. Киричука та інших, 
прояв тих чи інших громадянських якостей учнів свідчить про результативність і рівень організаційно-виховної 
роботи в загальноосвітньому навчальному закладі.

Важливим етапом громадянського становлення особистості є період навчання у професійно-технічному 
навчальному закладі. Для вихованців означених закладів набуття середньої освіти поєднується з оволодінням 
обраною професією. Вчорашній школяр набуває нового статусу, змінюється режим та ставлення учня до навчання 
(чергування занять з теоретичного та виробничого навчання), навчання поєднується з виробничою працею; 
встановлюється тісний зв’язок учнівського та трудового колективів; підвищуються вимоги, з’являються нові 
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обов’язки і права. Для таких учнів притаманна схильність до незалежності, самостійності, категоричності у 
судженнях, оцінках учинків, а також особливий психологічний супротив авторитету дорослих, який відбувається 
у зв’язку з відносною самостійністю (учні ПТНЗ отримують стипендію, гроші від виробничої практики), а 
також недостатньою духовною підготовленістю [4, с. 53-74].

Вивчення особливостей особистісного розвитку та специфіки громадянського становлення в ранньому 
юнацькому віці дозволило розглядати громадянське самовизначення учнів професійно-технічних навчальних 
закладів і як процес, і як результат оволодіння учнівською робітничою молоддю системою знань, умінь та 
навичок громадянської поведінки і відповідального ставлення до громадянських обов’язків, виявлення активної 
позиції, що забезпечується громадянською освітою та вихованням, включенням у спільну діяльність усіх 
суб’єктів навчально-виховного процесу. 

Виходячи із результатів аналізу проблеми, з’ясовано, що структуру громадянського самовизначення 
особистості становлять чотири компоненти: когнітивний, емоційно-мотиваційний, діяльнісно-поведінковий 
й саморегулятивний. На їх основі визначено критерії сформованості громадянського самовизначення учнів 
професійно-технічних навчальних закладів та відповідні їм показники: повнота, глибина осмислення і міцність 
знань (розуміння сутності поняття „громадянське самовизначення”, ступінь оперування основними поняттями 
громадянського спрямування, знання про громадянські якості, знання про способи прояву громадянського 
самовизначення); зміст, спрямованість і стійкість мотивів, цінностей, характер емоцій (усвідомлення необхідності 
прояву громадянського самовизначення у щоденному житті та спрямованість ціннісних орієнтацій, ступінь 
розвитку громадянських почуттів, мотивація участі у виховній громадсько-організаторській діяльності); ступінь 
розвитку вмінь і навичок поведінки, їх стійкість (громадянська спрямованість поведінки, негативне ставлення 
до проявів антикультури, активність у громадсько-організаторській діяльності); ступінь розвитку саморегуляції 
(відповідність особистісних громадянських якостей, поведінки вимогам суспільства до ролі громадянина, 
здатність робити свідомий громадянський вибір на основі сформованих цінностей, саморегуляція емоцій, 
станів, почуттів, поведінки).

У ході дослідження використовувався комплекс спеціально опрацьованих і адаптованих методів, зокрема: 
довготривалого спостереження за поведінкою учнів у процесі підготовки і реалізації організованих форм роботи 
різного характеру, під час спільної діяльності; анкетування, інтерв’ювання, бесіди задля виявлення розуміння 
сутності поняття „громадянське самовизначення”, його основних ознак, способів прояву громадянського 
самовизначення, потреб і мотивів громадянської поведінки; узагальнених незалежних характеристик, за 
допомогою якого з’ясовувався ступінь сформованості певних ознак, рис, проявів поведінки вихованців за 
оцінками викладачів, батьків, учнів; самооцінки; застосування ситуацій морального вибору й аналізу життєвих 
ситуацій; обробки й узагальнення отриманих даних; проективних психодіагностичних методик. 

Це дозволило визначити чотири групи учнів із різними рівнями сформованості громадянського 
самовизначення. Дані, отримані в експериментальних і контрольних групах на етапі констатувального 
експерименту, істотно не відрізнялися.

До високого рівня сформованості громадянського самовизначення віднесено 16,0 % учнів ЕГ і 17,9 % 
КГ. Такі учні володіють глибокими і стійкими знаннями громадянського спрямування, високою активністю 
щодо їх розширення й поглиблення, керуються ними у своїй поведінці, виявляють високий рівень саморегуляції 
та самоконтролю. Їм властива єдність внутрішньої та зовнішньої вихованості, сформованість громадянських 
почуттів і цінностей, які стали переконаннями особистості; толерантне ставлення до поглядів інших людей. 

Достатній рівень сформованості громадянського самовизначення (28,0 % ЕГ і 27,9 % КГ) проявили ті 
вихованці, які усвідомлюють норми і правила громадянської поведінки, володіють розвиненими громадянськими 
якостями, виявляють їх у щоденному житті та участі у виховній громадсько-організаторській діяльності. Однак ці 
учні не протидіють проявам негативної поведінки однолітків, не завжди активні у позанавчальній діяльності. 

Середній рівень сформованості громадянського самовизначення  зафіксовано у 34,4 % учнів ЕГ і 33,3 % 
КГ. Ці учні володіють фрагментарним рівнем знань, досить пасивні у громадсько-організаторській діяльності й 
беруть участь тільки під контролем педагогів; якість виконання ними соціальних ролей переважно регулюється 
зовнішніми впливами; при виявленні своєї позиції часто мотивуються корисними цілями. Навички самоконтролю 
у їхній поведінці розвинені недостатньо.

Учні з низьким рівнем сформованості громадянського самовизначення мають знання громадянського 
спрямування не досить повні, позбавлені системності; у них переважають егоїстичні, індивідуалістичні 
міркування; громадянські почуття та громадянські цінності майже не сформовані, учні виявляють нетерпимість, 
агресивне ставлення до думок, поглядів інших людей; у них не сформовані громадянські уміння та навички, вони 
пасивні у громадсько-організаторській діяльності, не здатні контролювати свої дії. Даний рівень сформованості 
громадянського самовизначення виявлено у 21,6 % учнів ЕГ і 20,9 % КГ. 

Загалом вихованцям не вистачає знань громадянського спрямування, для багатьох з них характерна пасивна 
позиція у громадському житті за умови постійного контролю з боку дорослих, нерозвиненість громадянських 
якостей, навичок саморегуляції, що виражається у неконтрольованих діях, учинках; дещо „розмитим” є почуття 
обов’язку, неадекватною самооцінка та оцінка дій однолітків, властива підвищена егоцентричність. Частина учнів, 
незважаючи на досить глибокі знання прав і обов’язків громадянина демократичного суспільства про морально-
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духовні якості людини, виявляє пасивність, індиферентність до діяльності на користь спільноті або низький 
рівень громадянської активності. В учнів проявляється суперечність між прагненням до самовдосконалення та 
їх некомпетентністю у напрямку особистісного розвитку. Їм не вистачає знань про самих себе, про зміни, які 
відбуваються у їх соціально-психологічному розвитку. 

Аналіз виховної практики закладів професійно-технічної освіти дозволив констатувати, що така 
ситуація певною мірою обумовлена відсутністю цілеспрямованої роботи щодо формування громадянського 
самовизначення учнів, епізодичним характером проведення різних організаційно-виховних форм із даної 
тематики, повільним упровадженням інтерактивних форм позанавчальної діяльності, які спонукали б вихованців 
до активно-творчої діяльності.

Програма формування громадянського самовизначення учнів ПТНЗ здійснювалася за кількома 
напрямами: цілеспрямована організація позанавчальної діяльності робітничої учнівської молоді із метою 
розширення їх громадянських знань і накопичення досвіду громадянської поведінки; організація методичної 
роботи з педагогічними працівниками задля підвищення їхньої компетентності щодо формування громадянського 
самовизначення учнів ПТНЗ; робота з батьками щодо формування громадянських якостей у дітей. 

Зміст експериментальної роботи з учнями скеровувався на реалізацію їхніх потреб у самовизначенні, 
самореалізації, на розкриття кожним вихованцем своїх можливостей, здібностей; на розвиток знань 
громадянського спрямування, вироблення стійких навичок громадянської поведінки, вмінь саморегуляції, 
формування громадянських якостей, умінь демократичної взаємодії з однолітками і дорослими. 

З метою реалізації окреслених завдань було обґрунтовано педагогічні умови: методичні (наскрізність 
ідей громадянської освіти в системі життя навчального закладу; використання педагогічних технологій, форм 
та методів навчально-виховної (позанавчальної) роботи, спрямованих на громадянське самовизначення учнів; 
методичне співробітництво (по вертикалі й по горизонталі) педагогічного колективу, батьків); психологічні 
(врахування особливостей раннього юнацького віку; особистісно-зорієнтований підхід; формування ціннісно-
орієнтованої єдності членів педагогічного колективу, учнів та їх батьків; створення сприятливого емоційно-
психологічного клімату в учнівському колективі, який передбачав доброзичливі, демократичні стосунки учнів, 
батьків, педагогічних працівників, стимулювання процесу саморозвитку, самовизначення та самореалізації; 
вдосконалення системи оцінювання та самооцінювання); організаційні (організація/самоорганізація 
громадсько-корисної діяльності та забезпечення громадсько-організаторської активності учнів; запровадження 
демократичних засад у життя навчального закладу через діяльність учнівського самоврядування, забезпечення 
скоординованої роботи педагогів, батьків, учнів у єдиному навчально-виховному процесі; створення трирівневої 
системи індивідуальної перспективи розвитку учня (загальноучилищної виховної системи, виховних систем 
груп, виховних систем, що стимулюють індивідуальний розвиток); розширення видів творчої діяльності для 
найбільш повного задоволення інтересів та потреб особистості в її професійному, особистісному, громадянському 
самовизначенні та самореалізації).

Позанавчальна діяльність (основні її види) є основою для активізації громадянського самовизначення 
учнівської молоді, задоволення потреби у самовизначенні, самоствердженні, розвитку позитивної самооцінки й 
оцінки інших, включення їх у активну пізнавальну діяльність щодо оволодіння знаннями про сутність, способи 
прояву громадянського самовизначення, вироблення відповідних поглядів, переконань, почуттів, формування 
умінь, навичок, звичок поведінки. Ґрунтуючись на висновках, зроблених рядом авторів (В. Авраменко, В. 
Жуком, В. Караковським, О. Киричуком, Е. Костяшкіним, М. Кузьміною, Н. Ничкало, Л. Новиковою та ін.) 
позанавчальну діяльність учнів у закладах професійно-технічної освіти ми можемо віднести до категорії систем, 
тобто цілісних утворень, які складаються із взаємопов’язаних елементів, оскільки в позанавчальній діяльності 
поєднуються різноманітні види пізнання, праці та спілкування, реалізуються різнобічні виховні завдання.

Система позанавчальної виховної діяльності учнів навчальних закладів професійно-технічної освіти 
розглядається нами як цілісний педагогічний процес формування і розвитку особистості майбутнього робітника 
(спеціаліста), що здійснюється на основі органічної єдності з навчальним процесом, взаємодії із соціальним 
середовищем, урахування особистих інтересів, нахилів учня і соціального замовлення суспільства, матеріальної 
бази та специфіки училища. Ця система передбачає обґрунтування і реалізацію організаційно-педагогічних 
форм позанавчальної діяльності учнів ПТНЗ, спрямованої на розвиток їхньої активності, самодіяльності та 
самоврядування. 

Серед найбільш ефективних форм позанавчальної роботи, що сприяли формуванню громадянського 
самовизначення учнів закладів професійно-технічної освіти, визначено: конкурси („Учень року”, „Майстер 
своєї справи”, знавців української мови та ін.), акції (пошуково-краєзнавчі – „Видатні постаті мого народу”, 
військово-патріотичні – „Алея пам’яті”, „Турбота” та ін.), правознавчий клуб „Закон і ми” (тематичні блоки 
„Шляхи до демократії”, „Україна – наш спільний дім”, „Толерантність” та ін.), дискусійна студія „Позиція” (теми: 
„Життєві цінності”, „Творець своєї долі”, „Як приймати рішення”, „Я і держава” та ін.), вікторини („Історія мого 
міста” та ін.), засідання круглого столу („Цінності українського народу”, „Обов’язок, відповідальність, совість” 
та ін.), брейн-ринги („Минуле і сучасне мого краю”  та ін.), написання міні-творів („Майбутнє України”, „Герої 
поряд”, „Мова мого народу” та ін.), виховні години („Конвенція ООН про права дитини”, „Майбутнє України 
в наших руках”, „Добрими справами славна людина”, „Як зберегти здоров’я?” та ін.), гурткова робота („Юний 
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журналіст” та ін.) тощо.
Серед методів формування активної громадянської позиції найбільш дієвими виявилися: інформаційні 

(бесіди „Як перейти на українську?”, „Як громадяни можуть впливати на владу” та ін.; лекції „Біографія” 
української мови”, „Які права і свободи людини гарантує Конституція України” та ін.); дискусійні (теми: „Свобода 
і відповідальність”, „Минуле і сучасне України” та ін.), навчальні ігри („Ключі від форту „Право”, „Вибори” та 
ін.), проектування (творчі презентації „Славні гетьмани України”, „Голод 1932-33 років” та ін.) тощо. 

Основою, на якій базувалися різні форми та методи позанавчальної діяльності, стали заняття 
факультативного курсу „Громадянське самовизначення робітничої молоді”, у зміст якого закладено чотири базові 
компоненти розвитку та становлення особистості: до себе, до інших, до діяльності, до навколишнього світу. 
При впровадженні даного курсу використано такі проблемно-діалогічні підходи, як постановка проблемних 
запитань, дискусії („Чи потрібен ти Україні такий, який ти є?”, „Громадянські цінності” та ін.), аналіз ситуацій, 
рольові ігри („Президентський марафон”, „Опозиція і влада” та ін.), мозковий штурм, евристична бесіда 
(„Цінності”, „Зобов’язання дітей стосовно своїх батьків” та ін.), тренінгові вправи („Мій голос” та ін.). При 
цьому поєднувалися інформаційно-аналітичні огляди, рольові ігри та проведення практичних акцій. Зміст 
занять факультативного курсу відображав взаємодію учнів із батьками й педагогічними працівниками (семінар 
„Права дитини в Україні”, круглий стіл „Роль сімейних традицій і цінностей у вихованні громадянина”, родинна 
світлиця).

Експериментальна робота з педагогічними працівниками передбачала упровадження в систему роботи 
закладів професійно-технічної освіти методичного семінару-практикуму „Оптимізація громадянського 
самовизначення учнівської робітничої молоді”, проведення бесід за круглим столом, здійснення індивідуального 
консультування, знайомство з методиками вивчення громадянського самовизначення учнівської молоді. 
Поєднання у структурі занять методичного семінару-практикуму лекцій-діалогів і таких видів роботи, як 
дискусії, обмін досвідом, розв’язування педагогічних задач, вправи, обговорення результатів практичної роботи 
в учнівських групах, поради, рекомендування відповідної літератури тощо забезпечили єдність теоретичної й 
практичної підготовки педагогічних працівників, скерували їх у сферу педагогічних інновацій, стимулювали 
самостійну діяльність.

Співпраця педагогічних працівників із батьками (педагогічний практикум „Батьківський всеобуч”, 
індивідуальні консультації, батьківські збори, лекції, круглі столи, спільні справи, родинні вогники та ін.) 
сприяла формуванню в батьків знань і практичних умінь щодо виховання свідомого громадянина України, 
зосередженню уваги батьків на особливостях виховання особистості раннього юнацького віку, виробленню 
демократичних взаємин між батьками й дітьми у сім’ї, ознайомленню із сучасними виховними технологіями 
(створення ситуації успіху, колективного творчого виховання, превентивного виховання) та ін. 

З метою перевірки результативності впровадження моделі формування громадянського самовизначення 
учнів професійно-технічних навчальних закладів у експериментальних і контрольних групах було проведено 
контрольний експеримент. Достовірність отриманих даних перевірена за допомогою статистичних критеріїв: 
λ-критерію Колмогорова-Смирнова та φ*-кутового перетворення Фішера. Зазначимо, що експериментальна 
програма забезпечила активізацію розвитку всіх структурних компонентів громадянського самовизначення 
(узагальнені результати подано у табл. 1).

Реалізація експериментальної моделі забезпечила зростання громадянського самовизначення вихованців і 
сприяла позитивним змінам у свідомості й поведінці учнівської робітничої молоді, що підтверджено результатами 
формувального експерименту. Зафіксовано динаміку збільшення кількості учнів експериментальних груп із 
високим рівнем сформованості громадянського самовизначення з 16,0 % до 36,0 %, з достатнім рівнем – з 28,0 
% до 45,6 % та зниження чисельності учнів із середнім і низьким рівнями сформованості відповідно з 34,4 % 
до 13,6 % та з 21,6 % до 4,8 %. У контрольних групах істотних кількісних і якісних змін не відбулося. 

Узагальнюючи викладене, зазначимо, що громадянське самовизначення характеризується діалектичною 
єдністю внутрішньої та зовнішньої сторін особистості і виявляється в усвідомленому позитивному ставленні 
юнаків і дівчат до суспільства, людей, самого себе, готовності до виконання ними громадянського обов’язку 
перед державою та забезпечує активну громадянську позицію і самореалізацію особистості у суспільстві. 
Кризові явища останнього десятиріччя наочно показали, що саме людина є головною метою й рушійною 
силою соціального прогресу. На відміну від попередньої орієнтації на уніфіковану соціалізацію особистості, 
нівелювання її індивідуальності, відбувається зміщення уваги на внутрішній світ і самобутні особливості 
особистості, її духовну свободу.

Проведене дослідження не вичерпує багатогранності теоретичних і практичних пошуків розв’язання 
проблеми. Подальшої розробки потребує: удосконалення системи форм, методів і засобів позанавчальної 
виховної діяльності, зокрема щодо співпраці професійно-технічного навчального закладу з органами місцевого 
самоврядування, владними структурами, засобами масової інформації, громадськими організаціями; формування 
навичок активної участі у виборах; здійснення спеціальної підготовки педагогічних працівників тощо.

Таблиця 1
Динаміка рівнів сформованості громадянського самовизначення учнів професійно-технічних 
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навчальних закладів
Рівні

сформованості
До експерименту Після експерименту Різниця між 

показниками

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % % %

Високий 20 16,0 23 17,8 45 36,0 27 20,9 +20,0 +3,1

Достатній 35 28,0 36 27,9 57 45,6 43 33,3 +17,6 +5,4

Середній 43 34,4 43 33,3 17 13,6 41 31,8 –20,8 –1,5

Низький 27 21,6 27 21,0 6 4,8 18 14,0 –16,8 –7,0
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ВПЛИВ  ЕТНОПСИХОЛОГІЧНИХ  ЦІННОСТЕЙ  НА  ФОРМУВАННЯ 
САМОАКТУАЛІЗОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

У статті представлено результати дослідження впливу етнопсихологічних цінностей на 
самоактуалізацію майбутніх фахівців, визначено напрямами підвищення самоактуалізації студентства 

The author presents the result of impact studies of ethnopsychological values on self-actualization of future 
professionals, identifi es the areas of improving students’ selfactualization in the article.

Постановка проблеми. Сьогодні гостро постають проблемні питання щодо майбутнього нашої держави: 
утвердження на міжнародній арені, утримання балансу між Сходом і Заходом, покращення економічного 
становища, відновлення ідеї національної самобутності, що безпосередньо повязано з системою вищої 
професійної освіти. Зрозуміло, що завтрашній день залежить від майбутніх фахівців – сьогоднішніх студентів, 
тому актуальними є проблеми відродження нації, усвідомлення сенсу власного існування та гармонізації 
ціннісно-смислової сфери особистості, неперервної актуалізації її потенціалів, здібностей, талантів, як виконання 
покликання, набуття ключових і професійних компетентностей. Освіта в Україні, як і в будь-якій іншій країні, 
нерозривно пов’язана з суспільством, його традиціями та цінностями, і тому зберігає багато рис минулого. 
“…освіта функціонує в органічному взаємозв’язку із усією сукупністю соціально-економічних, політичних і 
соціокультурних факторів. Впливаючи на них і, одночасно, реагуючи на їх зворотній вплив, вона трансформує 
своє єство, зміст і характер. Саме тому, створюючи і впроваджуючи Національну доктрину розвитку освіти, ми 
повинні враховувати весь комплекс суспільних суперечностей, розмаїття підходів до їх розв’язання, навчитись 
співставляти точки зору, відшукуючи професійні… рішення” [8, с. 16].

Насамперед слід замислитись над такими проблемними питаннями: 
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– наскільки важливим для держави є виховання самоактуалізованих особистостей?
– чи існує взаємозв’язок між етнічним феноменом і самоактуалізацією майбутніх фахівців?
– яким є зміст етнічного у системі життєвих орієнтацій студентів? 
– які етнопсихологічні чинники впливають на психологічне зростання особистості? 
Аналіз останніх результатів досліджень. На сучасному етапі педагогічна і психологічна науки 

займаються пошуком нових підходів до формування власного світу особистості взагалі та особистосі фахівця, 
зокрема. Багатоманітність концептуальних підходів до арофесійної підготовки майбутніх фахівців у системі 
вищої професійної освіти свідчить про складність цього феномену. В аспекті проблеми нашої статті надзвичайно 
важливим доробком є праці відомих в Україні та за її межами сучасних вчених-етнопсихологів, серед яких 
слід назвати М. Пірен, О. Нельга, А. Пономарьова, В. Рибалку, М.-Л. Чепу, В. Павленко, С. Талигін, П. 
Криворучка, які своєю творчою думкою сприяють духовному відродженню України. Наприклад, на думку М. 
Пірен, національними рисами українців позитивного плану є працьовитість, охайність, ощадність, гостинність, 
високий рівень статевої моралі, особливе ставлення до освіти, товарискість, коректність, прив’язаність до землі і 
традицій, великі здібності до культури, творчості, любов до дітей, статичність у родинних взаєминах, прагнення 
жити духовним життям, глибока шана до предків, мужність, повага до жінки-матері, лицарське ставлення до 
дівчини, ліризм, пісенність, гумористичність, здоровий оптимізм, вічне прагнення до волі і незалежності, 
універсальність [12, с. 111].

Певний інтерес представляють результати спеціальних досліджень психологів щодо українського 
національного характеру, якому властиві “…поряд із позитивними, також упертість, емоційність (чутливість, 
вразливість, схильність до заздрощів тощо), недостатня розвинутість соціальної волі, консерватизм та ін.” [9, 
с. 114].

Рибалка В.В., аналізуючи риси українського національного менталітету, робить висновок про те, що 
“…деякі з указаних якостей перетворилися на масовий соціально-психологічний тягар, гальмо у здійсненні 
позитивних динамічних змін в житті народу і мають бути переглянуті в плані формування нових настанов 
національного виховання та програм самовиховання конкретних творчих особистостей” [9, с. 114].

Мета статті полягає у виявленні впливу етнопсихологічних цінностей на самоактуалізацію майбутніх 
фахівців і значення самоактуалізованих особистостей для майбутнього держави. 

Виклад основного дослідницького матеріалу. Україна – це давня аграрна держава. Історично 
сформована єдність природно-кліматичних умов, великих площ родючих чорноземів, багатовікової майстерності 
українських хліборобів, матеріально-технічної бази, доповнювана вигідним географічним положенням, які 
сприяють ефективному розвитку та функціонуванню сільського господарства. Гармонійне поєднання всіх цих 
чинників свідчить про сприятливі природні умови до землеробської роботи українського народу. 

Агропродовольчу діяльність, гідність і гуманізм якої не викликають сумнівів, слід розглядати не з 
огляду своєї приреченості, а як велике історичне призначення українства: “…ми українці генетичні спадкоємці 
землеробів-трипільців та інших давніх та прадавніх землеробсько-скотарських культур живемо сьогодні, 
завдячуючи нашій специфічній системі харчування, яка була випрацьована тисячоліттями хліборобсько-
тваринницької діяльності, яка і сформувала землеробську свідомість українців” [10, с. 270]. 

М. Пірен стверджує, що „соціопсихічний аспект виявляє селянську структуру української нації, а звідси 
схильність до творення малих груп – спільнот… Цим спільнотам властиві рефлексивні світосприймальні 
настанови, спрямовані на самозаглиблення і самопізнання” [12, с. 123]. 

Отже, важливою умовою успішної інтеграції людини в суспільство є розвиток внутрішньо- та 
зовнішньоузгодженої системи соціально-психологічних засобів організації власного життя [6; 7]. Одним з 
механізмів переплавляння індивідуальних якостей на інтегровану систему саморегуляції особистості є процес 
її самоактуалізації. Самоактуалізовані особи відрізняються такими провідними характеристиками:

1) обєкьтвним сприйняттям реальності;
2) безперечним сприйняття себе, інших, природи;
3) безпосередність, простота і природність;
4) фокусованість на проблемі та її розв’язанні;
5) незалежність, потреба в усамітненні;
6) автономія: незалежність від культури та оточення;
7) свіжість сприйняття;
8) вершинні або містичні переживання;
9) суспільний інтерес;
10) глибокі міжособистісні стосунки;
11) демократичний характер;
12) розрізнення мети та засобів;
13) філософське почуття гумору;
14) креативність;
15) опір культурі.
Потреба в самоактуалізації властива кожній людині від природи. Самоактуалізованим особистостям 
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притаманні такі важливі якості, як зрілість почуттів і емоцій, креативність і здатність концентруватися на 
проблемі, незалежність у поглядах і оцінках, вміння протистояти соціальному тиску, впевненість у собі і ще 
низка надзвичайно позитивних рис [5, С. 2]. Особливо вирізняє самоактуалізованих людей усвідомлення свого 
покликання, відданість своїй справі. Психологи наголошують, що самоактуалізацію слід розуміти не як кінцевий 
результат, а як процес. Це – постійний пошук і постійна праця над собою. Як свідчить досвід, самоактуалізовані 
особистості досягають значно більших успіхів у професійній діяльності, ніж усі інші „прості смертні”. Тому 
проблема самоактуалізації є важливою для молоді, яка тільки обирає свій шлях. Але потреба в самоактуалізації 
зовсім не обмежується професійною орієнтацією. А. Маслоу писав: „Якщо ви навмисне збираєтеся стати менш 
значною особистістю, ніж це дозволяють ваші здібності, я попереджаю, ви будете глибоко нещасливі все своє 
життя” [4, С. 8].

Власну ціннісну картину світу особистість формує у так звані „формативні роки”. Більшість дослідників 
стверджують, що вони припадають на віковий період до 18 років. У подальшому життєві орієнтації зазнають 
лише певних структурних змін залежно від пріоритетів [1]. У студентські роки, коли обирається життєвий шлях 
і структурується майбутнє, життєві орієнтації особистості формуються з опорою на власну ціннісну систему, 
оскільки усталена система життєвих орієнтацій у суспільстві досить нестабільна.

Самоактуалізація передбачає вчасний різнобічний розвиток життєвих орієнтацій. Без усвідомлення 
етнопсихологічного забарвлення життєвих орієнтацій рівень самоактуалізації не буде достатньо високим, а сам 
процес реалізації власних потенцій відбуватиметься негармонійно. Здатність відчувати, усвідомлювати, приймати 
свою власну історію, як і історію свого етносу – необхідна передумова досягнення особистісної зрілості.

Нами проведено дослідження етнопсихологічних цінностей та самоактуалізації студентів 1-4 курсів 
– майбутніх фахівців аграрної галузі. Вибірка була гетерогенною, середній вік респондентів 19 років, 
національність – українці (за самовизначенням). Також окремо, методом інтерв’ю за допомогою сучасних 
засобів передачі інформації (Skype) та соціальних мереж (vkontakte, facebook) проводилось анкетування та 
тестування студентів віком 16-22 років, громадянства Росії, Канади і США.

Варто зазначити, що отримані результати емпіричного вивчення етнопсихологічних життєвих орієнтацій 
засвідчили етнопсихологічні відмінності на когнітивному та афективному рівнях.

Студентам було запропоновано анкету з 9 питань, частина з яких у модифікованій формі запозичена з 
методик О. Нельги, а частина – авторська. 

На питання „Що Ви включаєте в поняття „Моя Батьківщина”, 54,0 % респондентів відповіли, що під 
„Батьківщиною” розуміють не країну дитинства чи етнічну Батьківщину, а просто країну проживання (Рис. 1). 
Отже, лише кожен другий асоціює свою Вітчизну з малою чи етнічною Батьківщиною. 

Лише 17,0 % опитаних відчувають етнічне коріння, що свідчить про недостатню актуалізацію зазначеної 
критеріальної ознаки в їх свідомості. Якщо розглядати це питання з гендерної точки зору, то особливої різниці 
між відповідями дівчат та юнаків нема, зберігається однакова тенденція.

 
Критеріальні ознаки поняття “моя Батьківщина” 

„Земля предків” 
(етнічна 

Батьківщина) 
 27,62% 

Країна 
проживання 

(Батьківщина 
осідлості) 

55,24% 

„Країна 
дитинства” 

(мала 
Батьківщина) 

17,14%

 
Рис. 1. Когнітивний аспект ставлення до поняття „моя Батьківщина”

Аналіз самооцінювання респондентами приналежності до свого етносу показує, що 35,0 % опитаних 
вважають свою приналежність до етносу високою, а 60,0 % – середньою (Рис. 2). Незначна кількість опитаних 



108

КРЕАТИВНА ПЕДАГОГІКА 3
(4,8 %, з них – 3,7 % юнаків та 5,1 % дівчат) оцінюють рівень приналежності до своєї етнічної групи як 
низький. Аналіз результатів сприймання студентами території Батьківщини як національної Батьківщини (91,4 
% опитаних) і рівня самооцінки приналежності до свого етносу (високий і середній рівні сукупно становлять 
95,2 %) показує, що етнофактор займає чільне місце у свідомості молодої людини.

Для порівняння: високий рівень приналежності до власного етносу показали 66,6 % опитаних росіян, 
і 75,0 % і 80,0 % громадяни США і Канади відповідно.

 
Рівень приналежності до власного етносу 

середній, 60% 

низький, 5% 
високий, 35% 

Рис. 2. Самооцінка рівня приналежності до свого етносу

Емоційний аспект ставлення до етнічного (табл. 1) виокремив, насамперед, такі почуття, як гордість і 
самоповагу, соціальну незахищеність, душевну рівновагу. Низький ранг почуттів зверхності над іншими націями, 
бажання змінити національну приналежність свідчить про позитивне спрямування розвитку афективного 
компоненту етнічного.

Потребує корекції рівень розвитку відповідальності за власний життєвий вибір, за долю своєї 
країни, формування впевненості у можливостях успішної самореалізації в Україні, оскільки лише 27,6 % 
опитаних студентів (з них – 29,6 % юнаків і 26,9 % дівчат) готові взяти відповідальність за майбутнє свого 
етносу, а самореалізуватися у своїй країні передбачають лише 46,0 % студентів, вагаються у виборі – 48,0 % 
респондентів. 

Таблиця 1 
Емоційний аспект ставлення до свого етносу (в %)

Критеріальні ознаки Кількість відповідей %

Соціальна незахищеність 40 25,32

Гордість і самоповага 30 18,99

Фізична небезпека 20 12,66

Важко відповісти 14 8,86

Духовна рівновага, душевний спокій 12 7,59

Незадоволення, бажання змінити національну приналежність 12 7,59

Соціальна захищеність 10 6,33

Духовна нерівновага, душевне занепокоєння 8 5,06

Фізична безпека 6 3,80

Зверхність над іншими націями 6 3,80

Всього відповідей 158 100

Успішна країна повинна складатись з успішних молодих людей, а про який розвиток можна говорити, 
коли більше половини опитаних студентів не прогнозують свого майбутнього з Україною? Варто зазначити, що 
студенти США і Канади 100 % прогнозують своє майбутнє у своїй державі, у росіян цей показник становить 
70 %.

Вияви етнічної самоідентифікації студентської молоді України підтверджують ту глибинну її складову, яка 
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проявляється незалежно від впливу інших етносів та певних географічних, історичних, культурних, соціально-
економічних чинників.

Також нами було досліджено рівень самоактуалізації, який виявився недостатнім (44,0 %) і вимагає як 
підвищення в цілому, так і якісно нового змістового наповнення за окремими структурними компонентами. 
Зазначимо, що рівень самоактуалізації серед дівчат і юнаків виявився практично однаковим (43,0 % юнаків, 
44,1 % дівчат), певна різниця спостерігалась за окремими ознаками. Оптимізації вимагають такі ознаки 
самоактуалізованої особистості, як саморозуміння – 33,3 %, автономність – 26,7 %, спонтанність – 27,6 %.

Визначено такі етнопсихологічні чинники підвищення самоактуалізації студентської молоді: 
відповідальність за своє майбутнє та за майбутнє країни, гармонійне ставлення до часу життя, об’єктивне 
ставлення до себе.

У нашому дослідженні ми припустили, що на рівень самоактуалізації студентства істотно впливають 
чинники, пов’язані з усвідомленням приналежності до свого етносу, що і було доведено. Отже, існує вагомий 
взаємозв’язок між рівнем самоактуалізації та рівнем етнічної самоідентифікації особистості. Згідно рейтингу 
ООН за рівнем розвитку Канада займає 4 місце, США – 13 , Росія – 71, Україна – 85. Дослідження доводить тісний 
взаємозв’язок між рівнем життя в країні та етнічною самоідентифікацією та самоактуалізацією її громадян.

За припущенням, процес розвитку етнічної самоідентифікації матиме відповідний алгоритмічний 
ланцюг. Першим елементом на шляху до особистісного зростання стає етнічне самопізнання. Наступним 
кроком вбачається виникнення прагнення студенства до самовдосконалення, що матиме вияви у бажанні 
реконструювати структурні компоненти власного „Я”, піднятись на вищий щабель самоздійснення, в тому числі, 
і в контексті етнопсихологічних життєвих орієнтацій. Як результат вказаних змін закономірно має підвищитися 
самодетермінація, зрости власна роль у творенні свого життя, змінитися відповідальність за власне майбутнє 
та за майбутнє країни. У змодельованому алгоритмі найвищим етапом є розвиток саморегуляції. Зазначимо, що 
окреслені особистісні зміни можуть відбуватись як поетапно, так і синхронно, одночасно, взаємодоповнюючись 
та якісно розвиваючись.

Окреслені чинники підвищення самоактуалізації студентської молоді пов’язані з найважливішими 
ознаками українського етносу: недостатньо розвинена відповідальність перебуває у взаємозалежності з 
такими рисами, як індивідуалізм, інтровертованість; в основі викривленого сприймання часів життя лежить 
емоційно-естетична домінанта українського народу; занижена самооцінка особистості пов’язується з почуттям 
меншовартості, „комплексом кривди”.

Способами досягнення самоактуалізації А. Маслоу вважає концентрацію і повне живе безкорисливе 
переживання, вибір розвитку, самопізнання, чесність, власні судження та нонконформізм, саморозвиток, 
вершинні переживання, розвінчання власної психопатології і подолання захисту для власного „Я” [13; С. 
258].

Спеціально розроблені інформаційно-тренінгові програми можуть оптимізувати умови підвищення 
самоактуалізації студентської молоді як у цілому, так і за окремими структурними компонентами. Результатом 
цих заходів має бути формування нового покоління самоактуалізованих, а значить успішних молодих фахівців 
аграрної галузі, основні зусилля яких були б спрямовані на розвиток своєї держави.

Висновки. Етнопсихологічні життєві цінності є структурним компонентом ціннісно смислової сфери 
студентства. Етнодиференційні відмінності життєвих цінностей виявляються на когнітивному та афективному 
рівнях. 

Етнічна самоідентифікація становить необхідну передумову розвитку життєвих цінностей студентської 
молоді. Етнічна група є однією з найоптимальніших спільнот, приналежність до якої створює можливості для 
успішного саморозвитку та самоздійснення людини. 

Рівень самоактуалізації студентської молоді України є досить низьким і вимагає істотного підвищення 
та якісних змін. Встановлено, що серед структурних компонентів самоактуалізованої особистості високі ранги 
займають загальнолюдські цінності, прагнення до творчості та пізнання; тоді як спонтанність, саморозуміння, 
аутосимпатія, гнучкість у спілкуванні – невисокі. 

Важливими напрямами підвищення самоактуалізації студентства є розвиток відповідальності за своє 
майбутнє та за майбутнє країни; розвиток адекватного ставлення до себе (досягнення гармонії між рівнем 
домагань та рівнем досягнень особистості).

Становище країни на міжнародній арені та рівень життя всередині країни напряму залежать від народу, 
який проживає в цій країні. Тому для побудови процвітаючої держави необхідно формувати високий рівень 
самоактуалізації її народу методами покращення етнічної самоідентифікації. 
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ЄВАНГЕЛЬСЬКІ ТА СВЯТООТЦІВСЬКІ ПОРАДИ У СПРАВІ ДУХОВНОГО 
ВДОСКОНАЛЕННЯ

В статье рассматриваются основные принципы духовного-морально роста человека. Определяются 
важные евангельские и святоотеческие советы, которые помагают человеку осознать и достичь его духовного 
совершенства.

Ключевые слова: духовность, мораль, покаяние, аскетизм, христианская жизнь.  
In this article the basic principles of moral and spiritual growth of man. Determined important evangelical 

and patristic advice that helps a person to realize and achieve his spiritual perfection.    
Keywords: spirituality, morality, repentancе, ascetizm, сhristian life.

Християнство принесло у світ новий погляд на людину як образ і подобу Божу, і це надало універсального 
характеру християнському ідеалові виховання. У цьому контексті дитина розглядалась як богом дана особистість, 
якою не можна нехтувати. Всі християнські діти незалежно від національності, соціального походження, 
статі мали бути не тільки освічені, а й морально виховані. Стародавній світ майже не звертав уваги на цей 
аспект; ідеалом виховання проголошувалась розумова та фізична досконалість, а моральність обмежувалась 
національними, ідеологічними й кастовими міркуваннями. Християнство визнало за кожною людиною 
абсолютне право на особисту гідність та особистий розвиток попри її національну і державну приналежність. 
Проголосивши загальноморальну рівність і братерство, християнська релігія основою цієї рівності вважала не 
просто природну тотожність людей, а єдність всіх у Христі. 

Християнство облагородило світ і дало йому правильний напрямок у всіх сферах діяльності. Саме 
Київська Русь, сьогодні Україна, – як  ніяка інша країна – явила світу тисячі святих, тобто тих людей, які є 
моральним зразком для всіх поколінь, що живуть на землі. Не випадково до 20-х рр. ХХ ст.. у школі вчили на 
житіях святих – учіться в них, наслідуйте їх! Міняються уряди, системи утворення, нарешті, політичний лад, 
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а моральний ідеал залишається незмінним – вічним!

«Тих, хто любить Мене, Я люблю…» (Притч. 8,17), «…Я прославлю тих, що прославляють Мене» (І 
Цар. 2,30).

Такі щасливі та блаженні ми, православні християни, що Господь дарував нам життя у Духові Святому; 
і Він веселить наші душі. Але Його потрібно розумно зберігати, бо навіть через одну погану думку Він покидає 
душу, і немає тоді з нами любові Божої; немає сміливості в молитві; немає і впевненого уповання, що отримаємо 
те, чого просимо.

Природа людського буття є такою, що кожна людина, перемагаючи в собі зло, цією власною перемогою 
наносить поразку всесвітньому злу, таку значиму, що її наслідки благотворно віддзеркалюються на долях всього 
світу. Всесвітнє зло, що є переможене в окремій особі або терпить поразку, безкінечно перевищує зло однієї 
людини.

Навіть один святий має неоціненне, вагоме значення для всього світу. Самим фактом свого існування, 
хоч, можливо, й невідомого людям, відомого Богу, святі приносять на землю та до людства велике Боже 
благословення. Святий Варсонофій свідчить, що в свій час молитва трьох мужів утримувала світ від катастрофи. 
Заради невідомих світу святих змінюється  течія всесвітніх подій. Кожний святий має всесвітнє значення, 
оскільки він своїм життям виходить за межі земної історії у світ вічності. Святі – сіль землі. Вони – сенс буття. 
Заради них зберігається і сама земля.

Святий старець Афонський Силуан говорить: «Ось за цих святих людей думаю, що Господь зберігає світ, 
бо вони приємні Богу, і Бог зажди слухає своїх смиренних рабів, і всім нам завжди буває добре по їх молитвах. 
… Ти можеш зауважити, що тепер немає таких монахів, які молилися б за весь світ, а я тобі скажу, що коли не 
буде на землі молільників, то світ скінчиться, підуть великі біди; і вони вже є тепер».

Більшість людей не розуміє зв’язку релігійного життя, внутрішньої духовної боротьби зі злом окремої 
людини, з вічним Божественним буттям. Люди сприймають релігійне духовне життя як особисте психологічне 
переживання, котре зникає, як тільки воно зникає в душі подвижника. Насправді духовне життя святих має вічне 
і неперехідне значення, що відбивається на внутрішньому духовному стані всього світу та кожної особистості 
зокрема.

Згідно православної догматики, призначення людини не обмежується лише одним земним життям, а 
простягається у вічність. Тому земне життя християнина за висловом Свт. Ігнатія (Брянчанінова) повинне бути 
школою приготовлення до життя вічного [8].

Святі були такими ж людьми, як і всі ми. Багато з них творили великі та страшні гріхи, але покаянням 
досягли Царства Небесного. Бо всі, хто приходить туди, приходять через покаяння, котре дарував нам 
Всемилостивий Господь Своїми стражданнями.

Головною перепоною на шляху до цього у всіх людях є наслідки первородного гріха, який вніс розлад 
в їх природу, як духовну, так і тілесну. Гріх викликав у них порочні схильності, віддалив їх від Бога і накликав 
на них Божий гнів, осудження, хвороби, смерть.

За висловом Св. Григорія Синаїта: «Якщо ми не пізнаємо, якими сотворив нас Бог, то не пізнаємо і 
того, якими зробив нас гріх [2]. Спотворивши в людях образ Божий, гріх не знищив його (Бут. 9,6), і в духовної 
природи людини все ж таки залишилась здатність для сприйняття добра і допомоги Божої (Рим. 1,19), збереглось 
стремління до істини і свободи волі.

У нашій владі захотіти бути досконалими. «Для досягнення досконалості потрібно спочатку знехтувати 
своїми власними бажаннями, а потім погасити їх і умертвити», – говорить преподобний Симеон Новий 
Богослов[5].

Але все ж таки, своїми силами людина не здатна подолати гріховне пошкодження своєї природи. Саме 
тому для спасіння людини Богом для життя вічного потрібні були: Боговтілення (Ін. 1,14), Хресна смерть (Ін, 
19,30), Воскресіння Сина Божого (Лк. 24,6), створення на землі Церкви Христової (Мф. 16,18; Діян. 2,47) як 
особливого місця приготування душі людини і усунення перепон на шляху до життя вічного.

Тому все наше християнське життя, за словами Спасителя, повинне бути засноване на євангельській вірі 
(Мк. 1,15) і моралі (Лк. 10,27; Мк. 12,31), протікати в лоні Матері-Церкві (Мф. 18,17), у наслідуванні Господу 
(Ін. 13,15).

Головним началом християнського життя, його моралі та педагогіки, являється любов, без якої, за 
апостолом Павлом, все марно, надаремно і безцільно «якщо я любові не маю, – то я ніщо…» (І Кор. 13,2). Як 
у Старому, так і в Новому Завіті вона є найвищим мірилом людських відносин з Богом, з ближніми і з собою. 
Тому в основі кожного подвигу православного святого лежить Євангельський образ Любові. 

Духовний ріст (вдосконалення) нерозривно пов’язаний з постійною боротьбою людини зі злом, своїми 
пороками. Святі подвижники, звертаючись у своїх повчаннях до людини, завжди на це вказують, закликаючи 
вести цей бій повсякчасно і повсюди, щоб не дати жодного шансу демонові оволодіти хоч-якимись нашими 
почуттями. І навіть, коли здається, що вже немає сили продовжувати цю боротьбу, йти цим шляхом вдосконалення, 
а він весь час сповнений скорбот, страждань і спокус, навіть коли не бачимо ніякого результату, то ми повинні 
відкинути цю думку, бо це спокушає нас злий дух, який завжди радіє з нашого падіння, відчаю.

Згадаймо, якою була перша проповідь Іоана Хрестителя, що готував дорогу для Спасителя: «…покайтеся, 
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наблизилося бо Царство Небесне» (Мф. 3,2). Сам Господь наш Ісус Христос говорить своїм учням: «Якщо хто 
хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, та йде за Мною. Бо хто хоче душу свою зберегти, 
той погубить її, а хто погубить душу свою заради Мене, той збереже її» (Мф. 16,24-25). Шляхом у Царство 
Небесне є Сам Ісус Христос. Тільки той іде цим шляхом, хто прямує за Ісусом Христом. Тому саме так потрібно 
ступати по ньому.

Слова «хто хоче йти за Мною» означають, що Спаситель нікого не примушує, не поневолює йти за Ним. 
Він хоче, щоб людина сама віддала себе повністю Йому, а не через примус чи поневолення. Тому в Царство 
Боже входять тільки ті, хто дійсно цього бажає. Господь через Свою невимовну Премудрість і Любов дарував 
кожному свободу робити те, що хочеш, і забирати цей дорогоцінний дар Він не бажає.

Щоби йти за Спасителем, перш за все, потрібно мати до того ж власне бажання і переконання; а щоб 
мати бажання йти за Ним, потрібно знати, куди прямувати, і який цей шлях, і що потрібне для цього. 

«Зректися себе», тобто залишити свої шкідливі звички, викинути зі свого серця все, що прив’язує нас 
до світу; не тримати в собі поганих бажань і помислів, угашати і подавлювати грішні думки, віддалятися від 
гріха; не робити і не хотіти чогось через самолюбство, але все робити через любов до Бога. Апостол Павло 
говорить: «Так і ви вважайте себе мертвими для гріха, живими ж для Бога» (Рим. 6,11).

Під іменем «хреста» вказані страждання, біди і неприємності. «Взяти хрест свій» – значить приймати і 
без нарікань переносити все, щоби не сталось з нами в нашому житті неприємного, печального і важкого. 

Якщо ми страждання будемо переносити з покірністю і відданістю волі Божій і не будемо шукати розради 
ніде і ні в кому, крім Господа, то Він, через милість Свою, не залишить нас і не буде залишати без утішення, 
без цього дару Духа Святого.

«Йти за Ісусом Христом» – тобто у всіх справах і поступках своїх брати приклад з Господа, виконувати 
Слово Його. Тому ми повинні слухати, вірити і виконувати все, що сказав Христос в Євангелії і через своїх 
апостолів, святих отців, подвижників, і все це робити без мудрування і в простоті серця.

Рідко хто знає тайну послуху. Послушник – великий перед Господом. Він наслідувач Христа, Котрий 
дав нам в Собі образ послуху. Наше життя просте, але мудре. Божа Матір сказала преподобному Серафиму: 
«Дай їм (монахиням) послух і, хто збереже послух і мудрість, ті будуть з тобою і біля Мене». Бачите, яке просте 
спасіння. Але мудрості потрібно вчитися довгим досвідом. Дається вона від Бога за послух.

Чому святі отці ставили послух вище посту і молитви? Та тому, що від подвигів без послуху народжується 
марнославство, а послушник все робить так,як йому сказано, і не має приводу гордитися. На думку багатьох 
святих Отців Церкви, смирення – головна християнська чеснота.

Якщо б ангели (які впали) зберегли послух, то перебували б на небесах і оспівували б славу Божу. І 
якщо би Адам зберіг послух, то і він, і рід його перебували б у раю. Але і сьогодні можна повернути собі рай 
через покаяння [5].

Ось істинний і прямий шлях у Царство Небесне, шлях духовного вдосконалення, яким пройшов Сам 
Ісус Христос, живучи тут на землі, й яким повинні йти християни! Не було, немає і не буде іншої дороги крім 
цієї.

Отже, християнин оволодіває мудрістю через послух. 
Тільки та мудрість причасна істині, котра «зверху (від Бога) сходить», а мудрість земна, душевна 

(психологічна) дуже часто буває «бісівською» (Як. 3, 15) і за своєю суттю не є мудрість, але «безумство» (І Кор. 
3,19), що не здатне пізнавати істину. Ще преподобний Макарій Великий говорив, що мудрі земною мудрістю вчені 
не здатні осягнути душевної тонкості та сказати про душу, яка вона за своєю сутністю, – тільки за сприянням 
Духа Святого здобувається точне знання про душу [3].

Адже ж «душевна людина», не говорячи вже про плотську, «не приймає того, що від Духа Божого» через 
невмістимість у ній об’явлень Духа і «не може зрозуміти, тому що про це треба судити духовно» (І Кор. 2,14). 
Щоби прийняти і розуміти те, що пропонує Премудрість Божа, для цього потрібно душевній людині перестати 
бути душевною і перейти в стан духовний – «тільки духовний може судити про все» (І Кор. 2,15). Феофан 
Затворник говорить про це так: «Духовна людина і своє середовище духовне стяжає, бо в ньому перебуває, 
тому і знає його, як знають зазвичай дім, в котрому живуть; і душевне середовище стяжає, і оглядає, і розуміє, 
бо хоча вона вже не в ньому, але знає його добре, тому що стільки томилася під гнітом його, знає всі виверти 
душевності» [3]. А щоб стати знову духовним потрібно вступити на поприще подвижницької, християнської 
діяльності. Звідси й «істинне, тверде і повне знання про душу треба шукати тільки у тих, хто живе істинно 
християнським життям», тобто аскетичним.

Тому аскетизм для психології, для духовного життя повинен бути одночасно і джерелом, і вершиною: 
«Будьте святі – Я бо святий» (І Пет. 1,16), «…будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий» (Мф. 
5,48).

Звідси випливає, що першим і основоположним методом православної психології є аскетична 
християнська життєдіяльність [3].

В основу християнського виховання святі отці покладали страх Божий, під яким розуміли, передусім, 
страх гріха, постійне й вільне прагнення до моральної досконалості й пізнання Бога. Цей страх зовсім не 
тотожний духовному закріпаченню людини, він не паралізує її творчої потенції, а звільняє від гріха, підносить 
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над мирською марнотою й наближає до Бога.
Найвищим плодом духовного життя є святість, послідовно вести до котрої і покликана вся справа 

православної педагогіки й духовного життя. А «верх святості та вдосконалення полягає не у звершенні чудес, 
але у чистоті любові. І це справедливо: чудеса повинні припинитися і зникнути, «а любов ніколи не минає» (І 
Кор. 13,8) – преподобний Іоан Касіан Римлянин [6]. 

Святість, будучи властивістю Бога й Церкви, здобувається православними християнами «не від самих 
себе, але завжди тільки від Церкви, не від людей, але від Христа Господа, нерозривно з’єднаного з Нею, як 
Глава з Тілом. І немає іншої святості, крім церковної. Все добро, вся святість, яка є у вселеної, де б вона не 
перебувала, неподільно належить Церкві». І тому одним із центрів спрямованості християнського життя й 
православної педагогіки є Церква. 

Саме в Церкві відбувається незмінне єднання людини з Христом, в Якому джерело благодатної сили, 
що дозволяє принести плід у духовному житті й у всякій справі. «…Як гілка не може приносити плоду сама 
від себе, якщо не буде на лозі, так і ви, якщо не будете в Мені» (Ін.15,4).

Із цього положення можна вивести принцип эклезіоцентричності, що також нероздільний із 
христоцентричністю, як Христос і Його Церква, як «глава й тіло» (1 Кор. 12,27), «лоза й галуззя» (Ін.15,5), 
«наречений і наречена» (Еф. 5,23), а у виховному змісті - як «учитель, училище й учні»[8].

Істинне вдосконалення ще й полягає в тому, «щоби ніколи не зупинятися в устремлінні до кращого і не 
обмежувати вдосконалення будь-якими рамками», – Святитель Григорій Ніський [6].  

У педагогіці отці та вчителі Церкви надавали особливого значення питанням розумового розвитку, 
навчання та освіти. Це пояснюється прагненням віднайти вододіл між гнозисом і вірою, язичницьким знанням і 
християнським ученням, накреслити шлях, яким повинна розвиватися християнська освіта. Августин, Климент 
Олександрійський, Оріген, Григорій Богослов, Григорій Ніський та Василь Великий зробили також можливим 
залучення християнством надбань світової науки та культури.

 Отці Церкви вчили, що віра є підґрунтям усякого знання, тому її основи необхідно пояснювати розумом, 
а для цього потрібно вивчати різноманітні науки з метою глибшого пізнання й засвоєння християнської істини. 
Церковні вчителі приділяли значну увагу поширенню освіти серед християн. Засновники богословської школи 
в Олександрії Климент й Оріген прагнули наблизити класичну філософію до християнського вчення. Вони 
створили власну систему освіти, де було використано всі відомі в стародавньому світі науки [7].

Все Святе Євангеліє сповнене найвищою Божественною істиною. Читати його і вивчати потрібно від 
початку до кінця – не вибірково. Тим не менше в ньому є такі сторінки, на котрих немов би зосереджується вся 
духовна сила, вся велич і багатство святого благовістя. Цьому твердженню у повній мірі відповідає зміст заповідей 
блаженства (Мф. 5, 3-12; Лк. 6, 20-23). У них небагатьма словами зображене велике – шлях, що допомагає зійти 
християнину від землі до неба, той шлях, яким прямували в Царство Боже всі праведники, святі.

Заповіді блаженства – це ліствиця духовного вдосконалення, по якій піднімались у Горній Світ всі 
угодники Божі. «Христос, – говорить святитель Іоан Золотоустий, – сплів нам із цих заповідей золотий ланцюг, 
завжди прокладаючи шлях від попередньої заповіді до наступної. Насправді, людина смиренна буде оплакувати 
свої гріхи; той, хто оплакує гріхи свої буде і смиренним, і праведним, і милостивим; милосердний, праведний і 
зворушений буде неодмінно і чистий серцем, а такий буде і миротворцем; а хто всього цього досягне, той буде 
готовий і до небезпек, не злякається наклепів і незчисленних бід» [9].

Тому ці заповіді часто повторюються за нашим православним богослужінням – читаються і співаються. 
Тому і сьогодні ми їх повторюємо. Але не можна забувати, що велике благо не в повторенні заповідей, не в 
знанні їх, а у виконанні: «Блаженні ті, що слухають слово Боже і виконують його» (Лк. 11,28).

Заповіді блаженства – це не єдина,  всеохоплююча схема духовного життя. Що це так, можна бачити 
у святому Євангелії: воно все сповнене ученням Господа про те, як спасти життя. Духовне життя глибоке і не 
може бути поміщене в строгі, певні рамки. Де строгі рамки – там буква, а буква умертвляє.

Архімандрит Рафаїл (Карелін) у своїй праці «Тайна Спасения. Беседы о духовной жизни» описує 
спасіння, як процес, в якому задіяні як Божественні, так і людські начала:

«Спасіння – це стяжання благодаті, тієї невидимої сили Божої, дією якої перетворюється людська 
душа. 

У благодаті завжди все нове, вона невичерпна, як Саме Божество. Благодать відкриває людині три 
видіння:

перше – видіння світу Божественного, котрий стає для неї внутрішньою очевидністю, і внутрішнє видіння 
цього світу ніколи не являє собою дві однакові й тотожні картини. Благодать відкриває духовний світ завжди 
як нове й несподіване в різних ємностях і глибинах. Це бачення не має матеріальних форм, фарб й обрисів, 
але в той же час це не порожнеча як якийсь бездонний вакуум, не метафізична темрява, у якій душа людини 
губиться – це світ інших вимірів, що відкривається душі як незриме світло, зовсім непорівнянний зі світлом 
фізичним, з відблисками полум’я або променями сонця. 

Друге – це власна душа людини, внутрішня безодня. Благодать відкриває людині її душу, розтлінну  
гріхом, що у гної страстей, у її глибокому падінні. Саме бачення гріха є початком зцілення. Тут дивна й 
незрозуміла антиномія: благодать відкриває погляду людини темне дно її серця, де копошаться, як змії, страсті, 
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і в той же час робить її душу усе більше прекрасною, мов би знімає з неї брудні лахміття й облачає в біле 
вінчальне вбрання. 

Третє, що подає благодать – бачення світу, що оточує нас. Людина бачить у світі те ж, що у своїй 
душі – відхід їх від Бога й сліди загубленого раю. І вона починає любити цей занепалий світ, але вже іншою, 
неупередженою до нього любов’ю, з’єднаною з жалістю, з болем за те, що люди самі ввергли себе в море 
страждань, що вони глухі до закликів Бога. Благодать відкриває людині трагедію світу, вона відкриває 
Божественну любов, яку світ не приймає. Благодать відкриває людині, що найстрашніше нещастя – це невідання 
Бога й вічна смерть, тому людина починає по-справжньому співчувати тим, кого вона колись вважала своїми 
ворогами» [1].

Взагалі, всі святі, яких шанує Церква Христова, у своєму духовному житті піднялись на цей щабель 
християнської моралі. Своїм прикладом вони засвідчили, що християнська мораль не є утопією. Вона можлива 
і реальна в житті християнина. 

Християнська мораль, яку непошкодженою зберігає Православна Церква, незважаючи на наявність в її 
лоні грішників, є найдосконаліша. З нею не може порівнятись ніяка інша мораль: ні мораль інших релігій, ні 
навіть інших християнських конфесій, ні тим більше – тоталітарних сект.

«Настанови про духовне життя Святих Отців Православної Церкви завжди давались згідно з рівнем 
тих, для кого вони призначались. Багато їх порад, звернених до подвижників високого заглибленого життя, 
неприйнятні в повному обсязі для сучасного християнина, духовного немовляти, оскільки можуть виявитись 
непосильними для нього, передчасними і тому вкрай шкідливими. З іншого боку, розмаїття цих порад здатні 
дезорієнтувати людину недосвідчену. Уникнути цих небезпек при вивчені духовної спадщини Святих Отців, 
не знаючи хоча б найважливіших принципів духовного життя, дуже важко» [11].

Отже, зрозуміти до кінця глибину святоотцівських визначень ми зможемо лише тоді, коли «прилучимось 
до їх духовного досвіду і будемо духовно подвизатися в тому ж, у чому подвизались і вони, а не тільки схоластично, 
теоретично їх вивчати» [4], бо «душа бачить істину Божу згідно сили життя» [10]. Щоби правильно розуміти 
думки Святих Отців потрібно прилучитись до їх духу, бо подібне пізнається подібним (психологічний закон). А 
прилучитись до їх духу значить прилучитись до Духа Святого і святості. Без християнського подвижницького 
життя цього звичайно ж зробити неможливо.

Святі Отці, як ми знаємо, практично не займалися науковою розробкою психологічних проблем як 
таких, а значить, їх «попутні» психологічні замітки розкинені по всьому безкрайньому морі святоотцівської 
писемності. І збираючи ці піщинки, можна легко втонути у цьому бездонному морі, якщо в розуму відсутній 
навик плавати у Слові Божому. Для того, щоб такий навик набути, потрібно, на думку преподобного Серафима 
Саровського, довший час на самоті вправлятися в розумному читанні Слова Божого, «сповнюючись розумінням 
того, що є добро і що є зло» [3].
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ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Расcматриваются основные проблемы и тенденции профессиональной ориентации молодёжи и пути 
её усовершенствования  в профессионально-техническом учебном заведении. 

Ключевые слова: рынок труда, трудоустройство, профессиональная ориентация, профессионально-
техническое учебное заведение.

Basic problems and tendencies of professional orientation of young people and ways of its improvement  in 
vocational schools are considered.

Key words: labour market, labour arrangement, professional orientation, vocational school.

Люди народжуються не дуже схожими один на 
одного, їх природа буває різна, та й здібності 
до тієї або іншої справи теж... Тому можна 
зробити все в більшій кількості, краще і легше, 
якщо виконувати будь-яку роботу відповідно до 
своїх природних задатків.

Платон

Постановка проблеми. Економічна ефективність діяльності будь-якого підприємства визначається 
зростанням прибутку, який залежить від двох основних чинників – зменшення собівартості та підвищення 
якості продукції. В обох випадках результат залежить від професіоналізму робітника, від його здатності та 
готовності виконувати певну роботу. Якщо ці якості збіглись в одній людині, значить вона правильно орієнтована 
на професійну діяльність.

Профорієнтація як вид діяльності виникла на початку ХХ ст., коли окремі приватні власники замислились 
над низкою проблем, зокрема: невисокою продуктивністю праці робітників на підприємствах, високим рівнем  
травматизму і нещасних випадків, плинністю кадрів. У всіх випадках ключовою ланкою вирішення проблем 
був рівень професійної підготовки працівників. Отже, професійна підготовка працівників є багатоаспектною 
соціально-економічною проблемою, яку необхідно вирішувати міждисциплінарно,  об’єднуючи зусилля 
інституцій, що займаються проблемою зайнятості населення, педагогіки, зокрема професійної, та психології. 

Аналізуючи умови успішної кар’єри людини в будь-якій галузі, психологи встановили, що до них 
належать, по-перше, можливість займатись улюбленою справою, реалізація власних здібностей і таланту, 
по-друге, можливість забезпечити собі достойний рівень життя, по-третє, престиж професії. Для реалізації 
цієї мети необхідно правильно здійснити вибір професії. Перш за все має бути професійна придатність, в якій 
виявляються по-перше, властивості людини, набуті під час реалізації себе в діяльності (разом з властивостями 
працездатності, надійності, готовності до праці і ін.), по-друге, властивість діяльності, яка відображається 
в її змісті, засобах і умовах, по-третє,  структурні і функціональні особливості організму і психіки людини 
(наприклад, ергономічні властивості техніки, робочого місця, системи підготовки і т. д.). Питання професійної 
орієнтації, які мають специфічні особливості з погляду характеру контингенту, психічних особливостей цього 
процесу, методичних прийомів реалізації тощо, стосуються низки проблем діагностики, прогнозування і 
формування професійної придатності. Загалом на сучасному етапі профорієнтаційна робота зосереджується 
на пізнанні учнями світу професій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ключові аспекти проблеми професійної орієнтації відображені у 
працях І. Баклицького, Е. Клімова, Н. Побірченко, В. Рибалки, В. Синявської, Б. Федоришина тощо. Не зважаючи 
на те, що цій проблемі приділяють увагу не лише психологи й педагоги, але й інші категорії науковців й практиків, 
вона й надалі залишається далекою від остаточного розв’язання. Зокрема, це стосується профорієнтаційної 
роботи на робітничі професії. Актуальними завданнями залишаються: вивчення соціально-економічних основ 
побудови державної системи профорієнтації молоді; соціально-економічна ефективність профорієнтації та 
професійного відбору в сучасних умовах.

Мета статті полягає у виявленні проблем і тенденцій професійної орієнтації молоді та визначенні шляхів 
її вдосконалення, базуючись на власному досвіді автора та сучасних психолого-педагогічних підходах. 

Виклад основного матеріалу. Якщо до розв’язання проблеми підійти з точки зору системного аналізу і 
системи керування якістю процесу, використати так звану “петлю якості”, то можна знайти слабкі ланки, через 
які процес профорієнтації пробуксовує. Дуже добре знати проблему не тільки зовні, але й зсередини.

Для функціонування кожного професійного навчального закладу важливими є   проблеми  набору і 
працевлаштування.

Набір у професійний навчальний заклад залежить від зовнішніх  і внутрішніх чинників. До зовнішніх 
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чинників можна віднести: законодавчі дії, організованість рекламної кампанії (стратегія проведення, 
інтенсивність, якими шляхами проводиться тощо), зв’язків зі школами, престиж закладу чи професії; до 
внутрішніх – рівень матеріально-технічного оснащення закладу, професійність педагогічного колективу, стан 
навчально-виховної роботи, сучасні підходи до навчання, позитивне навчальне середовище тощо. Будь-яке 
недоопрацювання хоча б в одному з напрямів негативно впливає на стан набору. Щоб виявити такі напрями, 
абітурієнтам пропонують заповнити анкету, одне з питань якої вказує на шлях одержання інформації про 
навчальний заклад (повідомлення в ЗМІ, оголошення, батьки, родичі, друзі). Ці шляхи формують в абітурієнта, 
а згодом учня, зовнішню мотивацію. Оскільки вона часто пов’язана лише з привабливими або прагматичними 
аспектами професії, її престижем, тому вже на першому, другому і навіть третьому курсах в учнів (студентів) 
повністю втрачається інтерес до навчання. Переломним моментом стає вивчення спеціальних, професійно 
орієнтованих дисциплін, коли студент вже більш-менш чітко може уявити світ обраної професії. Ось тут 
завдяки педагогам-професіоналам зовнішня мотивації обраної студентом професії має великий шанс перейти 
у внутрішню. Професіоналізм педагогів дозволяє цей перехід здійснити раніше.

Внутрішня мотивація – це шлях до професійного вдосконалення через долання труднощів професійного 
характеру. Тому очевидним є застосування в освіті особистісно орієнтованого підходу, який визначає  пріоритет 
особистості у навчально-виховному процесі. Першим кроком до впровадже¬ння особистісного підходу в 
навчально-виховний процес є реалізація принципу психологізації,  коли під час організації навчання викладач 
враховує існування значної особистісної диференціації студентів за показниками цілісності і гармонійності 
розвитку особистості. Під цілісністю особистості розуміють таку особистісну якість  фа¬хівця, яка об’єднує 
ціннісно-мотиваційну домінанту професії з  усіма знаннями, вміннями і навичками, які забезпечують професійне 
та  особистісне самовдосконалення.

Як гармонійність розвитку особистості учня (студента) розуміємо збалансо¬ваність його емоційно-
почуттєвої, моральної та інтелектуальної сфер, яка досягається через провідну для професії його особистісну 
якість. Це пояснюється тією обставиною, що існують різні види особистісної винятковості людини 
(комунікаційної, мотиваційної, характерологічної, рефлексивної, за успіш¬ністю навчання, інтелектуальної та 
психофізіологічної) в умовно позитивному чи негативному прояві [3, с. 86]. При вивченні різних дисциплін 
повинні з’явитися активні, глибокі й широкі зв’яз¬ки особистості учня (студента) з навколишнім світом, 
викликані та зумовлені його пізнавальними і професійно-трудовими потребами, мотивацією та здібностями. 
Основним принципом потребнісно-мотиваційної сфери є принцип мотива¬цій¬ного забезпечення навчального 
процесу, сформульований О. С. Гребе¬ню¬ком [1к, с. 49]. Відповідно до нього, яким би високим не був рівень 
здібностей учня (студента), він не зможе компенсувати низьку навчальну мотивацію чи її відсутність і допомогти 
досягнути високої успішності у навчанні. Отже, найважливішою умовою правильного вибору професії є всебічна 
і своєчасна інформація.

Серед різних аргументів, завдяки яким підлітки обирають професійно-технічні навчальні заклади, 
найсильнішим є репутація майстра виробничого навчання.  З досвіду можна сказати, що майстер з високою 
репутацією “ліпить” подібних до себе, але за умови, що дитина хоче вчитися. При його допомозі в учня 
формується внутрішня професійна мотивація.  Такі випускники практично завжди знаходять роботу, тому що 
їх навчили дотримуватись наступних вимог: якість виконаної роботи, самостійність,  відповідальність, бажання 
постійно вчитись професії. Також часто спостерігається певна “ династичність”, коли навчались батьки, а потім 
вже й діти.

Як показує досвід, у “петлі якості” профорієнтаційної роботи однією з найслабших ланок є батьки, 
особливо в загальноосвітній школі, оскільки в ПТНЗ ситуація дещо інша. Дуже часто всупереч здоровому 
глузду дорослої людини в них переважає суб’єктивний підхід до вибору професії для власної дитини – престиж 
професії, матеріальна зацікавленість тощо. Важливе значення у процесі вибору професії має визначення попиту 
на ринку праці на обрану професію, оскільки це дає можливість зорієнтуватись в актуальності професії і шансах 
отримати роботу після навчання. Поодинокими є випадки, коли діти всупереч батькам обирають навчання в 
ПТНЗ. Змінити ситуацію на краще ми вбачаємо у підвищенні інформованості батьків про світ професій та їх 
психологічні основи. 

Не можна поділяти професії на хороші і погані, цікаві і нецікаві, легкі і важкі, оскільки значення професії 
у житті людини залежить, у першу чергу, від ставлення до неї самої людини, наскільки вона відповідає її 
можливостям і запитам. І тоді характер роботи, ступінь її складності відступають на другий план. Завершальним 
етапом вибору професії є аналіз відповідей на три запитання: Яку професію я хочу обрати? Яку професію я 
зможу освоїти? Яка професія потрібна на ринку праці? Вибір правильно зроблено тоді, коли всі три відповіді 
збігаються.

Рівень працевлаштування випускників навчального закладу є одним з головних показників ефективності 
його діяльності, а також правильності стратегії вибору напрямів і спеціальностей підготовки. Зростання 
кількості непрацевлаштованих випускників повинно налаштувати керівництво на перегляд стратегії набору. 
Загалом вирішення проблеми працевлаштування потребує серйозної нормативно-правової бази й уваги з боку 
держави. 

Наступний рівень професійно важливої інформації стосується змісту професійно-кваліфікаційних 
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характеристик, оскільки розрізняють кілька категорій робітників, між якими є значні відмінності. До цих 
категорій можна віднести: кваліфікований робітник, робітник високої кваліфікації, робітник широкого профілю, 
багатопрофільний робітник, робітник-універсал, робітник-професіонал тощо. Знання відмінностей між ними 
дозволяє вибрати найбільш ефективну стратегію вибору першої професії та наступного професійного зростання. 
При переході до вищих рівнів кваліфікації зростає значення теоретичних основ професії, економічних і 
екологічних знань. Глибокі знання вимог кожної категорії робітників до праці та його умов і розробка на цій 
основі заходів, орієнтованих на конкретні професійні групи, позитивно позначаться на процесі формування 
робітника нового типу.

Очевидно, що  знання вимог до кожної категорії робітників потребують від профорієнтаторів глибоких 
знань професійного поля, вимог до професійно ціннісних якостей людини, психофізіологічної класифікації 
професій, методики проведення профвідбору тощо.  На думку авторів “Професійної педагогіки” вже давно 
назріла потреба створення загальної теорії наукової проблеми профорієнтації – професієзнавства, яке своїм 
предметом повинно мати “вибір професії людиною і визначення закономірностей, які впливають на процес 
вибору і оволодіння професійною майстерністю”, а основним методом має бути “психолого-педагогічна дія на 
особистість людини для усвідомлення нею професійних схильностей і психолого-педагогічне спостереження 
за процесом реалізації професійних намірів”  [2, с.62]. Окрім того важливими аспектами нової галузі знань є 
дослідження професійних здібностей, інтересів, нахилів, професійної майстерності та умов їх формування. 

У зв’язку з проблемами, що сьогодні виникають у профтехосвіті, належить вирішити низку задач. Перш 
за все необхідно всебічно вивчити суперечності, властиві системі профтехосвіти, особливості їх вирішення, 
розкрити причини негативних явищ, що так часто зустрічаються за останні роки в професійно-технічних 
навчальних закладах, визначити шляхи їх подолання. Зокрема ці питання ґрунтовно висвітлені в “Білій книзі 
освіти”, тому наступним кроком має бути вирішення цих задач.

З метою одержання інформації випереджувального характеру проводяться комплексні дослідження, 
результатом яких є педагогічне прогнозування. Ця інформація потрібна для обгрунтування цілей, змісту, засобів 
та організаційних форм і методів навчання і виховання, розробки професійно-кваліфікаційних характеристик, 
навчальних планів, програм, їх оперативного коректування та організації підготовки й перепідготовки викладачів 
і майстрів виробничого навчання. Актуальність таких досліджень визначається тим, що сучасний етап НТР 
характеризується неперервним процесом виникнення нових наукових знань, їх диференціацією та інтеграцією, 
виникають труднощі оперативного відображення вимог виробництва, що постійно  змінюються, до  особистісних 
і професійних якостей робітників в навчально-програмній документації і підручниках. Завдяки педагогічному 
прогнозуванню можна розробляти перспективні моделі навчально-виховного процесу.

Одним з прикладів такої перспективної моделі є навчально-виховний процес, який запроваджено 
у Львівському вищому професійному училищі № 20. У цьому ПТНЗ апробовано нові організаційну та 
функціональну структури вищого професійного училища підприємництва, на базі якого проводиться підготовка 
нового типу кваліфікованого робітника – техніка, механіка, спроможного організувати власну справу, успішно 
працювати на підприємствах з різними формами власності в умовах ринкової економіки. Адекватність змінам 
на ринку праці визначається науково обґрунтованою адаптивною системою управління якістю професійної 
підготовки фахівців на основі маркетингу ринку праці та освітнього моніторингу. Для цього в навчальному 
закладі створені відділення: механіко-технологічне, автоматизації та комп’ютерних технологій, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації, профорієнтації та працевлаштування.

Створення відділення  перепідготовки та підвищення кваліфікації (післядипломної освіти в умовах 
ПТНЗ) зумовлена потребою в налагодженні співпраці училища з центрами зайнятості у напрямі організації 
перепідготовки, підвищення кваліфікації незайнятого населення, підготовки фахівців для роботодавців за 
контрактною системою, надання платних освітніх послуг тощо; відділення маркетингу, профорієнтації та 
працевлаштування викликане потребами маркетингового дослідження ринку освітніх послуг і ринку праці для 
визначення поточної і перспективної потреб у кадрах, вивчення розвитку виробництва та сучасних технологій 
для встановлення вимог роботодавців до рівня підготовки працівників, моніторингу ринку праці з метою 
налагодження системи планування підготовки кадрів та запобігання безробіттю, організація набору учнів, 
слухачів у навчальний заклад, визначення джерел фінансування та організації грошових надходжень, здійснення 
зв’язків зі споживачами освітніх послуг, громадськістю та засобами масової інформації, підготовки рекламних 
та інформаційних матеріалів, забезпечення зв’язків з колишніми випускниками навчального закладу тощо;

 Результатом діяльності підрозділу маркетингу освітніх послуг має бути розроблення програми розвитку 
освітніх послуг навчального закладу на перспективу, яка включає:  моделювання освітніх послуг на майбутній 
період та прогнозування обсягів підготовки кадрів відповідно до професій чи спеціальностей у навчальному 
закладі, які потрібні на попиту ринку праці та ринку освітніх послуг. У цьому навчальному закладі відбувається 
професійна підготовка фахівців на основі моделі фахівця-підприємця (підприємця-виробника).

Іншим прикладом професійної орієнтації учнів загальноосвітньої школи та адаптації учнів професійно-
технічних навчальних закладів є  зустрічі з раціоналізаторами і винахідниками. Форми такої роботи різні, але 
найдієвішими є такі зустрічі, коли спільно наука, практика і освіта розширюють знання учнів у світі професій 
відповідного профілю. Результативність інформації зростає, якщо показувати економічне підґрунтя змін, які 
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виникають на виробництві та житті суспільства. Наприклад, якщо зростає вартість іномарок, а їх кількість на 
території країни зменшується, то активізуються роботи з ремонту вітчизняних машин, які включають як слюсарні, 
так і зварювальні роботи. Очевидно, зросте й обсяг відповідних робіт, можуть з’явитися нові робочі місця.

Сьогодні ми відкриті до світу і маємо можливість порівнювати. Порівняльна педагогіка виявляє світові 
тенденції, які потрібно враховувати як на державному, так і на рівні навчального закладу. Ось деякі з них: 

– високий рівень самостійності і відповідальності молоді;
– заохочується підвищення кваліфікації та самоосвіта;
– зростає кількість ручної праці особливо в сфері послуг, виробництві ексклюзивних     

виробів;
– прагнення суб’єкта діяльності до досягнення еталонної моделі професіонала.
На думку науковців Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти НАПН роботу 

з професійної орієнтації доцільно проводити  у таких напрямах: 
1. Створення міжвідомчих Центрів професійної орієнтації для молоді.  Їх створюють із залученням 

таких  спеціалістів: освітян, психологів, соціологів, економістів, виробничників тощо. Центри у тісній співпраці 
зі службами зайнятості населення, державними органами, що займаються соціальними питаннями у державі, 
повинні перш за все здійснювати реальний моніторинг ринку праці, прогнозуючи його розвиток і виходячи з 
цього розробляти методику  і напрями профорієнтаційної роботи. Центри могли б відіграти важливу роль у 
профілізації загальноосвітньої школи, визначаючи соціальні запити батьків і дітей певного регіону та конкретної 
школи зокрема.

2. Підготовка фахівців з профорієнтаційної роботи на державному рівні. Важливим місцем у роботі 
Центрів повинна стати серйозна підготовка фахівців із профорієнтаційної роботи серед молоді, спрямована 
на глибоке розуміння особливостей різних професійних полів, психолого-педагогічних основ професійної 
підготовки. 

3. Створення  структурних підрозділів із виділенням штатних одиниць в органах управління 
загальноосвітньою і професійно технічною школою. Враховуючи те, що сьогодні профорієнтацією займаються 
всі і ніхто конкретно, слід обов’язково створювати  структурні підрозділи із виділенням штатних одиниць в 
органах управління освітою. Ці особи можуть бути працівниками пропонованих Центрів із робочими місцями 
в управліннях (комітетах) професійно–технічної освіти та в обласних, міських, районних відділах освіти.

4. Організація професійної орієнтації батьків учнів загальноосвітньої школи. Однією з найважливіших 
проблем, яку необхідно вирішити є професійна орієнтація батьків. Йдеться про створення “Шкіл професійної 
орієнтації для батьків” у загальноосвітніх школах. Спільно з працівниками шкіл працівники Центрів 
організовували б навчання для учнів, починаючи принаймні з середніх класів, використовуючи найсучасніші 
світові методики визначення профпридатності дітей  (анкетування дітей, професійні проби, побудова 
професіограм тощо). Однак основним завданням таких шкіл мало б бути переконання батьків щодо наукового 
підходу до вибору для їх дітей майбутніх професій. 

Висновки. Отже, підсумовуючи наведене вище, можна зробити такі висновки. Назріла потреба у 
створенні дієвої державної системи професійної орієнтації, необхідність розроблення теорії професієзнавства, 
дослідження професійних здібностей та умов їх формування,  вивчення психологічних основ професійної 
майстерності, ознайомлення учнів зі світом професій хоча б з середніх класів, а їх батьків з науковим підходом 
до вибору професії, розробки методики індивідуальної професійної консультації для правильного вибору 
людиною професії. І для досягнення цих цілей необхідно об’єднати зусилля всіх зацікавлених сторін. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ ДО 
ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Статья посвящена исследованию развития поликультурного образования будущих учителей 
гуманитарных дисциплин в условиях поликультурного мирового пространства. Рассмотрено осуществление 
подготовки будущих учителей гуманитарных дисциплин на основах поликультурного образования в 
образовательной практике  США, Канады, опыт которых наиболее полно освещен в зарубежной педагогической 
литературе. Были установлены цели, содержание и задания поликультурного образования будущих учителей 
гуманитарных дисциплин.

Ключевые слова: будущие педагоги, гуманитарный профиль, гуманитарные дисциплины, поликультурное 
образовательное пространство, образовательная практика, профессиональная подготовка учителей.

The article studies the development of polyculture education of the future teachers of the humanities in conditions 
of world multicultural space in the educational systems of USA, Canada  which experience is most completely  covered 
in foreign pedagogical sources. Items, purposes and the content of development of polyculture education of future 
teachers of humanities are determined in the article.

Keywords: future teachers, humanitarian profi le, the humanities, polycultural educational space, educational 
practice, professional training if the teachers.

Сьогодні полікультурний освітній простір направляє вищу освіту на формування спеціаліста-особистості 
з системним мисленням, здатним творчо вирішувати професійні і соціальні завдання. 

У сучасних умовах стрімкого розвитку вищої освіти, вчитель – це не лише ключова фігура навчально-
виховного процесу, але і активний учасник та провідник змін, що відбуваються зараз у цілому світі. Це вимагає 
впровадження нових підходів та стратегій у підготовку майбутніх учителів.

Аналіз літератури показав, що проблема професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців за умов 
полікультурного освітнього простору – одна з найважливіших у педагогічній науці. Свідченням цьому можуть 
служити численні та різноаспектні дослідження О. А. Абдулліної, С. І. Архангельського, О. А. Дубасенюк, Л. 
Г. Вяткіна, І. А. Зязюна, Л. О. Карпинської, В. Г. Кременя, Н. В. Кузьміної, І. Ф. Лощенової, Н. Г. Ничкало, Л. 
П. Пуховської, І. П. Раченко, С. О. Сисоєвої, В. О. Сластьоніна, О. В. Сухомлинської та ін.

Мета статті – дослідити підготовку майбутніх педагогів гуманітарного профілю до діяльності в умовах 
полікультурного освітнього простору.

 Поняття “полікультурний простір освіти” означає динамічну систему різних за розміром і змістом 
культурних полів взаємовпливу і взаємодій суб’єктів освіти, які є носіями певного культурного та субкультурного 
досвіду [7, с. 58]. Складові елементи полікультурного простору освіти – це суб’єктний культурний досвід, 
характер культурних інтересів, обсяг культурної інформації, включений в освіту.

Полікультурна підготовка вчить майбутніх педагогів оцінювати явище з позиції іншої людини, бажанню 
до співпраці, взаєморозуміння і взаємодії. З цієї точки зору полікультурна підготовка є найважливішою складовою 
професійної підготовки студентів педагогічних вищих навчальних закладів. Так, студент набуває усвідомлення 
цінності культурної діяльності людства в цілому і кожного етносу окремо, прагнення зрозуміти і прийняти 
культурну різноманітність як позитивний чинник розвитку соціуму, відмовляється від стереотипів в оцінці 
інших народів. Згідно методологічного принципу полікультурності, людина є перетином багатьох культур. 
Кожна людина – це представник певної культури, культурної епохи.

Функціями полікультурної освіти у вищій педагогічній школі є: формування у студентів уявлень про 
різноманіття культур і їх взаємозв’язку; розвиток усвідомленості культурного плюралізму для самореалізації 
особистості; розвиток умінь і навичок взаємодії носіїв різних культур на основі толерантності і взаєморозуміння; 
становлення одночасно і культурної ідентичності кожного студента, і міжкультурної взаємодії, взаєморозуміння 
на факультетах і у вищому навчальному закладі у цілому.

Кожен регіон має своє полікультурне й міжкультурне середовище, а кожна освітня установа – свій варіант 
загального культурного простору, який стане однією з умов розвитку особистості студентів. Сучасна педагогіка 
прагне з одного боку, враховувати в освіті етнокультурний чинник, з іншого, – створити умови для пізнання і 
розуміння студентською молоддю культури інших народів, виховання толерантного ставлення до людей, до різних 
етносів і конфесій. Саме полікультурна модель вищої педагогічної школи реалізує принципи полікультуралізму 
й національної ідентичності. Сучасна освітня ситуація характеризується культурним різноманіттям, формується 
традиція полікультурної освіти. Зростає потреба в розширенні як вітчизняної полікультурної освіти, так і світового 
освітнього процесу. У педагогіці розвивається концепція міжкультурної освіти – створення загальнокультурного 
простору навчання і виховання. Підготовка вчителів в умовах полікультурного простору залучає студентів в 
освітньому процесі до культурної різноманітності, забезпечує більш швидку адаптацію індивіда до мінливих 



120

КРЕАТИВНА ПЕДАГОГІКА 3

умов існування, допомагає йому сформувати багатограннішу картину світу.
Майбутній учитель повинен мати певні знання та інформацію, що стосується його майбутньої професійної 

діяльності у полікультурному просторі, а також навички, які дозволять йому приймати індивідуальні рішення та 
працювати у колективі для досягнення спільної мети. Підготовка спеціаліста-вчителя має відповідати згаданим 
вимогам і включає формування певної професійної культури сучасного вчителя, який несе відповідальність 
за підготовку майбутнього країни. 

Навіть у добре підготовлених учителів-початківців виникають труднощі в перші роки роботи [10]. 
Тому, важливо налагодити неперервну ланку навчання початкова – середня школа – університет для створення 
програм, тісно пов’язаних зі шкільним округом. Ріджен Д. відмічає, що учителів-практиків слід запрошувати 
до спільного створення програм підготовки учителів у полікультурному просторі, які поєднували б те, що є 
справжнім мистецтвом навчання, з педагогічними знаннями. Саме такі університетські програми підготовки 
майбутніх учителів насправді сприятимуть успіхові у шкільному класі. Зростає кількість учнів із різноманітними 
індивідуальними здібностями, культуро-мовним походженням, соціальним станом, інтересами і стилем навчання, 
ускладнюючи педагогічну діяльність навіть для досвідчених учителів.

Підготовка вчителя на засадах полікультурної освіти передбачає спрямування змісту освіти й 
педагогічного процесу на формування у студентів готовності до усвідомленого вибору моральних цінностей і 
продуктивної професійної діяльності в умовах культурного і політичного розмаїття у суспільстві. Як зазначалось 
вище, ідеї багатокультурності суспільства й полікультурної освіти не сучасні. До них звертались у своїх працях 
Я. А. Коменський, (який відводив важливу роль вихованню у молоді уміння жити в мирі з іншими, виконувати 
взаємні обов’язки, поважати і любити людей), цими ж ідеями пронизана освітньо-виховна концепція Г. С. 
Сковороди.

Щодо методики у навчальному процесі, слід використовувати національні (мова, релігія, побут) і 
загальнолюдські ідеали. У педагогічному університеті навчально-виховний процес повинен спиратися на 
цінність людини як носія відповідної культури, на повагу до її прав і свобод, на надання їй права на самобутність 
й індивідуальність.

Учитель з полікультурною підготовкою – це вільномисляча, відкрита, толерантна особистість, здатна 
до усвідомленого морального вибору в світі різноманітних культурних цінностей, до духовно-морального 
самовдосконалення і творчого саморозвитку. Тому навчати і виховувати майбутнього вчителя тільки за допомогою 
теоретичних конструкцій неможливо. Справжня полікультурна система педагогічної освіти передбачає 
еквівалентний загальнотеоретичній підготовці практичний курс, який не обмежується обсягом ознайомчих і 
педагогічних практик, натомість є інтенсивним практичним вивченням мов, культури і побуту інших народів. 
Підготовку вчителя до самостійного життя у багатокультурному суспільстві слід розпочинати, спираючись 
на різноманітні морально-етичні цінності, що сформувалися на протязі розвитку людства. Перш за все – це 
стійкі уявлення про добро, красу, кохання, істину та інші, що мають загальнолюдську цінність, сприймаються 
і поділяються більшістю людей в усі часи й епохи.

Також у полікультурній підготовці вчителя важливо передбачити вивчення найкращих культурних 
надбань інших народів, що мешкають в державі та народів світу, а саме: мужність, повага до старших, непоказна 
гостинність, відвага тощо.

Важливо, щоб ціннісні орієнтири сприяли моральному вдосконаленню людини, збагачували 
інтелектуальну й емоційну сфери життя. Meта полікультурної освіти у педагогічному університеті – це 
формування особистості дипломованого професіонала, культурно збагаченої й освіченої людини, здатної до 
успішної самореалізації і високопродуктивної професійної діяльності в умовах полікультурного суспільства, 
людини, яка має гуманістичний світогляд і навчена жити у мирі та злагоді з носіями різноманітних культур 
[4].

Тому, основні завдання полікультурної підготовки майбутнього вчителя можна окреслити так: оволодіння 
студентами знаннями про культурне розмаїття світу; формування уявлень про культурні відмінності як джерело 
суспільного прогресу та самовдосконалення; поважного відношення вихованця до рідної культури; стимулювання 
пізнавального інтересу до інших культур; розвиток знань, умінь і навичок міжкультурного спілкування.

Отже, вирішення цих завдань і складає зміст полікультурної освіти. Слід зазначити, що зміст навчальних 
курсів з гуманітарних предметів: педагогіки, філософії, історії, мов, літератури, культурології, теорії та 
методики міжкультурної комунікації та інших курсів має значні внутрішні можливості для підготовки майбутніх 
спеціалістів до професійної діяльності у полікультурному суспільстві й не потребує низки додаткових курсів 
[6].

Зазначені можливості, здебільшого, реалізуються викладачами у навчальній та позааудиторній діяльності. 
Безперечно важливим є те, щоб базові курси та форми діяльності університету доповнювалися теоретичним і 
фактичним матеріалом, який збагачує зміст полікультурної освіти.

Зміст полікультурної освіти відповідно до мети і завдань передбачає три основних компоненти: 
засвоєння відповідних знань та практичних умінь; оволодіння способами та методами міжкультурної взаємодії; 
формування гуманних відношень як ціннісної основи зв’язку людини з різними сторонами й об’єктами реальної 
дійсності.
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Знання – це визначальний чинник полікультурної освіти, що висвітлюються у поняттях і категоріях, які 
характеризують сутність культури у її багатоаспектних проявах, функції культури у професійній діяльності, 
повсякденні факти дійсності і науки, пов’язані з культурою та міжкультурним спілкуванням [6].

Суттєво, що чільне місце у формуванні світогляду майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін посідає 
процес формування у студентів чітких уявлень про основні закони культури, науки й освіти. Важливим також 
є забезпечення засвоєння майбутніми вчителями різних теорій, що становлять систему наукових уявлень про 
матеріальну та духовну культуру, про закони міжкультурних комунікацій тощо.

Серед понять та категорій полікультурної освіти, які повинні відображати університетські навчальні 
курси – самобутність, неповторність, культурна традиція, культурна ідентичність, національна самосвідомість, 
етична культура. Оскільки, сучасний світ тяжіє до глобалізації, особливого значення набуває засвоєння змісту 
понять світова культура, спільність різних культур, багатобарвність культур, їх відмінності та особливості, 
взаємозв’язок і взаємний вилив культур, міжкультурна комунікація.

Сьогодні дипломований учитель повинен мати чітке уявлення про поняття: культура міжнаціонального 
спілкування, світова культура, злагода, взаєморозуміння, співпраця, солідарність, толерантність тощо.

Важливим є досвід здійснення способів діяльності, яка визначається рівнем сформованості умінь та 
навичок міжкультурного й міжособистісного спілкування. Серед цих умінь та навичок також і вербальні й 
невербальні способи спілкування, спрямовані на встановлення контакту й взаємодії з носіями різних культур, 
формування стилю комунікації, вміння аналізувати культурну ситуацію та вибирати правильне розв’язання 
проблеми, що виникла [6].

Успішна робота у полікультурному освітньому просторі залежить від створення таких сприятливих умов, 
як: особистісно орієнтоване виховання й навчання студентів; мотивація всіх учасників педагогічного процесу 
в отриманні позитивного кінцевого результату; система діагностики, адекватної проблемі, що розв’язується; 
психологічна підтримка студентів; особливості навчально-виховного матеріалу; специфіка корекційно-
дидактичних форм і методів; рівень соціальної зрілості майбутніх педагогів; зв’язок із представниками різних 
національностей.

Отже, культура міжнаціонального спілкування залежить від зовнішніх чинників (компетентні викладачі, 
належні умови, наявність полікультурного середовища, методична база та інші) та від внутрішніх (особистісна 
позиція майбутніх учителів, ставлення до представників різних національностей, рівень пізнавальної активності 
майбутніх педагогів, їх життєвий досвід та інше).

Доцільно визначити завдання, яких слід дотримуватись під час виховання культури міжнаціонального 
спілкування у майбутніх педагогів. Серед них: вивчення національного складу студентської групи; визначення 
рівня сформованості національної та етнічної свідомості; виявлення основних ознак менталітету представників 
різних національностей.

Важливо вивчити статус кожного студента в групі та простежити, чи не впливає наявність ментальних 
ознак того чи іншого представника групи на його статус. Виконати це завдання допоможе застосування наступних 
діагностичних методик: соціометрії, спостереження, бесіди, опитування.

І, нарешті, впровадження у навчально-виховний процес спеціальних курсів, вивчення яких дозволить 
майбутнім учителям гуманітарних дисциплін дізнатися про історичне минуле, культуру, менталітет, проблеми 
тієї чи іншої нації. Слід зауважити, що такі курси повинні відтворити комплексний підхід до виконання завдань 
із виховання культури міжнаціонального спілкування у майбутніх учителів, а також підвищити етнокультурну 
поінформованість майбутніх педагогів, розкрити особливості розвитку національних груп як громад і основні 
напрямки й технології роботи з національними спільнотами.

Необхідно проводити спеціальну роботу з корекції негативного ставлення до представників інших 
національностей та їх культурного спадку, подолання комунікативних бар’єрів між студентами, формування 
національного самоствердження молоді. З цією метою доцільно впровадити у педагогічний процес вищих 
навчальних закладів програму, що включає групові тренінгові заняття, індивідуальні бесіди зі студентами, 
арт-терапію з використанням полінаціональних елементів різних видів мистецтва, колективну етнокультурну 
діяльність усіх членів групи та інше [2, с. 94].

Безперечно провідна роль у системі полікультурної педагогічної освіти належить мовам – носіям 
культури. Оскільки, мова як неперевершений здобуток людства є найважливішим засобом формування 
ціннісних орієнтацій і світогляду. Саме у мові найбільш повно висвітлюється динаміка розвитку відносин між 
представниками різних народів.

Тому, освітній стандарт у педагогічному університеті, узгоджений з критеріями полікультурної освіти, 
повинен уже на цьому передбачати професійне володіння щонайменше трьома мовами.

Майбутні учителі вивчають декілька мов, для продуктивної міжкультурної комунікації, яка визначає 
розгортання цивілізаційних взаємовідносин для досягнення гармонії у світовому співтоваристві. Така ж роль 
повинна відводитися й іншим чинникам полікультурної освіти.

Сучасний світ характеризується розвитком трьох явищ цивілізації: підвищеного міграційного руху до 
високорозвинених промислових країн, взаємозв’язку прав людини й етнічних меншин із формуванням демократії 
в цих країнах, а також глобалізації взаємозв’язків у контактах між людьми.
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Однією з основних рис освіти є розширення гуманітарної спрямованості вузівського навчання. 
Соціально-гуманітарна підготовка в університетах спрямовується на індивідуальний розвиток особистості. 
Метою культурологічної освіти є етичний розвиток особистості та формування „міжкультурної компетентності” 
– позитивного ставлення до розмаїття культур, мов, звичаїв, поглядів у всіх галузях життя. Завдання 
культурологічної освіти: здатність спілкування з культурою і в культурі; здатність відтворення культури; 
самовідтворення в культурі.

Відтак, культурологічна підготовка майбутніх учителів гуманітарних предметів у вищих навчальних 
закладах здійснюється протягом усього навчання. На її здійснення спрямовані передусім загальноосвітні 
програми, метою, яких є подальший духовний розвиток педагогів, допомога їм в орієнтації у суспільстві та 
пристосування до суспільних змін, ознайомлення з культурною спадщиною людства [5].

Освіта, спираючись на національні особливості культури й досвід різних соціальних і національних 
груп, розвиває у студентів необхідне на сучасному етапі глобальне мислення. Тому навчальні плани і програмах 
містять такі напрями педагогічної діяльності, як виховання у студентів зацікавленості й поваги до культур 
народів світу, розуміння загальнолюдського і специфічного в цих культурах, виховання поваги до глобальних, 
загальносвітових подій, розуміння їх характеру й наслідків для долі народів світу, визнання рівноправними різних 
поглядів на світові явища і події, розвиток навичок системного підходу до вивчення світових процесів [3].

У навчальному процесі при здійсненні підготовки майбутніх учителів до фахової діяльності за умов 
полікультурного освітнього простору представниками різних педагогічних спеціальностей пріоритет надається 
культурологічним та історичним аспектам, оскільки вважається, що знання історичних процесів і культур 
народів світу допомагає кращому розумінню сучасності, формуванню самостійного, творчого, універсального 
мислення, спрямовує на розуміння закономірностей суспільного розвитку.

Важливим аспектом полікультурної підготовки фахівців у освітній галузі є чітке окреслення моральних 
та професійних обов’язків учителя. Прикладом є американська вища школа, яка визначила завдання сучасного 
вчителя: виховувати в студентів упевненість, що вони можуть навчатись успішно, ініціювати до творчості та 
відкриття, що буде сприяти бажанню навчатись, показати, як знання можуть допомогти у вирішенні соціальних 
та професійних проблем, сприяти розвитку навичок, які є необхідними для сталого і безперервного навчання, 
щоб стати кращим й успішним спеціалістом [1]. Майбутній учитель вчиться визнавати свою помилку, щоб і його 
учні визнавали свої помилки, а також правильно ставити учням завдання, яке сприяє дослідництву і творчості, 
оскільки саме вони є головними пріоритетами у сучасній освіті [1].

Одним із базових стандартів канадських освітніх закладів є „політична коректність”: гендерної та 
міжетнічної толерантності, адже там особливо проявляється різноманітність культур і соціальних норм. Йдеться 
про рівноцінне ставлення до етнічних меншин, толерантність щодо певних культурних реалій та дотримування 
норм гендерної рівності. Майбутні педагоги здобуваючи полікультурну підготовку, дізнаються про необхідність 
виключення гендерно-диференційованої лексики, проведення гендерних паралелей. Вони оволодівають 
навичками підбору навчального матеріалу згідно норм „політичної коректності”, тобто без текстів із елементами 
расизму чи гендерної дискримінації, історичних невідповідностей. Доцільно акцентувати увагу студентів на їх 
моральній та юридичній відповідальності за етичність власних висловлювань чи дій. 

«Толерантність» у перекладі з латинської tolerantia – терпіння, поблажливість до кого- або чого-небудь, 
означає готовність надати іншій людині або здійснити для нього волю думки й дії [8]. Сутність толерантності – це 
необхідність поважати права інших бути такими, які вони є, не допускати заподіяння їм шкоди. Тому й виникає 
необхідність формувати в підростаючого покоління здатності бути толерантним в складному, різноманітному, 
суперечливому світі. Мистецтво вчителя полягає в спрямуванні учнів на прийняття позиції «інакомислячих», 
на бажання осягти їхні змісти.

Виховання толерантної свідомості може ефективно здійснюватися в моделі полікультурного освітнього 
простору [9, с. 412], припускаючи багато етнічних культур, із їх розбіжністю і взаємовиключенням або, навпаки, 
їхнє взаємне зближення. Полікультурний освітній простір реалізується через діалог, механізми взаємної 
адаптації, інтерактивні методи спілкування, проблемні технології навчання, ситуації вибору і завдання розвитку 
толерантної свідомості учнів. Полікультурний освітній простір у порівнянні з іншими освітніми моделями має 
більший потенціал для вирішення цих завдань [9, с. 413].

Завдання майбутніх учителів-гуманітаріїв під час навчальної діяльності – регулювати діяльність учнів 
шляхом створення ситуацій, що сприяють прояву стриманості, поступливості, терпимості. Педагогічне керування 
здобуває характер підтримки, актуалізації толерантної оцінки досліджуваних учнями подій і фактів, а також 
поблажливого поводження учнів. У результаті педагогічних зусиль формована в учня якість толерантності стає 
стабільною, а значить нормою життя.

Під час полікультурної підготовки майбутні учителі вчаться проектувати й реалізовувати освітній процес, 
виховувати толерантну свідомість, що сприяє становленню толерантної культури, яка формує становлення 
толерантної особистості.

Тому майбутні учителі гуманітарних дисциплін мають володіти навичками міжкультурного спілкування, 
навчати цьому учнів, виховуючи в них почуття поваги до інших культур та релігій [10].

Таким чином, у полікультурній підготовці увага зосереджена на: формуванні у майбутніх спеціалістів 
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особистих і соціальних навичок (упевненість у собі, креативність, уміння спілкуватися й адаптуватися та 
виявляти співчуття), необхідних для керівництва класом, співпраці зі своїми колегами та батьками; опануванні 
полікультурних дисциплін та вмінні визначити, організувати та передати знання предмета; проходженні 
педагогічної практики, знаннях шкільної системи та принципів її функціонування; роздумах про цінності та 
шляхи їхньої передачі молоді у багатокультурних суспільствах з огляду на будівництво спільного Європейського 
Дому.

Отже, здійснюючи підготовку майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до фахової діяльності за 
умов полікультурного освітнього простору, слід відобразити в навчальних планах і програмах такі напрями 
педагогічної діяльності, як виховання у майбутніх учителів гуманітарних дисциплін зацікавленості й поваги 
до культур народів світу, розуміння загальнолюдського і специфічного в цих культурах, виховання поваги 
до глобальних, загальносвітових подій, розуміння їх характеру й наслідків для долі народів світу, визнання 
рівноправними різних поглядів на світові явища і події. Встановлено, що проблема виховання культури 
міжнаціонального спілкування в майбутніх педагогів є актуальною та остаточно нерозв’язаною, оскільки 
потребує розробки концептуальних засад її виховання в умовах педагогічного вищого навчального закладу, 
який знаходиться у полікультурному середовищі; не розкрито основні напрямки й технології роботи педагога 
з національними спільнотами; не вивчені всі можливі шляхи взаємодії представників різних національностей 
у поліетнічному регіоні. 
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Солдаткин В.И.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕДАГОГИКА: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Термин «педагогика» имеет два значения: область научного знания (наука) и сфера практической 
деятельности (ремесло, искусство). «Педагогика», в переводе с греческого, – это “детоводитель”, т.е. искусство 
“вести ребенка по жизни”, обучать, воспитывать, направлять его духовное и телесное развитие. Не случайно, 
часто с именами людей, ставших впоследствии знаменитыми, называют и имена воспитавших их педагогов. 

Педагогика изучает особый вид деятельности по выполнению извечно существующей функции 
человеческого общества: передавать новым поколениям ранее накопленный объективизированный опыт 
человечества. Эта совокупность всех накопленных человечеством элементов духовной и материальной культуры 
потенциально должна быть доступна для изучения индивидами.

Практика воспитания своими корнями уходит в глубинные пласты человеческой цивилизации. 
Появилась она вместе с первыми людьми. Детей воспитывали без всякой педагогики, даже не подозревая о ее 
существовании. Наука о воспитании сформировалась значительно позже, когда уже существовали такие науки, 
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как, например, геометрия, астрономия и др. Педагогика по всем признакам принадлежит к числу молодых, 
развивающихся отраслей знания. Первичные обобщения, эмпирические сведения, выводы из житейского опыта 
не могут считаться теорией. Это лишь истоки, предпосылки последней.

Известно, что первопричина возникновения всех научных отраслей – потребности жизнедеятельности. 
Наступило время, когда образование стало играть весьма заметную роль в жизни людей. Обнаружилось, что 
общество прогрессирует быстрее или медленнее в зависимости от того, как в нем поставлено воспитание 
подрастающего поколения. Появилась потребность в обобщении опыта воспитания, создании специальных 
учебно-воспитательных учреждений для подготовки молодежи к жизни.

Однако в последнее время научные основы педагогики в определенной мере начали адаптироваться в 
т.н. образовании взрослых людей – андрагогике. Образование взрослых в настоящий момент выступает как одна 
из наиболее актуальных теоретических и практических проблем. От ее решения во многом зависит уровень 
экономического и социального развития государства. 

Почему именно образование взрослых столь актуально? Во-первых, школа (общеобразовательная, 
специальная, высшая) работает на перспективу, результаты ее работы сказываются не сразу, а образование 
взрослых дает эффект почти адекватно времени обучения. Во-вторых, обучение во всех видах школ занимает 10-
15 лет жизни подрастающего поколения, а взрослые люди сохраняют высокую жизненную и производственную 
активность 25-30 и более лет. Следовательно, инвестиции в образование именно взрослых оказываются наиболее 
рентабельными. 

Андрагогика предъявляет определенные требования и к получению образования в массовой 
общеобразовательной школе: ее важнейшей задачей становится подготовка учащихся к послешкольному 
непрерывному образованию и самообразованию. Ведь успех в образовании взрослых во многом зависит от 
умения учиться самостоятельно. Постепенно, на протяжении веков, складывалось убеждение, что самое важное 
– передать ребенку основные знания, умения, навыки и качества, необходимые и достаточные для вступления 
в мир взрослых. Дальше же его сама жизнь научит всему, что ему еще будет необходимо. 

Следует отметить, что в России к 80-м годам XX века уже сложились некоторые формы образования 
взрослых:

1. В рамках формального образования:
общее среднее образование, осуществляемое в вечерних (сменных) средних школах;
профессионально-техническое образование, организуемое в вечерних и дневных с вечерними 

отделениями профессионально-технических училищах, а также на различных профессионально-технических 
курсах обучения различной длительности;

среднее специальное образование, реализуемое в заочных средних специальных учебных заведениях 
и на вечерних и заочных отделениях дневных средних специальных учебных заведений;

высшее образование, организуемое в заочных и дневных с вечерними и заочными отделениями высших 
учебных заведениях;

последипломное обучение (повышение квалификации) специалистов с высшим и средним специальным 
образованием в институтах, на факультетах и курсах переподготовки и повышения квалификации, как 
самостоятельных, так и при обычных высших учебных заведениях.

2. В рамках внеформального образования:
профессионально направленные и общекультурные курсы обучения в народных университетах; 
центры непрерывного образования;
центры образования взрослых;
лектории общества «Знание»;
учебные курсы по телевидению;
различные курсы интенсивного обучения .
Отличительной чертой образования взрослых в России являлась его преимущественно вечерняя и 

заочная формы обучения, которые позволяли обучающимся получать образование определенного уровня и 
профиля «без отрыва от производства». В стране сложился сложный, но неструктурированный, недостаточно 
организованный конгломерат различных видов и форм обучения взрослых, который еще не стал, к сожалению, 
полноценной подсистемой образования взрослых, составной частью сферы непрерывного образования, сферы 
образовательных услуг.

 Кого можно назвать взрослым человеком? С какого возраста он начинает “взрослеть”? Данная проблема 
является предметом исследования возрастной психологии, которая, как замечают некоторые авторы, не хочет 
оставаться только детской и перед которой стоит проблема описания и изучения специфически “взрослых” 
механизмов развития личности, связанных с особенностями как самих задач развития в зрелости, так и средств 
их решения.

Для современных преподавателей высшей школы и последипломного обучения важно признать 
необходимым рассматривать всех обучающихся как взрослых людей, хотя степень этой взрослости, конечно, 
будет разной в зависимости от уровня системы образования. Ныне, к сожалению, слишком сильна традиция 
“детского” подхода к реализации образовательного процесса. Однако не может быть каких-либо жестких 
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запретов на использование андрагогического подхода даже к ученикам 5-6 классов. Начиная же с 14-16 лет 
и далее интенсивность применения такого подхода должна только нарастать, достигая своего пика в системе 
переподготовки и повышения квалификации специалистов. Тем не менее, в современной науке об образовании 
различают два принципиальных подхода: педагогический, который большинству известен по школе и вузу, и 
андрагогический, который больше знаком слушателям системы повышения квалификации. 

Умение учиться – сложный процесс, включающий комплекс знаний и навыков, которыми необходимо 
овладеть для успешного обучения. При этом каждый обучающийся должен иметь ясное представление о 
том, что такое: образование и обучение; процесс обучения и роль участников этого процесса; собственные 
потребности и возможности в обучении (психофизиологические, временные, бытовые, производственные); 
модели обучения; цели своего обучения; виды и формы обучения; методы обучения и самообучения; средства 
обучения; программы обучения; организация обучения. 

Знание, или хотя бы предварительное представление об указанных выше элементах педагогической 
системы и ее обеспечения, позволяет взрослому человеку сознательно выбирать и выстраивать свою собственную 
траекторию учения, выступая при этом активным участником образовательного процесса. Именно это, по-
видимому, принципиально отличает педагогический и андрагогический подходы к процессам обучения и 
учения. 

Каковы же особенности обучения взрослых, которые следует учитывать преподавателям и обучающимся 
в своей практической и учебной деятельности? 

М.Ноулз (M.S.Knowles) (1984) различает, например, традиционное преподавание и обучение (педагогику) 
и преподавание и обучение для взрослых (андрагогику) следующим образом. По его мнению, педагогика 
предполагает: обращение с учениками как с детьми, как с пустым сосудом, который учитель должен заполнить 
знаниями; подготовку учебного плана заранее, без обсуждения его целей и содержания с учениками; преподавание 
подготовленного курса, когда ученик находится в постоянной зависимости от преподавателя на всех этапах 
обучения. Андрагогика между тем предусматривает: обращение с учеником как со взрослым, как с коллегой 
учителя, как с человеком, который привносит в процесс обучения существенную долю своего предшествующего 
опыта обучения; обсуждение с учеником учебного плана и доступность учителя как консультанта в учебном 
процессе; определение результата обучения, согласованного с учеником, взаимоотношения с которым учитель 
строит на основе сотрудничества и взаимного обмена идеями.

Р.М.Смит, например, выделяет шесть аспектов обучения взрослых. Обучение: происходит в течение 
всей жизни; это естественный и личностный процесс; включает в себя изменения в обучающемся человеке; 
связано с развитием личности; связано с опытом человека и его деятельностью; у обучения есть также своя 
интуитивная сторона, т.е. оно может проходить частично и на подсознательном уровне.

С.И.Змеев описывает следующие особенности андрагогики: взрослому принадлежит ведущая роль в 
процессе обучения; взрослый человек стремится к самостоятельности, самореализации, самоуправлению во 
всех сферах жизни, в том числе и в учебной деятельности; взрослый обладает опытом, который может быть 
использован как при его обучении, так и при обучении коллег; взрослый человек обучается для решения важной 
жизненной проблемы и достижения конкретной цели; взрослый рассчитывает на немедленное применение 
результатов обучения; у взрослого обучающегося много ограничений в учебе (социальные, временные, 
финансовые, профессиональные и др.); процесс обучения взрослого человека организован в виде совместной 
деятельности обучаемого и обучающего.

Дж.Бернардин и Дж.Расселл приводят следующие характеристики взрослых как учащихся (в переводе 
Н.Жаворонковой):

1. Восприятие себя. Взрослые, в отличие от детей, считают себя способными самостоятельно 
определять направления собственного развития и хотят, чтобы окружающие признавали за ними такое право.

2. Практический опыт. Взрослые, в отличие от детей, обладают практическим опытом, который 
они непременно привносят в учебный процесс. Если дети воспринимают свой опыт просто как то, что с ними 
произошло, то для взрослых их опыт определяет то, кем они являются. Имеющийся опыт позволяет взрослым 
сделать самостоятельный выбор относительно того, что и как они хотят изучать.

3. Готовность к обучению. Взрослые осознают свои потребности в обучении и поэтому, в отличие 
от детей, за которых учитель принимает решения как по содержанию, так и по последовательности обучения, 
могут определить сами, что и в каком порядке они хотят изучать.

4. Временная перспектива. Дети учатся “впрок”, т.е. предполагается, что полученные знания будут 
востребованы ими в будущем. Взрослые, напротив, заинтересованы в немедленном применении изучаемого 
для решения своих актуальных практических проблем.

5. Опыт обучения. Большинство взрослых, в отличие от детей, имеют разнообразный опыт 
обучения и поэтому обладают сформировавшимися (пусть не всегда четко осознаваемыми) представлениями о 
том, каким образом должен быть организован процесс обучения, и могут отдать предпочтение определенному 
стилю обучения.

В качестве некоторого обобщения ниже приведены сравнительные характеристики педагогической и 
андрагогической моделей обучения (по К Ноулиджу):
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Параметры Педагогическая модель Андрагогическая модель

Самосознание обучающегося Ощущение зависимости Осознание возрастающей самоуправляе-
мости 

Опыт обучающегося Малая ценность Богатый источник самообучения 

Готовность обучающегося к обучению Определяется физиологическим развитием 
и социальным принуждением 

Определяется задачами по развитию лич-
ности и овладению социальными ролями 

Применение полученных знаний Отсроченное, отложенное Немедленное 

Ориентация в обучении На учебный предмет На решение проблемы 

Психологический климат обучения Формальный, ориентированный на автори-
тет преподавателя, конкурентный 

Неформальный, основанный на взаимном 
уважении и совместной работе 

Планирование учебного процесса Преподавателем Совместно с обучающимся 

Определение потребностей в обучении Преподавателем Совместно с обучающимся 

Формулирование целей обучения Преподавателем Совместно с обучающимся 

Построение учебного процесса Логика учебного предмета, содержатель-
ные единицы 

Логика проблем, проблемные единицы 

Учебная деятельность Технология передачи знаний Технология поиска новых знаний на основе 
опыта 

Оценка Преподавателем Совместно с обучающимся 

Для реализации устремлений человека появились все возможности. Образование расширило и продолжает 
расширять свои границы и масштабы, проникая буквально во все сферы бытия современного человека. Сфера 
образовательных услуг предоставляет человеку возможности приобретать знания, умения, навыки и качества, 
необходимые ему для профессионального и социального продвижения, для развития личности, для улучшения 
всех сфер своей жизни, для гармонизации своей антропосферы практически на протяжении всей его жизни.

В настоящее время человеку уже необязательно в начале своей жизни проводить за партой 10-12 или 
даже все 18-20 лет, чтобы получить как можно больший запас знаний на всю дальнейшую жизнь. Реализуемая 
на практике концепция непрерывного образования позволяет индивиду получать необходимые ему на каждом 
жизненном этапе различные блоки компетентности по мере возникновения жизненно важной необходимости в 
них. Но необходимость в приобретении все новых блоков компетентности у современного человека возникает 
практически каждый день, поскольку его образовательные потребности уже не ограничиваются общим средним 
и определенным профессиональным образованием. Наш современник стремится быть компетентным во всех 
сферах, в том числе и в общественной, семейной и личной жизни.

Мощное желание быть самостоятельной, самоуправляемой личностью, стремление к самореализации, 
к самоосуществлению увлекает человека во все новые и новые сферы и формы познания. Новые технологии 
передачи информации, новые технологии обучения, все новые источники, средства, формы и методы обучения 
предоставляют современному обучающемуся человеку огромные возможности для удовлетворения своих 
образовательных потребностей.

Однако практически безграничные возможности выбора путей обучения ставят перед человеком новые 
сложные задачи. Он сам становится реальным субъектом процесса своего обучения. Но это накладывает на 
него новую огромную ответственность, которую ранее в основном брало на себя общество в лице государства. 
Это требует от индивида новой компетентности – умения учиться, организовывать свое обучение. В этом ему 
и помогает андрагогика. Она снабжает взрослого обучающегося необходимыми ему умениями, знаниями, 
навыками по планированию, реализации, оцениванию и коррекции процесса своего обучения, отбору 
необходимых каждому конкретному человеку содержания, форм, методов, источников, средств обучения. Она 
учит человека учитывать свои (и своих коллег по обучению) возрастные психофизиологические, социальные, 
профессиональные особенности, использовать свой (и своих коллег) опыт при обучении, определять свои 
образовательные потребности, намечать цели обучения и пути их достижения.

Для подготовки и реализации образовательных процессов, особенно в современных информационно-
образовательных средах, необходима, таким образом, новая педагогика и андрагогика. 

Новым направлением педагогики (андрагогики) является электронная педагогика («Э-педагогика»). 
Ее предметом является вся педагогическая система. Список категорий, соответствующих новой педагогике, 
уточняется и расширяется. И дело не только в названиях этих новых категорий – за счет добавления к 
традиционным категориям слова «электронный» (электронный учебник, электронный семинар и т.д.). 
Применение информационных и телекоммуникационных технологий в образовании в настоящее время 
обоснованно предопределило их новое содержание, иное качество. Необходимость разработки новой педагогики 
назрела. 

В свое время А.Эйнштейн сказал, что сформулировать проблему – это уже наполовину ее решить. 
Поэтому формирование совокупности (а в идеале, – системы) проблем – это важный шаг в развитии новой 
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педагогики. 

Рассмотрим ряд психолого-педагогических проблем Интернет-обучения (сетевого обучения):
1. Проблема отсутствия теории обучения в современных информационно-образовательных средах; 

следствие этого – отсутствие понятийно-категориального аппарата.  
Ни одна из существующих в настоящее время теорий обучения не может быть, по-видимому, 

непосредственно использована для обучения в виртуальной образовательной среде. Существующие попытки 
строить компьютерное обучение или Интернет-обучение в соответствии с традиционной методологией обучения 
оказались малоэффективными.

Неудовлетворительное состояние разработки понятийных, терминологических проблем электронной 
педагогики подтверждает хотя бы частный пример многозначного понятия одного специфического средства 
обучения, имеющего различные названия в научно-педагогической среде, а именно: электронный учебник, или 
компьютеризированный учебник, или АОС, ПСУН, КОПР и т.д. В конце концов, всю эту совокупность средств 
обучения назвали «электронные издания учебного назначения». Но и это понятие не является установившимся, 
признанным.

2. Проблемы оптимальности: состава учебно-методических комплексов (УМК) для эффективного 
обучения в современных ИОС; размещения дидактических элементов УМК на различных носителях (бумажных, 
сетевых, CD-ROM и т.д.); применения тех или иных методик обучения.

Проблемой является, например, определение пропорций размещения элементов УМК на разных видах 
носителей информации для обучения с максимальной степенью эффективности. Эта проблема должна решаться 
на основе психолого-педагогических теорий. Здесь же возникает проблема структурирования содержания 
учебных материалов в каждом элементе УМК. Решение данной проблемы связано также с проблемами 
стандартизации в образовании, с применением соответствующих средств и методов (IMS, SCORM и т.д.).  

3. Проблемы оптимизации: психолого-эргономического представления учебного материала, восприятия 
человеком учебного материала, представленного в электронном виде, понимания электронного учебного 
материала.

Учебная информация, расположенная в различных элементах УМК (учебнике, учебном пособии и т.д.) 
может быть представлена либо в текстовой форме, либо в форме звукоряда, либо в виде схемообраза, видеоряда и 
т.д., или в их сочетании. При этом должны быть соблюдены эргономические и валеологические требования. 

Эта проблема связана с психолого-лингвистическими особенностями восприятия человеком учебного 
материала с экрана компьютера, с пониманием и учетом психологических характеристик пользователей в 
системе дистанционного обучения. Здесь необходимо проводить исследования в направлениях использования 
психологических теорий восприятия человеком учебного материала, использования психологических 
характеристик пользователей в ИОС, темпа усвоения обучаемыми материала с экрана и др.

Для решения этой проблемы должны быть разработаны программы, аналогичные программам 
исследований, которые проводятся в Российской академии образования (отделение высшей школы) в этой 
области, в Воронежском государственном педагогическом университете, РАГС и других вузах и научно-
исследовательских организациях, но с учетом специфики обучения в ИОС.

4. Проблема готовности преподавателей и обучаемых к вхождению в современную информационно-
образовательную среду.

Решение этой проблемы включает подготовку участников образовательного процесса как в области 
информационных технологий, так и в сфере педагогики современных информационно-образовательных 
сред.

По этим направлениям должны быть разработаны и исследованы модели преподавателя и студента, 
адекватные их функционированию в современных ИОС, а на их базе – учебные программы и планы. 

5. Воспитательные проблемы, вызванные ограниченностью очного контакта участников образовательного 
процесса.

Актуальность этой проблемы не вызывает сомнений. Воспитание считают основной категорией 
педагогики. Однако этим термином в педагогической литературе обозначается пять разных понятий:

1) Воздействие на человека социального строя и окружающей действительности;
2) Передача новым поколениям накопленного общественно-исторического опыта;
3) Учебно-воспитательный процесс в образовательном учреждении в целом;
4) Специальная воспитательная работа для формирования системы определенных убеждений и 

взглядов;
5) Формирование отдельных качеств.
Такое положение с неопределенным обозначением границ предмета педагогики (которая считается все 

же наукой о воспитании), является одной из причин развившегося в ней кризиса: 
• первое из перечисленных значений термина «воспитание» является объектом исследований 

социологии; 
• второе – носит философский характер; 
• третье – является синонимом термина «образовательный процесс» (на основе которого педагогика 
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оказывается наукой об образовании, в которое входит и воспитание, и обучение); 

• наконец, именно четвертое значение (с добавлением ограничения «в образовательном учреждении») 
соответствует тому, что вкладывается в понятие «воспитание школьника», «воспитание студента» как в 
специфическую деятельность школьных педагогов-воспитателей или руководящего и преподавательского 
состава высшего учебного заведения, направленных на становление у воспитываемого желаемых нравственных 
качеств. 

Чаще всего в педагогической литературе не указывается, о каком из значений термина «воспитание» 
идет речь: считают, что это значение легко определяется из контекста. Конечно, это допустимо. Но только не 
в случае, когда речь идет о предмете научного направления, педагогики в целом.

Процессы усвоения социальных норм начинаются у индивида еще в младенчестве, а все более 
разнообразное осознание особенностей жизни в конкретном обществе продолжается всю жизнь. По своей 
сути, это все процессы, обеспечивающие становление личности, результат которых обозначается термином 
«социализация».

Приняв в качестве основы определение, что воспитание в высшей школе является специальной 
работой сотрудников вуза, направленной на становление у студентов системы убеждений, нравственных норм 
и общекультурных качеств, предусмотренных получаемым образованием, можно представить и объем работы 
в этом направлении, даже в традиционном вузе при очной форме обучения. Мало, к сожалению, работ, где 
определяется, что надо делать со студентами в виртуальных вузах .

Нет сомнения в том, что в современной информационно-образовательной среде можно обеспечить 
студентов требуемыми объемами знаний и умений. Но что это будут за личности? Учеба в Интернет – это по 
большей степени самостоятельная работа в отрыве от обычного человеческого общения. Однако, можно заметить, 
что широкомасштабная, повсеместная работа по «коммунистическому» воспитанию в советском обществе не 
привела к желаемым результатам, а численность заключенных в СССР была одна из самых значительных в 
мире.

6. Валеологические проблемы. Валеология рассматривается как наука о здоровье, здоровом человеке. 
Само слово «valeo» (здравствовать, быть здоровым) впервые появилось в 1980 году в публикациях И.И. 
Брехмана.

В системах социальных ценностей и приоритетов любого общества здоровье человека занимает 
важное место. Будучи одним из показателей общественного прогресса и своеобразным зеркалом социально-
экономического благополучия страны, здоровье является мощным социальным, оборонным, культурным и 
духовным потенциалом любого общества. Здоровье – динамическое состояние физического, духовного и 
социального благополучия, обеспечивающее полноценное выполнение человеком, трудовых, психических и 
биологических функций.

В настоящее время разработка теории здорового образа жизни (ЗОЖ) является неотъемлемой частью 
теории здоровья. ЗОЖ – типичная совокупность форм и способов повседневной культурной жизнедеятельности 
личности, основанная на культурных нормах, ценностях, смыслах деятельности, регулируемых ими, и 
укрепляющая  адаптивные  возможности  организма. ЗОЖ – это не просто специальная деятельность, 
направленная на сохранение, улучшение здоровья, а организация всей жизнедеятельности человека, 
способствующая сохранению и совершенствованию его здоровья.

Можно сформулировать следующие качественные критерии ЗОЖ:
• высокая социальная, трудовая, физическая активность;
• высокая нравственность;
• исключение вредных для здоровья привычек (курение, переедание, злоупотребление алкоголем и 

т.п.).
ЗОЖ непременно предполагает присутствие трех названных компонентов одновременно. 
Основные элементы ЗОЖ:
• культура учебного и производственного труда, межличностного общения и поведения в коллективе;
• самоуправление и самоорганизация;
• сексуальное поведение;
• организация режима питания, сна, пребывания на свежем воздухе, индивидуально-сообразного режима 

двигательной  активности;
• выполнение санитарно-гигиенических требований;
• закаливающие процедуры;
• преодоление вредных привычек;
• содержательный досуг, оказывающий развивающее воздействие на личность.
При Интернет-обучении проблемы сохранения здоровья и пропаганды здорового образа жизни студентов 

и преподавателей актуализируются и требуют разработки новых подходов для решения.
7. Проблемы качества учебного материала, качества обучения и  соответствия образовательным 

стандартам. 
Этот блок проблем можно оставить без комментариев, поскольку актуальность и важность его очевидна. 
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Решение этой проблемы позволит провозгласить – стоило ли решать все остальные проблемы. Именно этим 
проблемам посвящена третья глава нашей работы.

Предложенный перечень основных психолого-педагогических проблем ни в коей мере нельзя, естественно, 
считать исчерпывающим. Стремительно развивающиеся информационные и телекоммуникационные технологии, 
быстрый рост числа услуг и возможностей, предоставляемых Интернет, практически ежедневное появление 
новых программных продуктов, используемых в обучении, постоянно ставят перед педагогами и психологами 
новые вопросы.

Таким образом, сформулированные проблемы являются своеобразным планом действий при 
становлении информационно-образовательной среды и развитии системы открытого образования. Это – 
динамический перечень проблем, который постоянно меняется и расширяется. Совершенно необозначенными 
и неразработанными пока являются, к сожалению, валеологические и воспитательные проблемы электронной 
педагогики.

УДК: 378                                                                                                 
                                                                                                    Сушенцева Л.Л.

Інститут  ПТО НАПН України, м. Київ 
                            

ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

В статье автор  рассматривает  педагогические аспекты проблемы профессиональной мобильности; 
дает определение профессиональной мобильности и выделяет основные педагогические подходы к решению 
этой проблемы. 

In article the author considers pedagogical aspects of a problem of professional mobility; makes defi nition of 
professional mobility and allocates the basic pedagogical approaches to the decision of this problem.
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Актуальність дослідження. Система професійно-технічної освіти в Україні переживає дуже важливий 
і відповідальний етап  у своєму розвитку. Водночас це є етап розвитку педагогічної науки, що характеризується 
появою нового понятійного апарату, уточненням, переосмисленням та збагаченням новим змістом існуючих 
основних педагогічних категорій. Це зумовлено, з одного боку, узагальненням матеріалу сучасної науки, 
а з іншого – змінами в логіці наукового мислення, викликаними змінами в соціокультурних орієнтаціях 
суспільства. 

Сьогодні знання перетворюються в найбільш важливий фактор економічного розвитку. Незаперечною 
є думка про те, що здатність суспільства створювати, адаптувати, перетворювати в джерело прибутку й 
використовувати знання має вирішальне значення для стійкого економічного росту й підвищення життєвого 
рівня населення. Характерною рисою процесу становлення економіки України на початковому етапі було 
економічне зростання, яке вимірюється не тільки накопиченим капіталом, але й збільшенням обсягу знань,що 
використовуються на практиці. Провідна роль у побудові економіки, заснованої на знаннях, приділяється системі 
професійної освіти як соціальному інституту, що створює людський капітал.

У Комюніке з реалізації перетворення Європи в простір безперервної освіти, прийнятому 21 листопада 
2001 року  Європейською Комісією, підкреслюється, що Lifelong Learning повинна включати також дошкільний 
і пенсійний вік: Lifelong Learning не обмежується лише економічним підходом, або лише освітою для дорослих. 
Вона також охоплює весь спектр формальної, неформальної та інформальної освіти, від дошкільного до 
пенсійного віку. Було також схвалено програму на 10 років, спрямовану на досягнення трьох основних цілей: 
поліпшити якість і ефективність систем освіти й професійної підготовки в країнах Євросоюзу; зробити їх 
доступними для всіх громадян; зробити їх відкритими у світовому масштабі. Для досягнення цих цілей визначені 
13 завдань, що стосуються різних типів і рівнів освіти - формальної, неформальної й інформальної - таких, як 
підготовка вчителів, формування базових умінь, інтегрування інформаційних технологій в освітній процес, 
ефективність інвестицій, вивчення мов, мобільність, надання педагогічної підтримки протягом всього життя 
й ряд інших.

У червні 2002 р.  робочою групою представлений звіт за якісними показниками в області Lifelong Learning 
(запропоновано 15 показників), а також прийнята Резолюція Ради Європи про «Lifelong Learning»; листопад 
2003 р. - опубліковано Комюніке Єврокоміссії щодо оцінки прогресу в реалізації Лісабонської стратегії; лютий 
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2004 р. - представлений спільний звіт Ради по освіті й Єврокомісії по реалізації Лісабонських рішень: «Education 
and Training 2010»; травень 2004 р. - на спільному засіданні Ради Європи й представників урядів країн - членів 
ЄС ухвалені рішення з приводу оцінки неформальної й інформальної освіти» («Validation of non-formal and 
informal learning»); липень 2005 р. - опублікований робочий документ ЄС по створенню Європейської Системи 
Кваліфікацій (European Qualifi cations Framework — EQF), що визначила як пріоритет уніфікацію кваліфікацій 
і сертифікації; грудень 2006 р. - прийняті рекомендації Європейського парламенту і Ради Європи по ключових 
компетенціях у галузі освіти впродовж  всього життя («Key Competences for Lifelong Learning»); листопад 2006 
р. - ухвалено рішення №1720/2006/ЄС Європарламенту і Ради Європи про початок нової інтегрованої програми 
в галузі освіти  протягом всього життя «Lifelong Learning Programme», що вступила в дію з 1 січня 2007 р. і 
буде працювати до 2013 р.

Уперше в єдину програму об’єднані освітні можливості для людей всіх вікових категорій. Програма 
увібрала в себе раніше існуючі програми: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius і Grundtvig. Їх поєднує 
«наскрізна» рамкова програма, що координує загальну політику співробітництва й інновацій, вивчення іноземних 
мов, розвиток інформаційно-технологічної й педагогічної структури та ін. Крім того, інтегровану програму 
доповнює нова програма Жана Моне «Lifelong Learning Programme»,  що підтримує інститути й види діяльності, 
спрямовані на європейську інтеграцію. 

В останні десятиліття відбувається розширення семантичного поля самого терміна «Lifelong Learning»: 
воно визначається як вся пізнавальна діяльність, здійснювана протягом життя [індивіда], з метою розширення 
знань, удосконалювання вмінь і компетенції - в особистісній, цивільній, соціальній перспективі, і/або у зв’язку 
із професійною зайнятістю [7].

Дане визначення може бути наочним прикладом переплетення в єдине ціле двох названих раніше 
підходів безперервної освіти - ліберальної й інструменталістської. У більше докладному тлумаченні Lifelong 
Learning припускає придбання й постійне відновлення всіх типів індивідуальних здатностей, інтересів, знань і 
кваліфікацій, починаючи з дошкільного віку й включаючи пенсійний період. Набуті знання, уміння та навички 
повинні дозволити кожному громадянинові адаптуватися до життя в суспільстві, заснованому на знанні, для 
того, щоб активно брати участь у всіх сферах соціального й економічного життя, зберігати контроль над власним 
майбутнім. Передбачається, що для кожного індивіда всі форми освіти повинні являти цінність: формальна, 
неформальна (наприклад, досвід, придбаний у процесі трудової діяльності) і «інформальна» освіта, що 
здобувається у ситуаціях повсякденного спілкування [Там само].

Як видно з наведеного огляду основних етапів європейської освітньої політики й інструментів 
інституалізації освіти протягом життя, у них у тому або іншому ступені проглядається мета економічного 
об’єднання Європи. Саме переважно їй  підпорядкована і соціальна політика Євросоюзу в цілому, і освітня 
політика зокрема. Проте не можна не відзначити напруження, що чітко проявляється у ряді офіційних документів 
і рішень  між двома тенденціями в інтерпретації Longlife Learning — «інструменталістської» і «ліберальної». 
Це цілком зрозуміло, оскільки політика ніколи не представляє якусь монолітну в ідеологічному плані соціальну 
групу, а виявляється складним сплавом політичних позицій, економічних міркувань, ідеологічних установок 
і філософських підходів. Це наочно проявляється й у різноманітті інтерпретацій тісно пов’язаних з «освітою 
протягом життя» концепту - «суспільства, що навчається» (learning society).

Постановка проблеми. Динамічність сучасного світу, розвиток  технічного прогресу та поява нових сфер 
діяльності людини майже повністю змінюють уявлення про умови праці в традиційних галузях виробництва 
та сфери послуг. У другій половині ХХ століття науковці стали приділяти  значну увагу такому поняттю як 
«мобільність». На той час професійну мобільність визначали переважно як готовність і здатність робітника 
до швидкої зміни  виконуваних виробничих завдань, робочих місць і навіть спеціальностей в рамках однієї 
професії чи галузі, здатність швидко освоювати нові спеціальності або зміни в них, що виникли під впливом 
технічних перетворень. Проте таке трактування цього поняття, на нашу думку, не є повним, оскільки воно 
на відображає особливостей взаємодії у системі «людина-людина», «людина – природа», які є обов’язковою 
складовою у будь-якій сфері  діяльності. До речі,  при такому підході до  трактування поняття «професійна 
мобільність» не враховуються глобальні зміни, що відбуваються в природі, соціальні та культурно-історичні 
зміни в суспільстві, оточуючому середовищі тощо.

Водночас, варто зауважити, що людина не народжується мобільною і навіть не стає нею сама по собі. І 
якщо в суспільстві мобільність не є пануючою якістю для більшості, тоді держава (влада), що відповідальна за 
вирішення загальних проблем, повинна мотивувати населення до мобільності, заохочувати її прояв, активізувати 
рушійні до неї сили. 

Метою статті є висвітлення проблеми професійної мобільності у педагогічній теорії та практиці.
Основна частина. Сьогодні однією з нових педагогічних категорій, що досить  швидко розвивається, є 

категорія «професійна мобільність».  Це поняття є достатньо ємним і неоднозначним, воно має складну структуру. 
Ми  звернулися до його тлумачення у педагогічних  словниках та енциклопедіях. На жаль, в «Українському 
педагогічному словнику» (С. Гончаренко) поняття «мобільність», «професійна мобільність» ми не знайшли.  
У великій сучасній педагогічній енциклопедії  Є. Рапацевич визначає професійну мобільність як «можливість  
і здатність успішно переключатися на іншу діяльність або змінювати вид праці. Професійна мобільність 
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передбачає  володіння системою узагальнених  професійних способів і умінь  ефективно їх використовувати 
для виконання яких-небудь завдань у суміжних областях  виробництва і порівняно легко переходити  від однієї 
діяльності до іншої. Професійна мобільність передбачає також високий рівень узагальнених  професійних знань, 
готовність до оперативного відбору і реалізації  оптимальних способів виконання  різних завдань  в області своєї 
професії. В умовах швидких змін техніки і технології виробництва професійна мобільність виступає важливим 
компонентом кваліфікаційної структури спеціаліста… »[5, с.482]. 

У словнику «Професійна освіта» мобільність професійна визначається як «здатність швидко змінювати 
вид праці, переключатися на іншу діяльність у зв’язку із змінами техніки і технології виробництва. М.п. 
виявляється у володінні системою узагальнених прийомів професійної праці та застосуванні їх для успішного 
виконання будь-якого завдання на суміжних за технологією ділянках виробництва. Передбачає високий ступінь 
розвитку узагальнених професійних знань, а також готовність до оперативного відбору і реалізації оптимальних 
способів виконання  виробничо-технічних завдань»[6, с.194].

 Науковці по-різному підходять до трактування  цього поняття. Одні визначають професійну мобільність 
як готовність і здатність  робітника до зміни виконуваних виробничих завдань, освоєнню нових спеціальностей 
або змін у них, що виникають під впливом технічних і технологічних перетворень, тобто ефективну адаптацію 
особистості до професії (Е. Зеєр).  Інші стверджують, що професійна мобільність є не що інше, як  уміння 
знаходити адекватні способи розв’язання проблеми і виконання нестандартних  задач, тобто, вважають, що  
професійна мобільність є критерієм професійної компетентності (І. Шпакіна)  Є також думка,   що професійна 
мобільність характерна для людей, які відчувають нестачу необхідних професійних навичок і тому відчувають 
себе невпевнено. Тому вони приймають рішення щодо подальшого навчання чи активного пошуку роботи, або 
ж освоєння нової професії (А. Дьомін). 

Цікавою є думка, що професійна мобільність є інтегрованою якістю особистості, яка виявляється у 
здатності успішно переключатися на іншу діяльність або змінювати види діяльності у сфері економіки та фінансів 
із залученням правової сфери; вмінні ефективно використовувати систему узагальнених професійних прийомів 
для виконання будь-яких завдань у згаданих сферах та порівняно легко переходити від одного виду діяльності 
до іншого, згідно аналізу економічної та соціальної ситуації в державі; володінні високим рівнем узагальнених 
професійних знань, досвідом їх удосконалення та самостійного здобування; готовності до оперативного відбору 
та реалізації оптимальних способів виконання завдань у галузі економіки та фінансів, спираючись на передові 
світові тенденції; орієнтації в кон’юнктурі ринку праці (Є. Іванченко, М. Лошкарьов).

Н. Кожемякіна розглядає професійну мобільність менеджерів-аграріїв як «здібність і готовність  
особистості працювати  в умовах швидких динамічних (горизонтальних і вертикальних) змін у рамках своєї 
професії, а також в умовах  певних соціальних перетворень (статусу, ролі, професії і т. ін.)»[4, с.28].

А. Ващенко професійну мобільність визначає  наступним чином: професійна мобільність офіцера 
Збройних сил України – інтегрована сукупність соціальних, індивідуальних та військово-професійних якостей 
особистості офіцера, які забезпечують продуктивне виконання покладених на нього службово-професійних 
обов’язків у встановлений термін з мінімальними витратами людських ресурсів і матеріальних засобів, на будь-
якій посаді, як у мирний так і у воєнний час, а також надають змоги планувати свою кар’єру та професійний 
ріст”[1, с.43].   Як бачимо,  Є. Іванченко та М. Лошкарьов розглядають професійну мобільність як інтегровану 
якість особистості,  А. Ващенко як інтегровану сукупність якостей особистості. На нашу думку, обидва підходи 
дають можливість характеризувати професійну мобільність як поєднання певних якостей особистості, проте 
вони враховують тільки професійну підготовку, тоді як надзвичайно важливі «ключові компетенції» залишилися 
поза увагою вище названих авторів. 

Заслуговує на увагу тлумачення терміну «професійна мобільність», яке наводить Л. Горюнова. Науковець 
визначає професійну мобільність як деякий триплекс, що включає: якість особистості (забезпечує внутрішній 
механізм розвитку людини через сформованість ключових та загальнопрофесійних компетентностей); діяльність 
людини (детермінована подіями, що змінюють середовище і результатом якої виступає самореалізація людини  
в житті та професії); процес перетворення людиною самої себе і оточуючого її професійного та життєвого 
середовища). Тож, узагальнюючи вище сказане, можемо стверджувати, що професійну мобільність варто 
розглядати як механізм, що обумовлює рівень адаптованості і конкурентоздатності особистості на ринку 
праці. 

До початку 90-х років  ХХ століття в Україні характерним було обмеження професійної мобільності 
людини. Закінчивши школу, молода людина усвідомлено чи не усвідомлено обирала професію, якій присвячувала 
все своє життя. Ці люди з гордістю говорили, що мають тільки один запис у трудовій книжці. Ті, хто часто міняв 
місця роботи й навіть професії, називалися «літунами». Саме тому говорити про широку професійну мобільність 
у той період не доводиться. Ми погоджуємося з тим, що у тих умовах це було закономірно й правильно. Але 
в останні десятиліття наша країна живе в іншому вимірі. Лібералізація соціально-економічних відносин 
спричинила виникнення конкуренції й зробила конкурентний фактор вирішальним у боротьбі за життєве благо. 
«Умови гри» змінюються практично щодня. У результаті, навіть протягом життя одного покоління, можуть 
відбуватися конструктивні  перебудови економіки.  Тому  треба  бути готовим до того, що отриманої первинної  
освіти буде не досить і прийдеться протягом життя постійно доучуватися й переучуватися відповідно до розвитку 
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виробництва та цільового компоненту професійної підготовки, реалізованому в навчальній діяльності. 
У зв’язку з цим, є підстави говорити про кризу знаннєво-освітньої парадигми, пов’язаної зі зміною самого 

феномену знання та його співвідношення із суспільною практикою: добування інформації стає пріоритетною 
сферою професійної діяльності людини й умовою існування  сучасного виробництва. Значний потік інформації, 
що застаріває швидше, ніж учень закінчить професійно-технічних навчальний заклад, уже неможливо «втиснути» 
у зміст навчальної програми.  За таких умов  знаннєве  научіння стало втрачати сенс.  В умовах ринкового 
суспільства, зокрема, суспільства, що переживає трансформацію, суспільства, більша частина населення якого 
обтяжена матеріальними проблемами, мобільність стає умовою виживання й досягнення успіху. Якщо говорити 
про освітню мобільність, то вона припускає здатність індивіда вчитися взагалі й учитися новому, зокрема. 
Перемагає той, хто вчиться швидше і відповідно має можливість в найкоротші терміни відповісти на будь-
який «виклик». Наступає час професіоналів. Ми погоджуємося з думкою  Є. Іванченко про те, що «в умовах 
нових соціально - економічних відносин, що все більше стверджують себе на Україні,  педагогічна наука не 
може не порушувати питання професійної мобільності спеціалістів,  бо ринок праці диктує підвищені вимоги 
до якості підготовки молодих фахівців, спроможних до  конкурентної боротьби за робочі місця» [2, с.25]. 
Для того, щоб повною мірою використати весь потенціал робочої сили, необхідно ще в стінах професійно-
технічного навчального закладу сформувати професійно мобільного кваліфікованого робітника. Адже сьогодні 
потрібні не тільки добре професійно підготовлені робітники, а й робітники, що можуть і бажають вчитися 
й пристосовуватися до нових умов. Тому одним із найважливіших завдань сучасної професійно-технічної 
освіти є завдання так реформувати навчально-виробничий процес, збагативши його  рекомендованими наукою 
педагогічними технологіями, щоб він всебічно сприяв високій ефективності навчання учнів. 

Отже, смислом професійно-технічної освіти стала підготовка професійно мобільного кваліфікованого 
робітника, готового повноцінно жити й працювати навіть в стані невизначеності й непередбачуваності, готового 
до саморозвитку й самовдосконалення. 

Поява педагогічних категорій «мобільність» та «професійна мобільність» обумовлена декількома 
причинами. Науковці виділяють зовнішні та внутрішні причини. Зовнішні причини визначаються змінами в 
середовищі життєдіяльності людини (глобальні та індивідуальні). Глобальні зміни викликані реструктуризацією 
української економіки, а індивідуальні можуть бути викликані зміною професії, робочого місця, статусу в 
організації в результаті різних причин (стан здоров’я, зміна місця мешкання тощо). 

Внутрішні причини обумовлені індивідуальною спрямованістю особистості. З одного боку вони 
визначаються мотивацією успіху, яка викликає в особистості учня прагнення до вдосконалення професійних 
умінь та навичок, саморозвитку, кар’єрного зростання, а з іншого боку – пізнім професійним самовизначенням, 
що передбачає перехід до професії, яка значно відрізняється за профілем від одержаної раніше професійної 
освіти. Сучасна ситуація в суспільстві вимагає від людини здатності до самозмінювання як способу прийняття 
виклику  швидко змінюваній реальності з орієнтацією на автономність, незалежність, опору на власні сили.

Окремі науковці (С. Капліна, С. Кугель, Р. Ривкіна) вважають, що мобільність притаманна будь-якому 
пізнавальному процесу, у тому числі й тій його формі, яка реалізується у навчальному закладі, зокрема 
професійно-технічному.  Оскільки  “мобільність” означає рухливість, рух людини в її життєдіяльності, суть її 
розвитку, то, на думку науковців, її прояви важливо розкривати  стосовно всіх компонентів, що забезпечують  
процеси життєдіяльності  та навчання. Мобільність  вони справедливо розглядають як принцип, що забезпечує 
усунення чи пом’якшення диспропорцій між поставленою проблемою і наявною структурою кадрів.

Ми поділяємо думку С. Капліної, що принцип мобільності, як категорія дидактики, повинен відповідати 
таким критеріям: інструментальності, універсальності та самостійності [3, с.88-89]. Критерій інструментальності 
полягає не тільки в неперервному здійсненні процесу формування професійної мобільності, але й в докорінній 
перебудові самого характеру навчання. Із сприйняття та запам’ятовування навчального матеріалу процес 
навчання повинен перетворитися в добування знань з метою глибокого розуміння сутності тих процесів, що 
відбуваються. Варто зауважити, що можливості всіх дисциплін стають усвідомлено необхідними, оскільки 
без них неможливо оволодіти професійними питаннями та здійснити сам процес  формування професійної 
мобільності майбутнього кваліфікованого робітника. Критерій універсальності полягає в гнучкості етапів 
формування професійної мобільності, в поєднанні та регулюванні взаємовідносин із соціальними партнерами, 
з метою забезпечення швидкої адаптації майбутніх кваліфікованих робітників до нових умов праці за рахунок 
резервів, закладених як в навчальних дисциплінах теоретичного циклу, так і в практичній підготовці  та досвіді 
роботи. Критерій самостійності знаходить своє відображення в організації процесу формування професійної 
мобільності і виконує методологічну та регулятивну функції. 

Методологічна функція проявляється в системоорганізуючій (здатність принципу бути основним 
«логічним вузлом» в розвитку теорії процесу формування професійної мобільності), в дидактичній (властивість 
принципу відображати закономірності динаміки педагогічного процесу по формуванню професійної 
мобільності), в інтегративній функції (сприяє забезпеченню цілісності навчально-виробничого та виховного 
процесу по формуванню професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників і його результатів). 

Регулятивна функція включає структурно-змістовну функцію (відображає спрямованість змін процесу 
формування  професійної мобільності з метою забезпечення умов досягнення цілісності результатів її розвитку), 
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субординативна функція (розглядає взаємодію компонентів професійної мобільності, характер взаємозв’язку 
між ними), координуюча функція (проявляється в узгодженості різних дисциплін, етапів, ступенів навчання 
і посиленні людської гнучкості при адаптації до нових виробничих умов  [Там само, с.88-90]. Тож, принцип 
мобільності має дійсно універсальне значення для реалізації закономірностей  освітнього процесу, його логічності 
та розв’язання суперечностей.

Зміна професійної діяльності практично завжди пов’язана з необхідністю опанувати новими знаннями, 
технологіями,  підлаштовуватися під нову професію,  через зміну поглядів, інтересів, цінностей, а також з 
кількісними і якісними змінами структури особистості. Проте, як вважають науковці (М. Боритко та М.Сергеєв), 
глобальні комунікації, механізація виробництва та стандартизація загрожують втраті людиною її ідентичності, 
тобто можливості бути їй самою собою. Інноваційність життя, що притаманна сучасному суспільству, вимагає 
врахування його тенденцій і у професійно-технічній освіті. Винятково важливе значення мають такі тенденції, 
як: прискорення соціального розвитку в результаті взаємодії економічного, наукового та культурного потенціалу 
всієї планети; зняття негативних явищ, які гальмують соціальний прогрес; науковий підхід до явищ і процесів, 
що відбуваються в суспільстві і житті людей; творчість як універсальний мотив для всіх видів діяльності людини.  
Водночас передбачається, що налаштування поведінки людини на швидкозмінні життєві ситуації залежить від 
загальної її здатності мобілізувати в певній ситуації  набуті знання й досвід .

У матеріалах Другого Міжнародного конгресу з технічної  та професійної освіти, який відбувся у 
квітні 1999 року у Сеулі, зазначається, що ХХІ століття – це століття знання, інформатизації та комунікацій, 
а глобалізація і революція в інформаційних і комунікаційних технологіях потребують обґрунтування нової 
парадигми розвитку, центром якої є людина. Важливими на цьому Конгресі є пропозиції щодо розробки 
життєво перспективних  моделей з урахуванням того, що система технічної і професійної освіти і підготовки 
(ТПОП) має не тільки готувати людей до трудової діяльності в інформаційному суспільстві, а й виховувати 
відповідальних громадян, які свідомо ставляться до проблеми цілісності навколишнього середовища  та 
піднесення добробуту своїх співвітчизників. Надзвичайно важливим є висновок про доцільність розробки 
програм технічної професійної освіти і підготовки, які спрямовувалися б не тільки на запити ринку праці, а й на 
потреби розвитку в соціальному, економічному, особистісному та природному аспектах. Тож, усе це зумовлює 
розглядати «мобільність» як дієвий  системоутворюючий фактор, що сприяє цілісності процесу навчання і 
визначаєти його як категорію дидактики, що відображає закономірності зміни структури навчального матеріалу 
і поєднання методів навчання з метою навчання, виховання та розвитку особистості для забезпечення балансу 
між об’єктивною виробничою діяльністю  і суб’єктивною позицією особистості.

У сучасних умовах виникає якісно нова вимога до робочої сили, про яку говорив ще С. Батишев - це є 
вимога професійної мобільності, тобто здатності швидко освоювати технічні нововведення й нові спеціальності. 
А ця здатність у значній мірі залежить від рівня загальної й політехнічної освіти, від широти й обґрунтованості 
спеціальної підготовки. Сьогодні професійна мобільність відіграє надзвичайно велику роль у сучасному 
суспільстві, адже вона напряму пов’язана з рівнем професійної освіти людини і є  найбільш надійним каналом 
висхідної професійної мобільності. З огляду на те, що сучасний ринок праці  поєднує «престижні» роботи, 
характеризуються стабільністю зайнятості положення робітника, високим рівнем оплати праці, можливостями 
професійного зростання, використанням професійних технологій, є доречною думка О. Грішнової та П. Смоловик 
про те, що конкурентоздатність робітникові на українському первинному ринку праці буде забезпечувати 
фундаментальна базова освіта, здатність до навчання та поповнення знань, наявність додаткових знань та 
навичок, професійна мобільність, система цінностей, орієнтована на особистий розвиток. До того ж, сучасний 
кваліфікований робітник повинен уміти працювати зі «старим досвідом», тобто проблематизувати його, в разі 
необхідності відмовитись від нього, усвідомивши в чомусь свою обмеженість і недостатність. На думку науковців 
(М. Гусаковського, С. Костюкевич,  Л. Ященко та ін.) практика проблематизації  повинна бути включена до 
числа актуальних завдань сучасної освіти. Тому при побудові процесу професійної підготовки майбутнього 
кваліфікованого робітника, здатного до професійної мобільності,  варто звертатися до його життєвого досвіду  і 
навчити його з ним працювати. В навчально-виробничому процесі це дозволить учневі самостійно структурувати 
навчально-виробничі ситуації, а згодом реагувати на життєві та професійні ситуації в умовах їх невизначеності, 
що й є проявом професійної соціальної мобільності. Ситуації невизначеності є сьогодні новим фактором, що 
впливає на життєдіяльність людини. Завданням викладача, майстра виробничого  навчання є створення таких 
ситуацій відкритості, свободи, можливостей і перспектив. Саме на ситуацію  повинні впливати педагоги, 
змінювати її і тим самим створювати все нові й нові можливості для професійного становлення та саморозвитку 
учня. Працюючи в режимі ситуації невизначеності, учень набуває досвід самостійного руху, самовизначення, 
вироблення самостійних рішень, досвід існування в непередбачуваному майбутньому і вироблення в ньому  
власних стратегій розвитку.

На думку ряду дослідників (Л. Горюнової, Е. Зеєра, Б. Ігошева) можливість здійснення людиною 
переміщень, змін у своїй професійній діяльності обумовлюється наявністю компетенцій і компетентностей. 
Іншим настільки ж значимим фактором забезпечення професійної мобільності є наявність у людини певних 
особистісних якостей і здатностей і виділяє наступні: соціальна активність, що виражається в готовності брати 
участь у різних суспільних заходах, проектах різної змістовної спрямованості; висока адаптивність до різних 
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суспільних ситуацій, функціонально різних видів діяльності; креативність, творче перетворення будь-якої 
ситуації.

Наголошуючи на складності реалізації своїх можливостей для вузького фахівця, окремі науковці (Л. 
Абдулліна)  розглядають поняття «професійна мобільність» у контексті  сучасного ринку праці. Водночас, 
професійна мобільність пов’язана зі змістом поняття професії, як сукупність набутих шкільних і позашкільних 
навичок, що поєднується звичайно в одній особі, й об’єднаних загальною назвою.   Ми поділяємо думку 
науковців в тім, що підґрунттям  професійної мобільності є широкопрофільна загальна  професійна підготовка та 
володіння набором ключових  компетенцій, що формують  загальнокультурне ядро справжнього професіонала. 
Професійна мобільність розкривається в контексті особистісно - діяльнісного, системно - синергетичного, 
подійного й компетентнісного підходів (Л. Горюнова). 

До змісту поняття «професійна мобільність» відноситься: вибір професії, підвищення кваліфікації, 
визначення умовної  зміни місця роботи або професії, плинність кадрів тощо.

Є. Іванченко у змісті професійної мобільності виділяє три компоненти: соціологічний, психологічний 
та економічний [2, с.23].  Характер і зміст професійної мобільності,  формування професійно мобільного 
кваліфікованого робітника обумовлюються  зміною вимог до існуючих професій і нових, більш престижних 
професій, що забезпечують його високий соціально-професійний статус.  Тож, сутність професійної мобільності 
визначається:  як якість особистості, що забезпечує внутрішній механізм розвитку людини; як діяльність людини, 
детерміновану подіями;  як середовище, результатом якого виступає самореалізація людини в професії й житті; 
як процес перетворення людиною самої себе й оточуючого її професійного й життєвого середовища. 

Науковці критеріями оцінки мобільності виділяють:  властивості й якості особистості (відкритість світу, 
довіра до людей і до себе, гнучкість, оперативність, локалізація контролю, толерантність); уміння (рефлексії, 
саморегуляції, самовизначення, ціле покладання); здатності (бачити і розуміти сутність змін соціумі; бачити 
варіативність і альтернативність розвитку ситуації; конструктивно, продуктивно мислити; проектувати необхідні 
зміни в мікросоціумі; вирішувати проблеми; адаптуватися до змін).

Виходячи з цього, виникає необхідність вивчення професійної мобільності на рівні особистісних 
якостей (адаптивність, комунікативність, самостійність, пристосовність, цілеспрямованість, ціннісні орієнтації 
й установки, соціальна пам’ять, критичне мислення, здатність до самопізнання, саморозвитку, самоосвіти, 
соціальна рухливість); на рівні характеристик діяльності (рефлексивність, креативність, проективність, 
прогнозування, цілепокладання, гнучкість, пластичність); на рівні процесів перетворення власної особистості, 
діяльності, навколишнього середовища.

У своєму дослідженні ми будемо притримуватися думки Л. Горюнової, що компетентнісний підхід 
дозволяє представити професійну мобільність як сукупність певних компетенцій, які формуються, актуалізуються 
й активізуються в діяльності в міру виникнення важливих проблем. Даний підхід забезпечує взаємозв’язок освіти 
й ринку праці та орієнтує на включення в  освіту практико-орієнтованих життєвих проблем і ситуацій.

Методологічне значення мають види мобільності (соціальна, культурна, соціокультурна, академічна 
мобільність), а також її форми (вертикальна, горизонтальна, глобальна мобільність). 

Думка  Л. Горюнової про те, що сьогодні все більш значимим є професійне самовизначення людини, 
співзвучна нашій. Ми погоджуємося з тим, що професійне самовизначення слід розглядати як процес формування 
ставлення особистості до себе як до суб’єкта професійної діяльності, який володіє комплексом компетенцій, 
що забезпечують йому адаптацію в соціально-економічних умовах, що постійно змінюються. Варто зазначити, 
що освіта є тим інструментом, що забезпечує соціальну і професійну мобільність особистості, просування 
її у суспільстві. Тут доречною буде думка про те, що освіта є певним «соціальним ліфтом», що  дозволяє 
«людям, навіть в чомусь ущемленим, різко підвищити свій статус».  Такий підхід змушує нас сприймати 
процес професійного орієнтування як можливість переосмислення й керування власним життям і професійною 
кар’єрою. А, оскільки ми живемо у постійно змінюваному світі, то система професійно-технічної освіти 
повинна весь час адаптуватись до нього і перед нею стоїть, на нашу думку, два важливих завдання: соціальне 
(формування готовності до професійної мобільності у випускників професійно-технічних навчальних закладів) 
і загальноекономічне (формування професійно мобільного кваліфікованого робітника - професіоналізм і 
мобільність потрібні для кращої роботи економіки держави). Необхідно планувати таке відтворення трудових 
ресурсів, яке дасть віддачу не тільки порівнювану з експлуатацією багатих природних ресурсів, але й у 
перспективі значно перевищуючу ці очікування. Тому професійно-технічна освіта повинна відповідати 
економічно заданому стандарту і задовольняти зростаючі потреби у  кваліфікованих робітниках, забезпечуючи 
їх професійну мобільність. Професійна мобільність  потрібна у нашій країні, яка переживає складний період, 
пов’язаний з реформаційними процесами в економіці, диверсифікацією промисловості, переломом суспільної 
свідомості та конкуренцією на ринку праці. 

Сьогодні зростає потреба у кваліфікованих робітниках здатних переключатися з одного виду діяльності на 
інший, з широкими комунікативними уміннями і навичками. Є необхідність на завершальному етапі професійної 
підготовки більш точної адаптації системи професійної освіти  до актуальних і перспективних потреб ринку 
праці, орієнтації на конкретні  «меню професійних кар’єр». 

У проекті Концепції розвитку професійно-технічної  (професійної) освіти  України на період до 2020 
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року одним із пріоритетних напрямів розвитку  професійно-технічної освіти є розвиток особистості, здатної 
до ефективної роботи за спеціальністю на рівні світових стандартів, адаптуватися до змін техніки, технологій, 
організації праці, готової до постійного професійного зростання та мобільності. Особливості прояву професійної 
мобільності молодих кваліфікованих робітників на ринку праці, що постійно змінюється,  виражаються системою 
вимог, що висуваються до випускників професійно-технічних навчальних закладів  з метою підвищення рівня 
й швидкості професійної мобільності та вимог ринку праці до якості підготовки кваліфікованих робітничих 
кадрів.

Успішність процесу формування професійної мобільності майбутнього кваліфікованого робітника  
залежить від  розвитку його творчих здібностей, адже  індивідуальні властивості, або «внутрішні» особисті 
властивості містять у собі все самобутнє й оригінальне, творче. Творча функція особистості міститься в 
її рухливості, що творить і створює себе й світ навколо себе, в основі якої закладені особливі властивості 
особистості. Ми поділяємо думку науковців (Є. Іванченко, Ю. Калиновського та ін.) про те,  що мобільність 
убирає в себе всі індивідуальні, особливі властивості особистості: і здатність до самовдосконалення, і здатність 
до самобутності, і творчі акти, що зливаються у творчий процес. Тож, сучасна цивілізація ставить вимоги до 
особистості (швидкість, темп, ефективність, інтенсивність, оперативність) і до стилю мислення і діяльності 
людей, соціальних і етнічних груп (швидке реагування). 

Педагоги визначають дві домінанти професійної мобільності: з одного боку - професійно-освітні 
можливості майбутнього кваліфікованого робітника, а з іншого - вимоги, що висуваються до професійно-
технічного навчального закладу з боку суспільства й ринку праці у швидкості, рівні формування професійної 
мобільності і якості підготовки професійно мобільного кваліфікованого  робітника. Професійна мобільність 
формується за трьома напрямами: 1) освоєння нової сукупності професійних знань у різних сферах професійної 
праці (в основі даного виду професійної мобільності лежить кон’юнктура на ринку праці); 2) поява інтегрованих 
професій (наприклад, соціальний педагог, що включає в себе знання таких видів діяльності, як соціальний 
працівник, соціолог, психолог, медичний працівник, дефектолог та ін., що дозволяє йому на базі однієї професії 
освоювати надалі перераховані види професійних знань як нові професії); 3) освоєння професій, що мають 
загально професійний, надспеціальний характер (наприклад, економіст, менеджер, маркетолог, юрист та ін.). 
У зв’язку із цим змінюється й характер вимог професії до людини. Замість пріоритету спеціальних знань в 
освоєнні професії формується пріоритет загально професійних, міжпрофесійних знань.

Освітній аспект, на нашу думку, полягає у виділенні в діяльності професійно-технічного навчального 
закладу функції формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників, стратегічно 
реалізованої поряд з освітньою функцією. З урахуванням цього, формування професійної мобільності учнів 
професійно-технічних навчальних закладів полягає в наступному: виділення формування професійної 
мобільності як напрямку освітнього процесу, орієнтованого на підготовку професійно підготовленого, 
мобільного працівника, готового до самостійної професійної діяльності в умовах динамічного соціального, 
економічної й професійного середовища; визначення в змісті професійної підготовки  інтегрованого ядра, що 
забезпечує формування професійної мобільності; визначення інтегративної цілісності освітніх засобів (змісту 
форм, методів), необхідних для досягнення високого рівня сформованості професійної мобільності; наявність 
необхідної сукупності суб’єктів процесу формування професійної мобільності; ресурсне забезпечення процесу 
формування професійної мобільності (нормативно-правове, науково-методичне, кадрове, організаційне, 
інформаційне, матеріально-фінансове й мотиваційне).

Висновки. Таким чином, сучасне суспільство в умовах інтенсивного інформаційного розвитку висуває 
високі вимоги до рівня професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, здатних до ефективного 
виконання соціальної й професійної ролей. Визначальними характеристиками сучасного кваліфікованого 
робітника стають самостійність, нестандартність мислення й дій, ефективність вирішення професійних і 
життєвих завдань різного рівня, здатність бути суб’єктом професійного розвитку, професійна мобільність.

Узагальнюючи результати теоретичних досліджень, ми дійшли висновку, що професійна мобільність 
кваліфікованого робітника – це інтегративна якість, що поєднує в собі: сформовану внутрішню потребу у 
професійній мобільності особистості, що є необхідною для успішності особистості в сучасному суспільстві, 
яка проявляється в діяльності і забезпечує  самовизначення, самореалізацію в житті та професії; здібності та 
знаннєву основу професійної мобільності; самоусвідомлення особистістю власної професійної мобільності, 
сформоване на основі рефлексії готовності до професійної мобільності;  прагнення особистості змінити не 
тільки себе, а й професійне поле та життєве середовище. 

Розвиток кожної з цих складових та їх підструктур і буде сприяти формуванню професійної мобільності. 
Системоутворюючим фактором підготовки сучасного кваліфікованого  робітника стає його підготовка до 
професійного розвитку. Формування професійної мобільності в процесі навчання припускає безперервність 
навчального пізнання як необхідної умови виникнення нового знання. Так, в основі формування  потреби у 
професійній мобільності лежить розвиток мотивації досягнення, розвиток мотивації  самоосвіти, формування 
установки на самоактуалізацію, установки на оптимістичне сприйняття дійсності, зміни професії.

Здібності до професійної мобільності передбачають розвинуті креативність, критичність мислення 
та когнітивні здібності. Знаннєва основа професійної мобільності складається із загальноосвітніх знань, 
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загальнопрофесійних знань, професійних знань, ключових кваліфікацій і компетенцій, здібності до швидкого 
переносу знань.

Професійна мобільність передбачає готовність кваліфікованого робітника до зміни виконуваних 
професійних завдань, робочого місця, здатність швидко освоювати нові спеціальності. 

Професійна мобільність у навчальному пізнанні реалізується в процесі здійснення міжпредметних і 
міжциклових зв’язків на основі особистісного, діяльнісного та компетентнісного підходів. При цьому справжнє 
засвоєння теоретичних знань учнями відбувається не миттєво, а поетапно. Значна частина часу при цьому 
витрачається на поетапне збільшення знань, на одержання надлишкової інформації, на встановлення міцних 
внутрішніх зв’язків між різними галузями професійної діяльності.
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ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ 
ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ (ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ 

ДО КІНЦЯ XIX -ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ)

В статье исследуются основные проблемы семейного воспитания детей подросткового возраста 
Великобритании на протяжении исторического развития британской семьи. Рассмотрение современных 
проблем семейного воспитания детей подросткового возраста Великобритании было бы неполным без 
ознакомления с историческим прошлым и выделения традиционных особенностей воспитания этой страны, 
которые накладывают специфический национальный след на способы преодоления этих проблем.

Basic problems of family upbringing of adolescents in Great Britain during the historical development of 
British families are observed in the article. Researching the modern problems of family upbringing of adolescents in 
Great Britain would be not complete without information about historical past and traditional peculiarities of family 
upbringing of this country.

Ключові слова: сімейне виховання, підлітки, проблеми, історія Великобританії.

Історіографія наукових досліджень проблем сімейного виховання свідчить про важливість їх подолання 
на всіх етапах історичного розвитку і в усіх народів. Видатний чеський педагог Я.А. Коменський обґрунтував 
ідею “материнської школи”, спираючись на досвід сімейного виховання. Спробу побудувати сімейну педагогіку 
як частину соціальної педагогіки здійснили світові класики Ф. Рабле і Ж.-Ж. Руссо. Відомий швейцарський 
педагог Й.Г. Песталоцці створив “Книгу для матерів”, узагальнивши досвід народної педагогіки.

Великий внесок у подолання проблем сімейного виховання зробили видатні вітчизняні вчені К.Д. 
Ушинський, С.Ф. Русова, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський, М.Г. Стельмахович, В.Г. Постовий, Т.О. 
Алексєєнко та інші. Саме К.Д. Ушинський, В.О. Сухомлинський, М.Г. Стельмахович дали обґрунтування сім’ї 
як важливого первинного природного осередку, де виховуються діти.
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Актуальність теми.
 Дослідження сучасного стану проблем сімейного виховання дітей підліткового віку Великої Британії було 

б неповним без ознайомлення з історичним минулим та виділення традиційних особливостей, що накладають 
специфічний національний відбиток на зміст, основні принципи та методи, пріоритетні напрямки виховання 
та способи подолання проблем сімейного виховання дітей підліткового віку у Великій Британії сьогодні. 

Проблема сімейного виховання полягає в тому, що від того, наскільки багатими і різноманітними були 
умови розвитку в дитинстві, наскільки повноцінним і емоційно насиченим було спілкування з батьками й 
вихователями, залежить весь подальший життєвий шлях особистості. Тому за всіх часів питання про виховання  
й освіту дітей звучало злободенно й цікавив найвидатніших людей. І тема дослідження, отже, є актуальною, тому 
що тема «дитинство», «виховання» переживає нелегкі часи в цей складний період реформування. Як говорить 
прислів’я «Нове - це добре забуте старе», тобто звертаючись до історії, мі можемо знайти багато корисного. 

Завдання: визначити основні проблеми сімейного виховання дітей підліткового віку Великої Британії 
протягом історичного розвитку британської сім’ї.

Однак вивчення британської родини і проблем сімейного виховання дітей підліткового віку Великої 
Британії в історичному аспекті пов’язане з певними труднощами. Насамперед тому, що більша частина 
опублікованих джерел містить дані про те, як британці уявляли собі сім’ю і стосунки в ній, а не про їх реальний 
стан. По-друге кожна сім’я була своєрідною, і певні її риси мали тимчасовий характер. Навіть визначення, кого 
слід вважати членом сім’ї, докорінно змінилося за останні декілька століть. Наприклад, на початку XVIII століття 
до складу родини відносили чоловіка і залежних від нього жінку, дітей, родичів, слуг, учнів (підмайстрів). У 
сучасному ж розумінні термін “сім’я” охоплює людей, пов’язаних лише шлюбними та родинними зв’язками. 
По-третє, чітке розмежування сім’ї, приватного і суспільного життя відбулося порівняно недавно, що значно 
ускладнює дослідження проблеми.

Багато суперечок викликає також пошук ефективних шляхів дослідження проблем сімейного виховання. 
Ідеї французького історика Філіпа Ерієса про відсутність до XVII століття у європейському суспільстві концепції 
дитинства лягли в основу теорії “модернізації”, яка протиставляє сучасне виховання вихованню дітей у минулому, 
фактично зосереджується на його відмінностях.

Ми виходимо з того, що британська сім’я і проблеми виховання в ній дітей підліткового віку є 
складовими частинами історичного розвитку цієї країни і тісно пов’язані з економічними, політичними та 
іншими соціальними інститутами на кожному етапі еволюції британського суспільства.

На зорі історії Великої Британії вкрай сповільнений та низький рівень суспільного розвитку зумовлював 
досить прості та неспеціалізовані механізми передавання головних культурних цінностей та надбань новим 
генераціям. За умов, коли знаряддя та спосіб праці залишалися незмінними впродовж багатьох генерацій, 
підготовкою до життя ставало, по суті, саме життя. Діти, включаючись з семи-восьмирічного віку до посильної 
трудової діяльності, поступово засвоювали соціальні норми колективної діяльності та співжиття від дорослих, 
що працювали поруч.

Як свідчать численні літературні джерела [1,2, 5], стародавня британська сім’я була патріархальною. 
Панує думка, що найстарішою з усіхіснуючих форм була нуклеарна сім’я, що складалася з чоловіка, жінки 
(між якими не існувало кровних зв’язків) та їх дітей [9, 185].

Свого часу О.Герцен казав, що, потрапляючи у світ Стародавньої Греції, ми відчуваємо подих рідного 
повітря — це Захід, це Європа [8, 182]. Як уся сучасна західноєвропейська цивілізація сягає корінням грецької 
античності, так і сучасні західноєвропейські уявлення про виховання молоді багато чим завдячують цій 
культурі.

У світогляді стародавніх греків космос співвідносився з людиною, яка мислилася мірою всіх речей. 
Ідеалом грецької культури була людина, прекрасна в усіх її виявах: фізичних, інтелектуальних, естетичних. 
Ці погляди сягнули позначок крайнього індивідуалізму наприкінці V сторіччя до нашої ери, коли вже не 
громадянські, колективістські, а індивідуалістичні, неповторно особистісні риси людського характеру почали 
поціновувати як самовартісні.

На чолі типової британської родини середньовіччя стояв чоловік, а всі інші члени залежали від нього. 
Характерною рисою цієї епохи була відсутність чіткої концепції дитинства як окремої стадії людського розвитку. 
Це дало змогу значно пізніше деяким вченим стверджувати, що до XVIII століття дітьми часто нехтували і 
жорстоко поводились із ними, стосунки між батьками та дітьми були настільки формальні й віддалені, що 
старших не зворушувала навіть смерть власної дитини [10, 225]. Однією з проблем сімейного виховання того часу 
було те, батьки заперечували будь-яке визнання незрілості своїх дітей, розглядали їх як дорослих у мініатюрі. 
На користь цієї думки наводились аргументи, що в той час у Великій Британії домінувала розширена форма 
сім’ї, яка дуже полегшувала процес дорослішання. Проте аналіз структури британських домашніх господарств 
минулих віків свідчить про те, що вони складалися переважно з батьків, дітей та слуг; дуже рідко туди входили 
дідусі, бабусі, родичі. Середній розмір домашнього господарства становив 4,18 особи у XVII столітті, 4,57 - у 
XVIII, 4,21 - у XIX столітті, тобто залишався практично незмінним майже до недавнього часу [3, 54].

Вже впродовж XII – XV сторіч шкільна освіта та виховання в Західній Європі виходять за межі церков та 
монастирів, де головними навчальними книгами були Абецедарій (буквар) і Псалтир [7, 93]. Натомість активно 
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починає розвиватися мережа міських або латинських шкіл та університетів. Наприкінці XI – на початку XII 
століття низка великих монастирських шкіл перетворюється на університетські центри –в Оксфорді (1206), в 
Кембріджі (1231).

Зазначимо, що певним чином пов’язана з поняттям обов’язковості система примусу та мотивації учнів, 
організація стосунків між вчителями та учнями досить чітко відображає загальний характер суспільних відносин 
та суспільної психології. Загальна жорсткість середньовічного суспільства, якщо не сказати жорстокість, 
відображалась у пануванні примусових методів навчання та дисциплінування молоді. Тілесні покарання, 
приниження учнів були нормою. І не тільки до XVII сторіччя, і не тільки у школах. В Англії різки застосовували 
і в університетах. Як відомо, жорстокість згубно впливає на розвиток особистості і це викликає певні проблеми 
у сімейному вихованні. Відображенню жорстокості, приниження, пригнічення волі вихованців у школах 
присвячені численні сюжети світової літератури. Про це писав, зокрема, Ч.Діккенс.

Соціалізація молоді з нижчих соціальних станів середньовічного європейського суспільства — селян, 
ремісників, міської бідноти — не передбачала її навчання у спеціальних навчальних закладах. Освіта цих 
молодих людей, як і їх навчання трудових операцій та вмінь, а разом і засвоєння кодексів статусу та поведінки, 
здійснювались або безпосередньо у сімейному колі, або ж у системі ремісницького та іншого учнівства. У цій 
сфері продовжувався розвиток народної педагогічної культури.

Пізнє середньовіччя (кінець XIV – початок XVII сторіччя) ознаменувалося для Європи початком 
піднесення гуманістичних традицій. У творах титанів Відродження людина знову була проголошена головною 
цінністю. А отже, і виховання та освіта набули статусу інструментів творення такої цінності. Цей погляд утворив 
ідейні підвалини розвитку прогресивних педагогічних ідей і педагогічного ідеалу. Ним стає уявлення про новий 
тип особистості, наділеної високими громадськими якостями, далекої від християнського аскетизму, людини, 
розвиненої тілесно і духовно, здатної до самостійної активної творчої діяльності. Зрозуміло, що різкою таку 
особистість не виховати, обмежуючися Святим Письмом — не навчити.

Доба Відродження стала тією віхою, яка ознаменувала перехід західноєвропейської культури від середніх 
віків до Нового часу, від суспільства феодального до буржуазного. 

Проте, попри всю свою новизну, прогресивність та демократизм, культура Ренесансу не була виключно 
світською. Заперечення диктату церкви не означало заперечення релігії як такої. То ж діячі Відродження були 
людьми віруючими.

Доба Реформації, з одного боку, стала відповіддю на виклик нових капіталістичних відносин, що 
зароджувалися в надрах феодального ладу. А з іншого боку, сформувавши особистість з якісно новими 
суспільними задатками як носія вищої культури, вона забезпечила стрімкий розвиток ринкових відносин з усіма 
супровідними наслідками: урбанізацією, індустріалізацією, інформатизацією суспільного буття.

Із розвитком капіталізму, особливо у XVIII столітті, дитинство повільно стали визнавати як окрему фазу 
в життєвому циклі, а до дітей ставитися, за словами Ф.Ерієса, “як до слабих божих створінь, яких слід було 
виховувати так, щоб вони змогли виконати свою роль у суспільстві” [1,17]. Зростало усвідомлення необхідності 
“формування людини”, а не “прискорення процесу дорослішання” [4, 18]. Дитина ставала центральною фігурою 
у сім’ї.

У XVIII столітті класовий і становий поділи в британському суспільстві ставали все очевиднішими. В 
сімейних укладах та формах, методах виховання земельної аристократії, середнього класу та нижчих верств 
населення існували істотні відмінності, що й спонукає нас розглядати окремо характерні риси проблем сімейного 
виховання дітей підліткового віку кожної з цих груп.

Аристократична сім’я XVIII століття базувалася на усталених традиціях, а її фундаментальною основою 
був закон першородства, який надавав право успадковувати головну власність, землю, старшому синові. Цей 
закон піднімав проблему забезпечення вдови, дочок, молодших синів. Жінки могли володіти землею лише шляхом 
успадкування її або укладання спеціальних договорів при одруженні. Але вони залишалися лише номінальними 
власниками, а насправді землею розпоряджалися чоловіки, родичі чи повірені. Молодші діти знаходили себе у 
таких сферах, як армія, військово-морський флот, дипломатична та консульська служби. Батьки часто зловживали 
практикою опіки молодших синів. “Вони вели довгі й непотрібні війни, щоб їх діти могли служити в армії і 
флоті; завойовували нові колонії; організовували дорогі дипломатичні місії; утримували консула чи посла, а 
часто обох, майже в кожній дрібній державі світу; створювали посади без обов’язків; зберігали непотрібні місця 
при королівському дворі, в адміралтействі, державній скарбниці, митниці, судах!..”, - писав Вейд [2,52].

Для дівчаток з аристократичних сімей було відкрито лише три дороги: одруження, монастир, куточок 
у домі старшого брата [5, 127].

Аналіз листів, записів у щоденниках, які вели жінки з аристократичних сімей у той час, зібраних у 
книзі Л. Полок, показує, що велика увага приділялася дітям. Батьки намагалися виховати їх благородними, 
що мало проявитися у зовнішньому вигляді, мові і поведінці. До громадянської війни це означало, особливо 
для хлопчиків, декілька років перебування в замках родичів і покровителів у ролі старших слуг, де їх навчали 
відповідних правил поведінки.

Після другої половини XVIII століття поступово утверджується тенденція виховувати дітей у власних 
сім’ях і приділяти їм більше часу й уваги. Наприкінці XVIII століття в заможних родинах з’явилися дитячі 
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іграшки та книжки [12, 64].

В аристократичних сім’ях того часу продовжували існувати різні підходи до навчання і виховання синів 
і доньок. Хлопчики, досягнувши віку 7 років, навчалися в школах-інтернатах або публічних школах (public 
schools). Вихованням дівчаток переважно займалися гувернантки, няні, матері, їх навчали правильно поводитися 
в світському товаристві і готували до одруження [8, 75].

Упродовж XIX століття така система навчання і виховання дітей з аристократичних сімей практично 
не змінилася. Лише прийнятий у 1868 році Закон про школу (Endowed Schools Act) проголосив необхідність 
надавати рівноцінну освіту представникам обох статей. Він був відправною точкою “раціональної” системи 
освіти для дітей вищих і середніх верств населення, основним принципом якої стала соціальна користь. У дітях 
виховували повагу до жорсткої системи соціального порядку. Вони повинні були чітко засвоїти своє класове 
становище, а також відповідні суспільні та родинні цінності [6, 87].

Характерною рисою сімей британської аристократії початку та середини XX століття стало значне 
зменшення кількості дітей у них. Однією з причин цього процесу було те, що стрімкий розвиток промисловості 
поставив питання про здобуття дітьми ґрунтовної освіти в школі, що не під силу багатодітним родинам. З 
введенням обов’язкової і надто дорогої освіти недоцільність великої сім’ї стала очевидною. До середини XX 
століття кількість дітей знизилася в середньому до двох осіб [9, 106]. Матері вимушені були дотримуватися 
всіх світських ритуалів і могли приділити увагу дітям лише в строго визначений для цього час. Батьки були ще 
віддаленіші від своїх дітей, тому їх, як і раніше, доглядали в основному гувернантки, няні [7, 56].

Отже, аристократична сім’я у ранній період промислової революції, протягом XIX та початку XX століття, 
була могутньою, здатною підтримувати свій характер і статус без суттєвих змін. Але вважати її стабільною, 
самодостатньою, багатофункціональною родиною, в якій усі члени жили в тісному взаємозв’язку та виконували 
корисну роботу, підтримуючи один одного, і, крім того, ставитись до неї, як до основи моральності, навряд чи 
можна.

Форми і функції сімей представників середньої верстви населення відрізнялися від земельної 
аристократії, їх власність полягала в сировині, засобах виробництва, грошових сумах. У XVII-XVI1I століттях 
вся родина представника середньої верстви населення (власника мануфактури, магазину чи фермера), а також 
слуги працювали на підприємстві. Сім’я, в широкому розумінні слова, була найважливішою комерційною 
структурою. У ній переважно нараховувалося більше дітей, ніж в аристократичній. Для того, щоб виховати в 
дітях відповідні норми поведінки і навчити грамоти, суворо притримувалися чіткого розпорядку дня, при якому 
добре узгоджувалися трудові обов’язки дітей з релігійними принципами [3, 40]. Щодня батьки, діти, слуги, 
учні (підмайстри) збиралися на ранкову та вечірні молитви, де майстер (чоловік, батько) хвалив, засуджував 
і молився за кожного члена сім’ї. Відвідування церкви було обов’язковим. Увечері вся родина збиралася біля 
каміна, щоб вголос почитати світську та релігійну літературу, їжу подавали у визначені години, і дітей навчали 
правильно поводитися за столом. Сімейні події, такі як: дні народження, похорони, ювілеї, Різдвяні свята - 
відмічали разом. Як правило, в такі дні готували традиційну святкову їжу [5, 59].

Діти теж підкорялися владі та авторитетові батька, щоб “їх можна було бачити, але не чути” [11, 154]. 
Авторитет батька і підлегле становище жінки та дітей освячувалися і підтримувалися релігійною вірою. 
Запорукою єдності сім’ї була сімейна Біблія.

У XIX столітті батьки почали більше піклуватися про навчання своїх дітей. Намагаючись дати дітям 
освіту, яку не могла запропонувати держава, середні класи фінансували і, фінансуючи, змінювали та розширювали 
систему денних граматичних шкіл, шкіл-інтернатів, які пізніше отримали назву “proprietary schools” — приватні 
школи, їх основним завданням було забезпечити “сучасну” освіту вихідцям із середнього класу, що давало 
можливість одержати високий пост. Традиційні “public schools” виховували характер, нові школи робили 
наголос на “корисній” професійній підготовці. Батьки почали передавати школам прямий контроль над синами 
і залишали за собою право вибирати навчальний заклад, який найбільше відповідав би їх запитам, та обов’язок 
платити за навчання.

Доньки представників середнього класу або відвідували приватні “сімейні” школи, або, якщо їх батьки 
могли собі дозволити, виховувалися вдома гувернантками. Доказом респектабельності представника середнього 
класу та його становища в житті була спроможність утримувати штат слуг для догляду за домом і виховання 
доньок. Вище згадуваний Закон про школу 1868 р. розширив систему навчання для дівчаток з середнього 
класу.

Можна стверджувати, що спосіб життя сімей середнього класу на початку XX століття був ідеальною 
домашньою атмосферою. Знаходячись віддаленіше від світського товариства, ніж аристократичні сім’ї, батьки 
більше уваги приділяли один одному та вихованню дітей.

У середині XVIII століття 2/3 населення становили ті, що мали невелику або не мали ніякої власності, 
тобто нижчі верстви населення. Трудова діяльність була основою існування таких родин. До початку стрімкого 
розвитку промисловості сім’ї нижчих верств населення, зайняті в сільському господарстві і домашньому 
виробництві, були основними економічними та суспільними одиницями. Діти залучалися до праці в ранньому 
віці, а, отже, був певний поділ праці всередині родини, в контексті якого відбувалася “соціалізація дитини”, 
включаючи освіту, мораль. За законом про бідних (Elizabethan Poor Law), дітей батьків, не спроможних платити 
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податки, в обов’язковому порядку віддавали на роботу до господаря і його дружини. Там вони працювали на 
фермі або були домашніми слугами, доглядали за дітьми (хлопчики - до 21 року, а дівчатка - до 24 років або до 
одруження). Відповідно їх вихованням і освітою займалися господарі, які могли похвалити чи, навпаки, покарати, 
обмежити свободу, фізично чи словесно образити. Ці діти фактично вважалися частиною сім’ї господаря, тоді як 
своїх рідних батьків вони могли бачити лише раз на рік [4, 76]. Не легшою була доля і тих дітей, що залишалися 
у власних домівках. Жахливі, злиденні умови життя сільського населення впродовж XVIII і XIX століть описані 
в працях Л.Давідофа, П.Ласлета, Р.Флетчера та ін. Довгі години роботи поза домом, неспроможність, через 
тяжке економічне становище, скористатися з тієї обмеженої освіти, що була доступною в той час, безперервна 
боротьба з бідністю означали, що серед сільського робітничого класу панувала неосвіченість і не вистачало 
засобів для створення задовільних умов життя. Не маючи освіти, члени цих сімей не могли покращити свого 
становища, а життя дітей просто повторювало долю їх батьків. Це призводило до загальної безнадії та моральної 
деградації, втрати самоповаги і будь-якого бажання самовдосконалюватися. “Неспроможні створити теплоту, 
комфорт, нагодувати дітей, батьки втрачали інтерес до будь-чого, і домашні умови змінювалися від поганого 
до гіршого”, - писав П.Ласлет [2, 149].

Не кращою була доля сімей, що займалися домашнім виробництвом. Безперечно, вони були частково 
незалежними, а їх члени - тісно пов’язані між собою важкою і непосильною працею. Заховані в сільських 
будинках, щоб не привертати уваги, тисячі дітей працювали цілими днями разом зі своїми батьками.

Спроби запровадити звичайні школи в тих місцевостях, де сім’ї в основному займалися домашнім 
виробництвом, були приречені на невдачу, і діти отримували освіту лише в недільних школах. Як наслідок, 
більшість з них виростали неосвіченими і виконували лише нескладну роботу. Дівчинка, яка вміла прясти з 
дитинства, знала лише, як крутити веретено і не змогла б навіть попрати чи полатати одяг [10].

Отже, домашнє виробництво не тільки не створювало умов для задовільного сімейного життя, а й не 
давало навіть елементарних знань у веденні домашнього господарства.

Загалом становище сімей, зайнятих у сільському господарстві і домашньому виробництві, було настільки 
жахливим, що навряд чи можна говорити про те, що розвиток капіталізму, відкриття заводів та процеси 
урбанізації в XIX столітті погіршили його, хоча, безперечно, сприяли різкій зміні способу життя. Батьки часто 
експлуатували таланти і здібності власних дітей для того, щоб вижити самим. 

Доповідь про роботу шахт, представлена спеціальною комісією для розгляду в Парламенті в 1842 році, 
розкрила жахливі умови праці жінок і дітей [12, 124]. Про яке виховання могла йти мова, якщо неповнолітні 
важко працювали з раннього віку і, ще не сформувавши уяву про правильну поведінку , поринали в світ 
нецензурщини , брутальної поведінки дорослих і т.п.

Для розвитку промисловості праця дітей все ще була необхідною.
Отже, на початку промислової революції діти залишалися винятковою власністю своїх батьків, їх могли 

експлуатувати і промисловці, і власні батьки, їх працю ніхто не регулював. Батьки часто залежали від своїх 
дітей, тому що ті швидше могли знайти роботу. Лише в останній третині XIX століття потреба в загальній освіті 
була усвідомлена і політична влада Великої Британії була готова підтримати її [1, 56].

Паралельно зі становленням і розвитком сім’ї британський народ формував звичаї і традиції, які оберігали 
авторитет родини, материнство, дитинство, містили певні норми, правила виховання підростаючого покоління. 
Британська сім’я несла відповідальність не лише за збереження життя дитини, а й за підготовку її до праці, до 
існування в суспільстві, тобто за релігійне, моральне, фізичне, трудове, естетичне виховання тощо.

З послабленням соціалізуючої ролі традиційних інститутів (релігія, громада, сім’я) поставала загроза 
небезпечної суспільної хвороби – аномії культури. Цей термін увів свого часу до наукового обігу, відомий 
французький соціолог і педагог Е.Дюркгейм для позначення такого стану суспільства, за якого відсутня 
чітка моральна регуляція поведінки індивідів, унаслідок чого настає дезінтеграція світоглядно-психологічної 
структури особи і суспільства та їх взаємне відчуження [ 8, 160–178]

Аналіз конституції Великої Британії 1870 — 1970 роки показує зростання уваги та піклування урядів 
західноєвропейських країн щодо дітей як майбутніх громадян. Так, окремими рядками утверджується визнання 
дітей як особливої соціальної групи, усвідомлюється державна відповідальність за їх майбутнє, започатковуються 
державне регулювання дитячої праці та державний контроль за освітою та вихованням усіх дітей, визнається за 
державний обов’язок забезпечувати вихідцям з усіх верств рівноправний доступ до освіти, формується кодекс 
прав дитини та ін.

У суспільстві починає формуватись значущість індивідуалізму як установки на самозначимість людського 
життя і вищу цінність інтересів окремо взятої особистості [16, 242 – 243]. Авторитарна родина раннього періоду 
промислової революції відійшла в минуле, і її місце зайняла невелика британська сім’я з демократичними 
стосунками.

Висновки
На основі історичного матеріалу, антологій, документів, вивчення сучасної літератури Великої Британії 

нами зроблено спробу простежити проблеми сімейного виховання підлітків, зосередити увагу на тих аспектах, 
які попередні покоління батьків вважали важливими.

Розробка концепції дитинства, розвиток поняття батьківської відповідальності перед дитиною, а також 
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традиційних шляхів сімейного виховання є результатом складного багатовікового шляху і розвитку британської 
сім’ї та виховання у ній. 

Отже, погляди британців на сім’ю, взаємини батьків і дітей склалися на основі багатовікового життєвого 
досвіду в процесі подолання чисельних проблем сімейного виховання.
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Ткаченко Л.І., 
Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, м.Київ 

ДУХОВНО-МОРАЛЬНА  ВИВИЩЕННІСТЬ  ОСОБИСТОСТІ  ЯК  ОЗНАКА 
ЕЛІТАРНОСТІ У ТВОРЧОСТІ Г.С.СКОВОРОДИ

На основе модерных подходов к определению понятия «элита», выделен педагогический аспект проблемы 
формирования национальной элиты. В этом русле раскрыты педагогические идеи Г.С.Сковороды о развития 
личности, в особенности духовно-нравственной зрелости как принципиальной характеристики элиты. Сделан 
вывод об актуальности педагогических идей Г.С.Сковороды для развития современной педагогики, в частности 
в решении проблем воспитания национальной элиты Украины.

Григорий Сковорода, развитие личности, духовно-моральная зрелость, элита.
The paper by Lidiia I. Tkachenko was devoted to a modern approach to the defi nition of “elite”, given opinions 

of modern researchers of the dominant features of elitism. Author distinguished the pedagogical aspect of the problem of 
forming the national elite. In this trends, revealed pedagogical ideas in the scientifi c heritage by Gregory S. Skovoroda, 
marked by the idea of personal development, especially the spiritual and moral development as the leading characteristic 
of elite. Conclusion was made about the relevance of pedagogical ideas by Gregory S. Skovoroda for the development 
of modern pedagogy, problem-solving training of the national elite in Ukraine.
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Grygory Skovoroda, personal development, spiritual and moral development, elite.

Розвиток суспільств неможливий без успішного функціонування в них особливих, досить вузьких 
соціальних груп, які прийнято називати елітою. Основними критеріальними характеристиками еліти є 
провідне, або керівне становище у будь-якій галузі людської діяльності – політичній, економічній, військовій, 
науковій, управлінській, культурній, інтелектуальній, спортивній тощо, про що зазначено у Філософському 
енциклопедичному словнику [15,  с. 193]. 

Вся палітра концепцій еліт поділяється на нормативні  (ціннісні) та функціональні. Перші ґрунтуються на 
тому, що «еліта має бути носієм вищого рівня культури та цивілізованості, творцем та охоронцем таких цінностей, 
як свобода, справедливість, правовий порядок (стабільність), культурна самобутність (нації), добробут тощо. 
Другі успадковують мак’явеллістський політичний реалізм: визначають еліту як будь-яку керівну меншину 
(без включення у це поняття ціннісних ознак). Нехтування ціннісними критеріями руйнує концепт еліти, бо 
відкриває можливість вважати елітою будь-яку групу, яка будь-якими засобами здобуває та утримує керівне 
становище [Там само, с. 194]. 

В період інтенсивного розвитку постіндустріального й знаннєвого суспільства, з шерегу еліт 
виокремлюється інтелектуальна еліта, оскільки саме її представники найбільше розуміють масштаб і сутність 
глобалізаційних перетворень у світі, залежність успіху країни в міжнародному співтоваристві  від науково-
технологічного розвитку, найкраще усвідомлюють напрям розвитку сучасної науки й наслідки відставання 
країн в інтелектуально-технологічній міжнародній конкуренції. 

У сучасних наукових розвідках на передній план висуваються ментальні характеристики еліти, які 
складаються у положення про мерітократичну (англ. merit – гідність, відповідальність), а не соціальну природу 
еліти [16, с. 282]. Дослідник інноваційних процесів незалежної України В.В.Ільїн зауважує – «важливим є 
те, що впродовж останніх двадцяти років, попри наявне положення речей, у суспільстві стверджується певне 
уявлення: основою влади є не статусне положення, а реальні спроможності людини до творчої діяльності, до 
засвоєння, опрацювання і продукування інформації та знань» [4, с. 9]. Справжній еліті, пише російський соціолог 
Ю.А.Левада, притаманні такі антропоморфні ознаки як володіння свідомістю, волею, бажаннями, «місією». 
У дефініції «елітарності» найбільш важливий не «кадровий склад» відповідних груп, а спосіб їх дії з його 
нормативно-ціннісними й символічними компонентами [7, с. 6]. Усвідомлення відповідальності за долю нації, 
моральні якості еліти стають необхідною вимогою в сучасних умовах побудови демократичного суспільства, 
тобто етичні підходи до розв’язання соціальних, економічних і політичних проблем все більше заявляють про 
себе не лише в країнах зі сталим громадянським суспільством, а й таких, що розвиваються. 

Наведемо визначення, яке, на наш погляд, містить вихідні принципи ціннісного підходу (тобто належить 
до першої групи), є концептуально близьким до наших розвідок: «Еліти виступають чинником самоорганізації 
суспільства, носіями суспільних покликань, які в своїй сукупності задають продуктивну систему соціального 
життя» [8, c. 14]. Важливо, що у визначенні задано параметри не лише особистісних характеристик, а й 
суспільного поступу.

У наших розвідках дотримуватимемося ціннісного підходу, оскільки саме його критерії забезпечують 
можливість гуманістичного, прогресивного розвитку суспільства.

Група російських соціологів (Л.Гудков, Б.Дубін, Ю.Левада) зауважують стосовно функцій сучасних 
еліт, що останні втратили аскриптивний характер безумовного і нерозривного зв’язку виду діяльності і діяча, 
перестали бути приналежністю якого-небудь одного станового прошарку, цеху або статусу [1, c. 25]. Відтак 
проблема еліти в сучасних цивілізаційних вимірах, як зазначає В.Г.Кремень, постає в соціально-філософському, 
морально-етичному, політичному, економічному аспектах [5, с. 4]. Аналіз досліджень з проблем еліти й 
елітарності підтверджує увиразнення іще одного аспекту – педагогічного, оскільки підготовка національної 
еліти в умовах перерваних традицій потребує відродження у молодої генерації національних ментальних 
пріоритетів у співвідношенні із продуктивним інноваційним мисленням, що зможе забезпечити випереджуючий 
розвиток суспільства.

Свідченням актуальності педагогічних студій щодо формування національної еліти є поява спеціалізованих 
періодичних видань (наприклад, «Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, 
педагогіка, соціологія»), систематичне проведення в Україні тематичних міжнародних наукових конференцій 
(наприклад, «Педагогіка вищої школи ХХІ століття та формування національної гуманітарно-технічної 
еліти» або Кримські педагогічні читання, які проходять що два роки, «Національна еліта та інтелектуальний 
потенціал України» у 1996 р., «Еліти й цивілізаційні процеси формування нації» в 2006, «Розвиток демократії 
і демократична освіта в Україні» в 2007 р., «Фундаментальна освіта і формування гуманітарно-технічної 
еліти» у 2009 р., «Еліта, обдарованість, людиноцентризм» у 2010 р., щорічні Міжвузівські наукові конференції 
з актуальних питань вітчизняної, всесвітньої та історії освіти, науки і техніки в Луганську тощо), численних 
публікацій та дисертаційних досліджень. 

Усвідомлення власної ідентичності, застереження від втрати національної самобутності спрямовує до 
історичних джерел, витоків української педагогічної думки. Вивчення й зіставлення історико-педагогічного 
матеріалу із проблемами сучасності, за висловом історіографа Н.М.Гупана, не лише «є важливим фактором 
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вирішення сучасних теоретичних проблем», а й приводом для «переосмислення вже вивчених раніше явищ і 
процесів» [2,  с. 202]. Видатною особистістю, творча спадщина якої має значення базальних основ української 
філософсько-етичної та педагогічної думки, є Григорій Савич Сковорода, педагогічна персоналія (за визначенням 
О.В.Сухомлинської [13]) якого стала більш ніж актуальною у зв’язку зі змінами в суспільстві та освіті.

Численні дослідження педагогічної спадщини Г.С.Сковороди стосуються його викладацької діяльності 
(Д.І.Багалій, Л.М.Василенко, Г.П.Гребенна, В.Ф.Ерн, О.Р.Мазуркевич, А.М.Ніженець, Д.Чижевський та 
ін.), присвячені загальній характеристиці педагогічних поглядів (В.М.Алтухов, Н.І.Буяновська, М.І.Демков, 
А.М.Доценко, В.П.Коцур, І.П.Кузнецов, С.А.Литвинов, С.Ф.Русова, Д.Тетеріна-Блохін, Л.В.Ушкалов та ін.), 
виокремленню проблем виховання (О.Г.Дзеверін, В.Захарова, І.В.Іваньо, С.А.Литвинов, О.О.Туляков та 
ін.), порівнянню з поглядами інших педагогів та розвиток ідей Г.С.Сковороди в педагогічній думці ХІХ-ХХ 
ст.. (І.А.Зязюн, М.Я.Кашуба, М.П.Корпанюк, М.Д.Култаєва, К.М.Левківський, О.М.Мовчан, Г.В.Марченко, 
Л.І.Ткаченко, Н.М.Якушко), з’ясуванню традицій античної педагогіки в поглядах українського мислителя 
(М.М.Закалюжний, О.О.Туляков, О.М.Мовчан та ін..), впливу педагогічної думки попередників як виявлення 
тяглості національної педагогічної думки (Л.І.Ткаченко, В.О.Шевчук), демонструють використання ідей 
етнопедагогіки як невід’ємної складової педагогічних поглядів Г.С.Сковороди (Ф.І.Науменко, Є.І.Приступа, 
М.Г.Стельмахович та ін.), оприлюднюють розвиток мислителем психологічних уявлень в епоху просвітництва 
(Г.С.Костюк), виявляють музично-педагогічні ідеї слобожанського просвітителя (С.Ю.Бакай), демонструють 
педагогічну історіографію творчої спадщини Г.С.Сковороди (І.О.Кулик).

Розвідки  педагогічних поглядів Г.С.Сковороди в аспекті формування й розвитку особистості, розгляд 
їх у контексті проблем формування національної еліти видається актуальним і цікавим.

Насамперед, потрібно сказати, що Г.С.Сковорода був свідомий особливої місії еліти в суспільстві. 
Звернемося до збірки «Басни харьковскія». У басні восьмій «Голова  и Тулуб» філософ, визначаючи функцію 
еліти, назива еліту по відношенню до суспільства «головою», пояснює завдання еліти: «мое око тебе свЂтом, 
а я вспомоществую совЂтом» [11, с. 112]. Тобто Г.С.Сковорода окреслює передбачення, далекоглядність і 
мудрість, як ознаки еліти, що виокремлюють її зі суспільного загалу. І лише в такому разі визначає суспільну 
ієрархію: «Народ должен обладателям своим служить и кормить» [Там само]. 

Розуміючи історичну ситуативність визначення елітності, Г.С.Сковорода в басні 17-й висловлює думку 
про посутню цінність справжньої еліти, говорячи про «два цЂнные кумушки: алмаз и смарагд»: «…А цЂна 
наша, или честь, всегда при нас. Она видным мЂстом и людскою хвалою не умножается, а презрЂніем, забвеніем 
и хулою не уменшается», при чому ставить в один ряд ознаки «просвЂщеніе или вЂра божія, милосердие, 
великодушіе, справедливость, постоянность, цЂломудріе» [11, с. 116-117], які на його думку, складають основі 
характеристики еліти. Не важко помітити, що всі ознаки належать до сфери духовних, трансцендентних 
цінностей, що наближує ідеї Г.С.Сковороди до сучасного розуміння еліт у ціннісному підході.

Для педагогічного підходу важливо, що духовність не є рисою, з якою індивід народжується, а є 
результатом онтогенезу. Тому духовний розвиток визначається як «розвиток, спрямований на індивідуальний 
вияв у системі мотивів особистості двох фундаментальних потреб – ідеальної потреби пізнання та соціальної 
потреби жити й діяти для інших. В історичному плані  осмислення духовності відбувалося переважно у контексті 
асиметричних дихотомій: дух – матерія, духовне – матеріальне, душа – тіло,  духовність – бездуховність тощо» 
[3, с. 243]. Зазначені принципові положення ми знаходимо й у Г.С.Сковороди.

Весь матеріальний  світ – це «видима натура», яку філософ називає «земля», «плоть», «речовина»  
тощо. «Натура невидима» – то світ духовний, який Г.Сковорода називає Богом. Таке розуміння Г.Сковорода 
розкриває у діалозі «Беседа, нареченная двое». У різних за жанрами творах філософ постійно нагадує: «человЂк 
состоит не во внЂшней своей плоти и крови, но мысль и сердце его – то истинный человЂк есть» [12, с. 164], 
«телом мы ничто, но душею чтось-нЂчтось, да еще и великое» [13, с. 413].  Тобто духовні й моральні якості 
для Г.С.Сковороди складають основні характеристики особистості, в розумінні мислителя творять людину як 
особистість.

Надзвичайно важливим у педагогічних поглядах Г.С.Сковороди, у чому він продовжує філософсько-
педагогічну традицію мислителів епохи Українського бароко [14], є переконання в неповторності індивідуальності 
кожної людини. Відповідно до естетики бароко, Г.С.Сковорода вдається до символічного втілення своїх 
поглядів. В трактаті «Розговор, называемый алфавит, или букварь мира», Григорій Сковорода подає зображення 
алегоричної картини – фонтани, з якої наповнюються різні за призначенням і ємністю посудини, і коментар:  
«Неравное всЂм равенство». В алегорію, на нашу думку, Г.С.Сковорода вкладає подвійне значення: кожна 
людина індивідуальна від природи (від народження) й має у світі своє призначення («сродність»); кожну 
людину «наповнює» Бог (якого Г.Сковорода ототожнює з природою) відповідно до індивідуальних задатків і 
усвідомлюваних особистістю внутрішніх, індивідуальних потреб, задоволення яких одночасно і виявляється 
шляхом розвитку, і сприяє розвиткові особистості. На цих переконаннях базуються настанови Сковороди-
педагога щодо індивідуального розвитку кожної особистості.

Основою педагогічних ідей Г.С.Сковороди щодо розвитку особистості є концептуальна складова – 
самопізнання. «Узнай себе», «разумЂть себЂ самаго» – це ідея кількох філософських діалогів та інших творів. 
Самопізнання необхідне передусім для з’ясування «сродності» індивіда до близької за його природними 
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здібностями і нахилами праці. На думку педагога, лише у «сродній» діяльності, висловлюючись сучасною мовою, 
особистість може досягти успіху. Самопізнання визначає не лише долю, але й щастя людини – «от познанія 
себе самаго входит в душу свЂт вЂдЂнія божія, а с ним путь щастія мирный». Натомість «несродность всякія 
праздности есть тяжелЂе», «отнять от души сродноЂ дЂланіе – значит лишить ее живности своей. Сія смерть 
есть люта» [12, с. 413, 435, 438]. 

Думка про природовідповідність у навчанні, тобто за «сродністю» доповнюється сентенцією про те, що 
будь-яке навчання має супроводжуватись моральною метою – вихованням «серця». У  притчі «Благодарный 
Еродій» Г.С.Сковорода підкреслює: «Кая полза ангелскій язик без добрыя мысли?  Кій плод тонкая наука без 
сердца благого?» Інакше вся наука обертається проти людини, проти суспільства, добро, яке несе в собі освіта, 
перетворюється на зло. Розвинена й розумна людина, озброєна знаннями, але не високоморальна стає такою, 
що «хищнЂе суть птиц, невоздержаннЂе скотов, злобнЂе звЂрей, лукавЂе гадов, безпокойнЂе рыб, невЂрнЂе 
моря, опаснЂе африканських пЂсков...» [11, с. 106]. Ця теза Г.С.Сковороди стає особливо актуальною стосовно 
людини, яка наділена формальною владою, тобто відносно управлінської, політичної еліти.

Самопізнання і «виховання серця», тобто моральності, приводить, за Г.С.Сковородою, до саморозвитку. 
В діалозі «Наркіс. Разглагол о том: узнай себе» автор у дусі барокової стилістики подає образ – Наркіса, який 
подібно до героя відомого античного міфу, закохується в себе. Але, на відміну від античного, герой Г.Сковороди 
вдивляється у свій внутрішній світ і, пізнаючи себе, розуміє й уподобує в собі власну суть і розвивається 
відповідно до своєї, пізнаної ним «сродності». Наркіс Г.С.Сковороди «преображается», набуває нового образу 
і якості, тобто розвивається. Насамкінець Григорій Сковорода подає алегорію, яка найбільш точно передає його 
духовний ідеал, який неодноразово зустрічається в його творах, – герой «преображается во источник», який 
«вЂчно парою дышет, оживляющею и прохлаждающею» [11, с. 154, 156]. Вочевидь в образно-символічній 
системі Г.С.Сковороди, «источник» найбільш відповідає особистості, що черпає внутрішню силу в самій собі, 
завдяки саморозвитку, і, досягаючи якісно нового рівня, особистість стає не лише такою, що споживає, але й 
продукує, тобто здійснюється перехід від особистісної значущості до значущості соціальної. 

Змальовуючи місце особистості в суспільстві Г.С.Сковорода у трактаті «Разговор, называемый алфавіт, 
или буквар мира» використовує два символічні образи, що складають корелятивні пари, в яких кожен з 
елементів, на перший погляд, заперечує інший: «сад» (жива природа) – «машина» (нежива), «плодоносний» 
(творчий, самостійний, самодостатній) – «часть  часовой машини» (деталь задля злагодженого руху всього 
механізму). Можна констатувати, що тут Г.С.Сковорода, по-перше, подає символічний образ включеності кожної 
індивідуальності у функціонування всього суспільства («часовая машина»), а по-друге, висловлює думку про 
свободу особистості реалізувати себе у самостійній творчій діяльності («плодоносный общества сад»), що є 
безперечною ознакою духовності, елітарності.

Цю ж думку спостерігаємо в листах до учня М.Ковалинського, яка пізніше продовжена у діалогах 
і трактатах, – про духовно-моральне вивищення особистості, яке зумовлює елітну позицію в суспільстві. 
Прагнення суєтних  втіх (пияцтва, гри в кості, танців, навіть перебування у війську, прирівнюючи його до 
честолюбства), Г.Сковорода відносить до речей «жалюгідних», «скороминущих». Натомість радить учневі 
зосередитися на внутрішній, духовній змістовності, звертаючи увагу, що користь від того буде не лише 
особистою, а й суспільною: «...в собі самому шукай справжніх благ. Копай всередині себе колодязь тієї води, 
яка зросить і твій дім і сусідські»  [12, с. 309].

Маємо враховувати два виміри духовності. По-перше, як категоріальну характеристику людського буття, 
«якою виражається його здатність до самотворення та творення культури» [3 с. 244]. По-друге, як індивідуальну 
характеристику, яка «є вищим рівнем розвитку особистості, на якому основними мотиваційно-смисловими 
регуляторами її життєдіяльності є вищі людські цінності» [Там само]. Вочевидь про обидві форми духовності 
йдеться у Г.С.Сковороди. 

Уточнення стосовно поняття «духовність», що є виявом культури – «другої природи» людини, на 
сучасному етапі дає В.Г.Кремень: «Суспільна практика зумовлює потребу в людях, індивідуальність яких не 
«розчинялася» б у суспільному цілому. У результаті виникає людська особистість, яка володіє, поза матеріально-
тілесними характеристиками (спільними для всіх), ще й неповторно-індивідуальними особливостями, які 
знаходять безпосередній вираз у духовності, багатому індивідуально-особистісному світі. Необхідність 
духовності як провідного принципу осмислення нових форм суспільного буття щодо старих простежується і в 
українській культурній традиції, у якій постійно присутня домінанта духовного» [6, с. 325].

Змальовуючи місце особистості в суспільстві Г.С.Сковорода у трактаті «Разговор, называемый алфавіт, 
или буквар мира» використовує два символічні образи, що складають корелятивні пари, в яких кожен з 
елементів, на перший погляд, заперечує інший: «сад» (жива природа) – «машина» (нежива), «плодоносний» 
(творчий, самостійний, самодостатній) – «часть  часовой машини» (деталь задля злагодженого руху всього 
механізму). Можна констатувати, що тут Г.С.Сковорода, по-перше, подає символічний образ включеності кожної 
індивідуальності у функціонування всього суспільства («часовая машина»), а по-друге, висловлює думку про 
свободу особистості реалізувати себе у самостійній творчій діяльності («плодоносный общества сад»), що є 
безперечною ознакою духовності, елітарності.

Григорій Сковорода акцентує на моральному і духовному як головних людських цінностях, хоч ні в 
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якому разі не заперечує таких «матеріальних» цінностей як здорове тіло, здорова їжа, здоровий стиль життя, 
наполягаючи  на фізичному, і на психічному здоров’ї, на інтелектуальному розвиткові. Останні виступають 
основою формування духовності, про що ми знаходимо численні поради Г.С.Сковороди у листах до його учня 
М.Ковалинського. Найвищим щабелем духовності для Г.С.Сковороди, і це він намагається виховати у свого 
учня М.Ковалинського, є філософування, здатність до розмислів вільної освіченої думки – «розмови душі, яка 
мовчки веде бесіду сама з собою, ніби грою втішаючи себе, і як орел, літає по високих і широких небесних 
просторах і ніби бореться. Важко уявити, наскільки це приємно, коли душа вільна і відречена від усього, подібно 
до дельфіна мчить у небезпечному, але не безумному русі. Це щось велике і властиве лише найвеличнішим мужам 
і мудрецям» [12, с. 231]. Найсокровеннішим побажанням для улюбленого учня звучать слова Г.С.Сковороди 
–  «щоб тебе визнавали за людину видатну, рідкісну, яка дбає і думає лише про нове і небесне» [Там само, с. 
232]. Мабуть, цю характеристику можна прийняти як, може й не повну, але принципову для визначення еліти 
в уявленні Г.С.Сковороди.

З огляду на зазначене М.В.Попович навіть зауважує, що «в певному сенсі мислитель схильний до 
елітаризму», посилаючись на його наступну цитату: «Вить ты знаеш, что истина всегда в малолюдном числЂ 
просвЂщенных божіих человЂков царствовала и царствует, а мир сей пріяти не может. Собери пред себя из 
всЂх живописцов и архитекторов и узнаешь, что живописная истинна не во многих мЂстах обитае, а самую 
болшую их толпу посЂло невЂжество и неискуство» [12, с. 332]. Все ж таки М.Попович приходить до висновку, 
що «елітаризм» Г.С.Сковороди «є глибоко демократичним за своїм соціальним змістом» [8, с. 242].

Проведений аналіз творчої спадщини Г.С.Сковороди свідчить: проблемам еліти й елітності, він приділяв 
значну увагу. Г.С.Сковорода був свідомий необхідності феномену еліти як такого. Елітність же в  українського 
мислителя пов’язана із розвитком особистості, а особливо її морально-духовне вивищеня, Складовими 
сковородинівського розвитку особистості є самопізнання, самовизначення і духовний розвій. Перші дві складові 
обумовлюють пізнання «сродності» особистості і з’ясування для особистості її здібностей, нахилів, а отже, 
й найбільш відповідного роду занять і життєвого шляху. Третя складова означає не лише інтелектуальний 
розвиток особистості, а й морально-духовний. Спираючись на думки, висловлені філософом і педагогом в його 
творах, доходимо  висновку, що людина, за його переконаннями, – істота, наділена від природи індивідуальними 
рисами і задатками, самодостатня, здатна до самопізнання, самовизначення й саморозвитку. Діяльність людини 
в предметному світі суспільства, в якій вона може найкраще себе проявити,  виявляється окресленою межами 
“сродності”. В той же час морально-духовний розвиток особистості нічим не обмежений, проте спирається 
на самосвідомість і прагнення індивіда до самовдосконалення. Самовиховання, за Г.С.Сковородою, – шлях 
морально-духовного розвитку особистості. Лише духовний розвиток і творча інтелектуальна праця приводить 
до вивищення особистості в суспільстві – елітарності. За висловом А.В.Роменця, «Сковорода розкриває велику 
феноменологію Духа, в якій досліджує перехід людини від плану «буденної свідомості» до плану «філософської», 
часом у художній формі показує, як людина може бачити дві природи, в їхній взаємній віднесеності пережити 
почуття буття, відчути буттєву (Божу) «безодню» [10, с. 12-13]. При цьому Г.С.Сковорода наполягає на чеснотах 
і відповідальності особистості, яка таким чином стає елітою. Елітарність у Г.С.Сковороди не пов’язана із 
приналежністю до якогось станового або майнового статусу, – вона залежить лише від природних задатків самої 
особистості та її свідомого саморозвитку, в якому першість належить духовно-моральним властивостям.

Виходячи із завдань формування національної еліти й аналізуючи можливості країни в цьому напрямі 
(недостатність ресурсів і капіталів, необхідних для активного формування суспільства інтелекту),  В.Г.Кремень 
наголошує, що «інституційно максимальні можливості для вирішення завдань щодо формування інтелектуальної 
еліти має система освіти. Сьогодні можна говорити про те, що вона значно змінилася під впливом нових 
викликів  сучасності і в результаті сама стала одним із чинників кардинальної зміни суспільних систем. Через 
це освіта зайняла особливу позицію в системі соціальних інститутів, характерну для сучасного суспільства, що 
розвивається, і суспільства інтелекту, що формується» [5, с. 7-8]. Додамо, що й духовно-моральний розвиток 
особистості теж більшою мірою забезпечується в процесі освітньо-вихованої діяльності.

Підсумовуючи, зазначаємо про актуальність і важливість педагогічного підходу до розв’язання проблем 
формування сучасної еліти. Доходимо висновку, що педагогічні ідеї, висловлені Г.С.Сковородою щодо еліти 
і її виховання, і міркування сучасних дослідників проблем, пов’язаних із формуванням національної еліти, 
мають багато спільного. Вони свідчать  про тяглість педагогічних ідей щодо формування національної еліти та 
гуманістичних ідей націєтворення в українському суспільстві. Розвиток національної еліти як завдання освіти 
у широкому розумінні з необхідністю має враховувати досвід та педагогічні ідеї видатних попередників, що 
забезпечить перспективу подальшого розвою суспільства.
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ  
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

 В статті  розглядаються питання застосування інтерактивних технологій у формуванні творчої 
особистості  майбутнього фахівця. Зосреджено увагу на інтерактивних методах: кейс-метод, ділова гра, 
тренінги. Визначено їх  особливості та роль у творчому підході до формування професіоналізму та креативності 
особистості.

Ключові слова: інтерактивні технології, кейс-метод, ділова гра, тренінг, творчий процес, творча 
уява, творче мислення.

 В статье рассматриваются вопросы применения интерактивных технологий в формировании 
творческой личности будущего специалиста.  Сосредоточено  внимание на интерактивных методах: кейс-
метод, деловая игра, тренинги. Определены их особенности и роль в творческом подходе к формированию 
профессионализма и креативности личности.

Ключевые слова: интерактивные технологии, кейс-метод, деловая игра, тренинг, творческий процесс, 
творческое воображение, творческое мышление.

 The article deals with the use of interactive technologies in shaping the creative personality of the future 
specialist.Concentrated on interactive methods: case method, business game training. Determine their characteristics 
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and role in the creative approach to building the professionalism and creativity of the individual.
Key words: interactive technology, case method, business games, training, creative process, creative imagination, 

creative thinking.

Гострої актуальності на сучасному етапі оновлення освіти, що характеризується акцентуацією на 
вихованні творчої особистості, забезпеченні життєздатності як головної людської якості, набуває проблема 
переорієнтації всіх ланок освіти на  формування професійної  компетентності, готовності доцільно та творчо 
застосовувати знання в різних життєвих ситуаціях. Важливим елементом сучасної фахової підготовки є не 
тільки формування вмінь та навичок, необхідних фахівцю з даної професії, озброєння знаннями щодо певної 
галузі, але й розвиток творчих здібностей, здатності до творчого мислення.  Це означає, що людина повинна 
вміти шукати, винаходити й створювати щось таке, що не зустрічалося в минулому досвіді - індивідуальному 
або суспільному 

Творчість сприяє ефективності будь-якої діяльності суб’єкта, бо вона передбачає цілеспрямовану й 
напружену роботу інтелекту, яка можлива за умови оволодіння мислительними операціями (аналіз, синтез, 
абстрагування, конкретизація, порівняння, співставлення, узагальнення та ін.), що сприяють розвитку творчого 
самостійного мислення; сформованості таких якостей знань як гнучкість, оперативність, міцність, дієвість 
та інші, які забезпечують розвиненість творчих особистісних якостей (рішучості, ініціативності, готовності 
до ризику, допитливості, оригінальності, сміливості розуму, ерудованості тошо); здатності створювати й 
конструювати нові поняття, ідеї, проекти на основі та з використанням накопичених знань, приймати оригінальні 
й нестандартні рішення, бачити об‘єкт або явище у всій різноманітності його сторін. 

Розумовий творчий процес повинен характеризуватися особливими чинниками, серед яких окреме місце 
належить інтелектуальній інтуїції. Її слід розглядати як механізм вирішення завдань, які вимагають креативного 
підходу, якщо подібне завдання не може бути розв’язане шляхом логічних висновків. Така ситуація виникає 
тоді, коли для розв’язання творчих завдань у студентів недостатньо знань.  Наукова інтуїція тісно пов’язана 
з творчим уявленням. Розвиток творчого уявлення - це необхідний елемент формування творчих здібностей 
фахівців. Під творчим уявленням, у межах навчального процесу, розуміємо розробку нової оригінальної моделі 
об’єкту або процесу які невідомі даному студенту. 

У відповідності до таких умов виникає  необхідність перетворення вузівської  традиційної навчальної 
системи на якісно нову із застосуванням новітніх  підходів, які базуються на міжособистісній взаємодії. 

В процесі розвитку творчих здібностей студентів необхідно уважно стежити за розумним співвідношенням 
розвитку логічного та творчого (інтуїтивного) підходів при розв’язуванні дослідницьких завдань. Спираючись 
тільки на логічне мислення неможливо сформувати фахівця здатного до творчого вирішення проблем. Інтуїцію, 
навички подолання інертності мислення слід формувати за допомогою системи спеціально створених методик. 
Формування творчого ставлення до засвоєння професійних знань як керований процес залежить від доцільно 
обраної технології, яка забезпечує розвиток знань, умінь і навичок, накопичення початкового творчого досвіду 
професійної діяльності. Таким на сучасному етапі виступають інтерактивні  технології.

 Проблеми формування творчої особистості та застосування інтерактивних технологій  були предметом 
розгляду і вітчизняних і зарубіжних науковців. Так, поряд з класифікаціями методів навчання, які відображають 
певну окрему сторону чи завдання навчально-виховного процесу,  що розглядаються  Галузинським В.М.,  
Євтухом М.Б., Ярмаченком М.Д. розглядаються  і бінарні класифікації. «Класифікація» методів навчання, що 
грунтується на двох істотних ознаках як обов’язкових структурних властивостях методів” була обгрунтована 
Алексюком А.М. [ 1;175] . 

На нашу думку,  проблема застосування  інтерактивних технологій у процесі формування творчої 
особистості майбутнього фахівця  в сучасних умовах  потребує  додаткових досліджень. Це і зумовило предмет 
нашого дослідження.

Мета статті: визначити місце і роль інтерактивних технологій у формуванні творчої особистості 
майбутнього фахівця в сучасних умовах.

Відзначимо, що інтерактивні технології – це методи активізації творчої та пізнавальної діяльності 
учасників навчально-виховного процесу,  в якому виділяються  два важливі елементи: активність і співпраця. 
Інтерактивні методи  сприяють формуванню насамперед певних параметрів творчості, які  американський 
психолог Е. П. Торренс [11] виділив як  творчу продуктивність (здатність до висування великої кількості ідей 
за одиницю часу); оригінальність (здатність придумати унікальні, нові ідеї, які можуть здивувати); гнучкість 
(здатність до всебічного розгляду предмету, здібність ураховувати при прийнятті рішень різні обставини: 
економічні, географічні, політичні, особистісні, медичні, національні); деталізацію (здатність працювати над 
ідеєю – «шліфувати» ідею, стільки, скільки потрібно для надання їй лоску, закінченості форми (або незакінченості 
та нескінченості).

П. Шевчука серед методів інтерактивних технологій виокремив імітаційні та неімітаційні, ігрові та 
неігрові, візуалізована лекція, дискусія, метод мозкового штурму, кейс-метод, ділові ігри, тренінги [7].

В  контексті формування творчої особистості майбутнього спеціаліста, на нашу думку, актуальними 
в сучасних умовах є кейс-метод, метод ділової гри та тренінги, які є найбільш наближеними до реальних 
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виробничих  ситуацій.
Кейс-метод – це метод інтерактивного навчання, суть якого полягає в ініціюванні самостійного вивчення 

ситуацій студентами, формуванні їх власного бачення проблем та їх вирішенні, виробленню вміння дискутувати 
і обговорювати ситуацію  між студентами та викладачами. У ході розбору ситуацій студенти вчаться діяти в 
«команді», проводити аналіз і приймати управлінські рішення.

Концептуальність ідеї кейс-методу полягає в наступному [6]:
1. Отримання знань з дисциплін, істина в яких плюралістична, тобто немає однозначної відповіді на 

поставлене питання, а є кілька відповідей, які  різні за ступенем істинності.  
2. Вироблення знань, а не  оволодіння готовими знаннями,  співтворчість студента і викладача, що 

створює  атмосферу демократичності в процесі отримання знань.
3. Результат застосування методу - не тільки знання, а й навички професійної діяльності.
4. Розробка моделі конкретної ситуації, що відбувається в реальному житті, і відображає комплексу 

знань і практичних навичок, які студентам потрібно отримати; при цьому викладач виступає в ролі ведучого, 
що генерує питання, фіксує відповіді та підтримує дискусію.

5. Спрямованість на розвиток системи цінностей студентів, професійних позицій, життєвих установок, 
своєрідного професійного світогляду.

Умовами ефективності кейс-методу є: чіткість визначеної та сформульованої  мети створення; 
відповідність рівня складності; ілюстрування  декількох  аспектів реальної ситуації; актуальність проблеми; 
ілюстрація типових ситуацій; спрямування на розвиток  аналітичного мислення; створення дискусійної ситуації; 
наявність кількох  рішень.

Підготовки кейса може мати поетапну систему [8], алгоритм якої буде наступний :
1. Визначення мети створення кейса. 
2.  Ідентифікація відповідної мети конкретної реальної ситуації.
3. Проведення попередньої роботи з пошуку джерел інформації для кейсу. Джерелами інформації для 

кейсів можуть бути різні телевізійні програми, документальні фільми, кіно; журнальні статті, газетні публікації, 
звіти; Internet  ресурси. Інформацію можна також почерпнути з реальних педагогічних ситуацій.

4. Збір інформації і даних для кейса при використанні різних джерел, включаючи контакти з різними 
освітніми установами  та підготовка первинного варіанту подання матеріалу в кейсі, що  включає макетування, 
компонування матеріалу, визначення форми його подачі (письмовий, відео тощо).

5. У разі якщо інформація містить дані по конкретній освітній установі необхідне  одержання дозволу 
на використання  матеріалу для підготовки кейсу.

6.  Обговорення кейса із залученням для цього як можна більш широкої аудиторії і отримання експертної 
оцінки колег перед його апробацією. Результатом такої оцінки може бути внесення необхідних змін і та 
удосконалення змісту кейса.

7.  Підготовка методичних рекомендацій з використання кейсу. Розробка завдання для учасників і 
можливих питань для ведення дискусії і презентації кейсу, опис передбачуваних дій на занятті в момент 
обговорення кейсу.

Педагогічна цінність  кейс-методу полягає у формуванні самостійного вивчення ситуацій студентами, їх 
власного бачення проблем та їх вирішенні, виробленню вміння дискутувати і обговорювати ситуацію зі своїми 
студентами та викладачами. 

Будучи інтерактивним методом навчання, кейс-метод завойовує позитивне ставлення з боку студентів, 
забезпечуючи освоєння теоретичних положень та оволодіння практичним використанням матеріалу; він впливає 
на професіоналізацію студентів, сприяє їх дорослішання, формує інтерес та позитивну мотивацію до навчання. 
Одночасно метод кейс-метод виступає і як спосіб мислення викладача, його особлива система, дозволяє по-
іншому думати і діяти, оновлювати творчий потенціал.

Зауважимо, що приклад, взятий з реального життя,  має бути  не просто правдивим описом подій, а 
єдиним інформаційним комплексом, що дозволяє  зрозуміти ситуацію. 

Умовами ефективності кейс-методу є:
-чіткість визначеної та сформульованої  мети створення;
-відповідність рівня складності;
 -ілюстрування  декількох  аспектів реальної ситуації;
 -актуальність проблеми;
 -ілюстрація типових ситуацій;
 -спрямування на розвиток  аналітичного мислення;
 -створення дискусійної ситуації;
 -наявність кількох  рішень.
Для досягнення освітнього ефекту будь-яка ситуація, представлена в кейсі, обов’язково повинна містити в 

собі проблему, яку необхідно визначити, описати, а також спробувати знайти причину її виникнення. При цьому 
бажано, щоб проблема не була явно  окресленою, вона повинна бути певною мірою завуальованою, захованою 
за описом дії, що відбувається. В поданих  матеріалах  не може бути дано варіантів рішення, оскільки  саме в 
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самостійному пошуку цього рішення або рішень і полягає освітній потенціал методу.  
         Ділова гра – це вид інтерактивних технологій, що реалізують суб’єктно - суб’єктний підхід у 

навчально-виховному процесі. Ігрова діяльність, як зазначає С.Гончаренко, це різновид активної діяльності 
людини,  під  час  якої  відбувається  оволодіння суспільними функціями, відносинами [5,217], де обовязковими 
елементами є   навчально-творча та виховна компоненти. 

Розрізняють два види ділових ігор - імітаційні та рольові [7].  Імітацйні ігри передбачають в основному 
відтворення ситуацій. Проводяться вони з метою пошуку шляхів поліпшення якості роботи учасників у 
майбутньому. Рольова гра, на відміну від імітаційної, грунтується на умовних для учасників ролях. Це робить 
її надзвичайно динамічною у колективно-особистісних стосунках. Студенти вчаться працювати в групах. 
Вважається, що позитивно змінюється діяльність індивіда під впливом присутності інших людей. Заняття у 
формі ділових ігор дають можливість формувати відчуття належності до групи, виникає бажання встановлювати 
стосунки з іншими членами групи. Через певний час у групі домінує потреба у прихильності, на перший план 
виходить питання тісних емоційних зв’язків, партнерства. 

Ділова гра – це,  як правило, професійна гра. Вона направлена на формування професійних умінь та 
навичок, що будуть потрібними студентам в трудовій діяльності.  Тому в основі самої гри є аналіз професійної 
діяльності спеціаліста, виявлення типових професійних завдань і розробки на їх основі навчально – виробничих 
завдань.

За змістом ігрових ситуацій класифікують ігри організаційні, управлінські, педагогічні, соціально-
психологічні, за рівнем пізнавальної самостійності – продуктивні, конструктивні, творчі; за метою, яка 
реалізується в ігровому процесі – виробничі, навчальні, дослідницькі.

В структурі ділової гри потрібно виокремити:
мету;
дійових осіб;
характер ситуації, що моделюється (складання плану, прийом відвідувачів, проведення наради, 

конференції, семінару, засідання);
характер ігрового процесу (як саме проходить гра: визначення етапів, іх послідовність, визначення 

дійових осіб і їх функцій, характер оцінки результатів);
забезпечення інструкцій всім учасникам гри;
забезпечення гри матеріалами, літературою, описами;
визначення правил гри;
визначення часу на підготовку та проведення гри.
Розробка ділової  гри починається з виявлення навчальних завдань, мети. У зв’язку з цим аналізують 

професійну діяльність спроектовують її, визначають перспективу. Важливо при цьому ознайомитись з 
кваліфікаційними характеристиками спеціаліста, визначити його функції, при виконанні яких можуть виникнути 
конфліктні ситуації. Гра можлива там, де рішення може бути різним, воно не є жорстко зафіксованим, а є 
можливість вибору.

Зауважимо, що ділова гра – це практична творча  групова вправа з вироблення оптимальних рішень, 
застосування методів і прийомів у штучно створених умовах, що відтворюють реальну обстановку. Під час гри 
в студента виникає мотив, суть якого полягає в тому, щоб успішно виконати взяту на себе роль. Для педагога 
ж  ділова гра стає інструментом виховання, що дає змогу повніше розвивати ініціативу, створювати атмосферу 
розкутості, самостійності, творчості та умови для саморозвитку. Особливістю ділової гри як форми заняття є 
те, що вона повинна вирішувати два обов’язкових завдання: навчальне та соціально – професійне. Виходячи 
з цього і формулюється мета проведення. В залежності від соціально – професійних завдань розподіляються 
ролі, а в залежності від навчальних – формулюються питання та визначаються напрямки роботи. 

Структура заняття, на якому проводиться ділова гра може бути такою:
-    інструктаж викладача про проведення гри (мета, зміст, кінцевий - результат, вказівки до проведення, 

формування ігрових колективів,   розподіл ролей);
- вивчення учасниками гри документації, що визначає її зміст та хід (сценарій, правила гри, дидактичний 

матеріал);
- власне гра (вивчення ситуації, обговорення та прийняття рішень, досягнення мети);
- публічний  «захист» запропонованих рішень;
- визначення переможців гри;
- підбиття підсумків та аналіз гри викладачем (аналіз і оцінка досягнутих результатів, аналіз дій та 

активності учасників, помилок, допущених в ході гри, їх причини, виставлення оцінок).
Підкреслимо, що найвагомішим з усіх елементів є сценарій, тобто визначення змісту роботи студента. 

Адже система дій у грі виступає як мета пізнання і стає безпосереднім змістом свідомості студента. Все,  що 
допомагає успішному виконанню ролі (знання, вміння, навички), якісно усвідомлюється. Зміст сценарію 
включає: 

- опис вихідної ситуації;
 -вказівки щодо ігрових задач та послідовність їх вирішення;
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- визначення ролі та обов’язків учасників;
- формування правил гри;
- критерії визначення переможців;
- підготовку необхідних для виконання ігрових дій,  бланків, формулярів, карток, форм;
- список довідкової, навчальної та додаткової літератури, що допоможе студентам у пошуці відповідей 

на питання, які можливо не вирішені.
Ефективним буде заняття тоді, коли кожний студент буде мати «пакет  документів» котрим зможе 

користуватись.
Відомо, що для пожвавлення різнобічних творчих інтересів у професійній самореалізації студентів 

доцільно частіше ставити їх в  умови прийняття самостійного рішення або ж проблемного обговорення різних 
варіантів таких рішень та їх вироблення. Форма гри цікавить студентів, викликає інтерес до виконання завдань, 
спонукає до активного застосування знань, залучає до колективних взаємовідносин. Навчально-виробниче 
завдання тільки тоді можна віднести до ділових ігор, коли є визначені ролі, що взаємодіють між собою, є ігрова 
ситуація та результат.

Щодо ролей, то доцільно зауважити, що від правильного вибору їх залежить ефективність ділової гри.  
Кожний студент повинен мати роль,  що має визначені функції, обов’язки. Найбільш типовою помилкою при 
розробці ділових ігор є те, що ролі не наділені активністю,  обов’язки їх однорідні. Тому активність учасників 
визначається не рольовими обов’язками, а особистими ініціативними якостями. Якщо ж студент в такому 
випадку пасивний, то нема і активних дій в ході гри.

Не менш важливим є створення ігрової ситуації. Це той конфлікт, та проблема, яку потрібно вирішити. 
Якщо немає конфлікту, немає проблеми – немає і самої гри. Перевага ділової гри саме в тому, що тут за короткий 
час можна сконцентрувати декілька конфліктних ситуацій, які потрібно вирішувати.

При виконанні ігрових ситуацій, дій студент керується  кваліфікаційними правилами-законами. Правила 
- суттєвий елемент ділової гри. Можна виділити їх два види: правила-санкції та правила, що обмежують дії 
гравців. Правила-санкції – ті, які карають гравців за неправильні дії. Правила, що обмежують дії гравців – це, 
в основному, ті вимоги, яких повинен дотримуватись спеціаліст (законодавчі, етичні, трудові). 

Позитивний ефект від використання ігор для навчання має виявитися одразу після гри. Він легко 
виявляється в моральному задоволенні від гри її учасників. Без гри не може бути повноцінного творчого 
розвитку особистості. Сучасна дидактика, звертаючись до  ігрових форм, вбачає в них можливості ефективної 
взаємодії педагога і студента, продуктивної форми їх спілкування з властивими їм елементами змагання,  
реальної цікавості.

 Загальне психолого-педагогічне значення ділових ігор, їх складових (ситуацій і сценок) полягає в тому, 
що вони конкретизують для студентів і понятійно, і в емоційному відношенні зв”зки між заходами впливу та їх 
результатами , сприяють   виробленню вмінь володіти ситуяціями, розвивають вміння орієнтуватися у ситуаціях, 
сприяють становленню емпатії (співпереживання), контролю і самоконтролю, підсилюють мотиваційний 
компонент. І все це в цілому є важливим у професійному  вдосконаленні.

На нашу думку,  якість гри забезпечують практичні основи, які називаються «реалістичністю», що є одним 
із ключових факторів, які визначають цінність ділової гри. Реалізм в діловій грі  робить її цікавою (вона стає 
більш близькою і актуальною), ясною (реалізм дозволяє гравцям відчувати, що вони повинні робити) і цінною 
в навчальному плані (успіхи в грі стають корисними при реальній роботі в організації). Ступінь наближеності 
гри до реальної ситуації, тобто ступінь її реальності – важлива змінна, яка визначає сутність і ефективність 
конкретної ділової гри.

Роль ділової гри в системі сучасних педагогічних технологій визначається тим, що вона займає 
посередницьке становище між передачею інформації в традиційній формі і практичною діяльністю в навчальній 
аудиторії, на підприємстві. Вербицький А.О. підкреслює, що ділова гра представляє собою „квазіпрофесійну” 
діяльність, яка знаходиться між академічною навчальною діяльністю і навчально-професійною діяльністю [4, 
30]. 

Ділові ігри вирішують суперечності між абстрактним характером навчальної діяльності і реальною 
предметною професійною діяльністю, між глибинною мотивацією до професійної діяльності і слабким 
залученням у традиційне навчання, між індивідуальним освоєнням знань і взаємозв’язком з іншими людьми в 
професійній діяльності та ін. З іншого боку, ділова гра має ряд переваг і перед практикою в реальному  соціально-
економічному та освітянському  середовищі, де максимальна реалістичність навчання. Гра дозволяє отримати 
загальне враження як в часі, так і в просторі, чого не можна зробити протягом визначеного конкретного завдання 
в робочій ситуації, крім того, існує можливість спробувати різні стратегії, які не приносять шкоди реальній 
організації. Важливою особливістю ділової гри являється також її стислість в часі. Потрібно „налаштувати” 
гру таким чином, щоб зміни траплялись значно частіше, ніж це відбувається в реальному житті. Крім того, 
позитивна ігрова діяльність повинна нести в собі позитивні емоції.

В діловій грі модельована ситуація повинна співвідноситись з практичними основами гри так, щоб 
гравці відчували чіткий зв’язок з реальною діяльністю, і в той же час не втомлюватися від зайвої кількості 
дрібниць і складності моделі.
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Актуальним на сьогодні є питання тренінігів як форми інтерактивних технологій. У сфері освіти 

змінюється вся психолого-педагогічна проблематика, що починає концентруватися навколо питань розвитку і 
саморозвитку особистості, навчальних інтересів і навчального цілепокладання, суб’єкта навчальної діяльності, 
особистісної рефлексії, здатності до відповідального вибору тощо. З цього погляду, вважає Ю.М. Швалб,  на 
формування і розвиток творчої особистої і професійної компетенції мають бути спрямовані тренінги, які повинні 
стати одним з провідних засобів творчого професійного навчання. [10,191 ]. Тренінги мають велику перспективу 
застосування в процесі формування творчої особистості майбутнього фахівця.

 Ефективність тренінгів полягає у  тому, що під час тренінгових занять первинний вплив здійснюється 
не безпосередньо на пізнавальну сферу психіки людини (сприйняття, увагу, пам’ять, мислення), а через  
емоційно-почуттєву і мотиваційну сфери. Приблизна схема цієї педагогічної взаємодії виглядає так: розум 
викладача, вихователя → переживання і почуття студента → розум студента → розум викладача, вихователя 
(зворотний зв’язок). Тобто, шляхом використання різноманітних тренінгових методів (рольова гра, групова 
дискусія, вправи з вербальної та невербальної комунікації, тренування певних навичок, відеозворотний зв’язок 
та ін.) студент набуває досвіду переживання певних ситуацій, своїх психічних станів, фіксує та запам’ятовує 
емоційне забарвлення під час вирішення тих чи інших тренінгових завдань. Отриманий емоційно-почуттєвий 
досвід піддається інтелектуальній обробці та надійно зберігається   емоційною та перцептивною пам’яттю. 
Внаслідок чого у студента формуються необхідні навички, знання, уявлення, погляди й цінності, які ним уже 
сприймаються як власні, а не нав’язані зовні.

Тренінг як форма навчання вимагає від фахівців не тільки знань, а й уміння застосовувати свої знання 
у практичній діяльності, що постійно змінюється. Серед переваг, які має тренінг як активна форма навчання 
перед традиційними методами, можна визначити такі:

під час використання тренінгу процес навчання максимально наближене до реальної практичної 
діяльності;

тренінг є інтерактивним методом навчання, учасники виступають у тих чи інших ролях і діють відповідно 
до статусу своєї ролі;

тренінг є груповим методом, спрацьовують механізми групової динаміки, на відміну від індивідуального 
навчання, учасники набувають творчого досвіду розробки та виконання колективних рішень;

під час тренінгу спеціальними засобами створюється певний емоційний та інтелектуально-пізнавальний 
настрій, що надає можливість істотно активізувати й інтенсифікувати процес навчання та процес формування 
творчості.

Під соціально-психологічним тренінгом ми розуміємо процес системного відпрацьовування певних 
творчих навичок і структурування відповідних знань в учасників цілеспрямовано створеної тимчасової групи. 
Відпрацьовування таких навичок є більш успішним саме в групі з використанням методик індивідуальної і 
групової роботи. Групова робота полегшує перебіг процесів саморозкриття, самодослідження і самопізнання; 
відкриття себе для інших і відкриття себе для самого себе дозволяють зрозуміти себе, підвищити впевненість 
у собі. Під час занять кожен учасник оточений увагою і турботою, тільки в тренінговій групі він може 
активно використовувати різні стилі спілкування, засвоювати і відпрацьовувати нові, не властиві йому раніше 
комунікативні вміння та навички, відчуваючи при цьому психологічний комфорт і захищеність.

Соціально-психологічний тренінг знаходить  всі більше застосування у підготовці тих видів професійнохї 
діяльності, в яких провідну роль відіграє спілекування. В більшій мірі це відноситься до педагогічної  та 
управлінської діяльності, оскільки як їх засоби та способи використовуються засоби і способи, характерні для 
спілкування, а сама діяльність побудована за законами спілкування. В педагогічній та управлінській діяльності 
спілкувння має професійний статус, розглядається  як основний засіб», через який здійснюється реалізація  
завдань навчання, формування та управління.

Висновки. Таким чином, з розвитком суспільства виникає потреба в удосконаленні та урізноманітнюванні 
форм і методів проведення навчально - практичних занять. Соціальний досвід засвоюється не стільки готовими 
знаннями, скільки можливістю творчого навчання засобом пошуку інформації та її обробки з метою одержання 
нових знань, нової інформації. Педагогічна та психологічна науки звертають сьогодні увагу на потребу в 
застосуванні  інтерактивних форм у  навчально-виховному процесі, що забезпечить  формування творчої 
особистості  фахівця. Такими, на нашу думку, будуть насамперед дидактичні  та рольові  ігри, тренінги, методи 
розбору реальних ситуацій.  Застосування таких методів  забезпечать реалізацію тих завдань, що ставить перед 
українським суспільством сьогодення – підготовку  майбутніх фахівців сучасного типу – конкурентноспроможних, 
які вміють мислити стратегічно і водночас ситуаційно-прагматично, здатних органічно забезпечувати економічну 
та соціальну ефективність підприємств різних галузей. 

Перспективи подальших досліджень розглянутої нами проблеми обумовлені  необхідністю забезпечення 
доступу «до нових педагогічних та дидактичних підходів та їх розвиток з тим, щоб вони сприяли оволодінню 
навичками і розвивали компетентність і здібності, пов’язані з комунікацією, творчим та критичним аналізом, 
незалежним мисленням у  полікультурному контексті, коли творчість також засновується на поєднанні 
традиційних або місцевих знань і навичок із сучасною наукою і технікою» [9].
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Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО-
ВИРОБНИЧОЇ РОБОТИ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 

ЗАКЛАДІ
 
В статье рассматриваются вопросы профессиональной компетентности заместителя директора 

по учебно-производственной работе, который руководит инновационной деятельностью профессионально-
технического  учебного заведения. Предложены  модель и критерии оценки деятельности руководителя.

Ключевые слова: компетентность, компетенции, инновация, инновационная деятельность, 
заместитель директора 

There are considered the questions of professional competence of the deputy director on industrial practice work  
which supervises over innovative activity of professional educational institution. There are offered an administrative 
model and criteria of an estimation of activity of the head.

Keywords: competence, the competence, an innovation, innovative activity, the deputy director

Актуальність дослідження. В умовах ринкової економіки  науково-технічний прогрес, стрижнем якого 
є інноваційна діяльність, перетворюється на вирішальний фактор соціально-економічного розвитку країни і 
відіграє провідну роль у вирішенні економічних, екологічних, соціальних та культурних завдань. Недооцінювання 
його загрожує швидкою втратою позицій на світовому ринку, спадом виробництва, банкрутством підприємств 
та переходом виробничих проблем в соціально-економічні й політичні. Проте, незважаючи на загальновизнану 
думку про соціальну роль інноваційної діяльності в забезпеченні зростання випуску продукції та продуктивності 
праці, майже в усіх регіонах і галузях нашої країни, відстежується тенденція її поступового зниження. 

  Особливу значимість для нашої країни має творче використання досвіду розвинених країн по реалізації 
мір державної підтримки інноваційних процесів у різних сферах діяльності, що дозволить сформувати діючу 
вітчизняну систему стимулювання інноваційної діяльності. Актуальність дослідження даних питань зростає 
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в зв’язку з тим, що українська економіка прагне до гідного й органічного входження у світове співтовариство. 
Подолання відставання практично у всіх галузях і виробництвах припускає посилення інноваційного характеру 
будь-якої діяльності, формування особливої інноваційної сфери. 

Усе вище сказане визначає практичну і теоретичну значимість проблеми, а, отже, і актуальність даного 
дослідження. 

Постановка проблеми. Підготовка кваліфікованих робітничих кадрів у професійно-технічних 
навчальних закладах,  спричинена застарілістю матеріально-технічної бази, застосуванням неефективних 
механізмів управління, недостатньою участю суб’єктів господарювання у виконанні завдань професійно-
технічної освіти, відсутністю системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічного 
персоналу,   не відповідає соціально-економічним потребам  держави.

Для розв’язання зазначеної проблеми необхідно формування науково обґрунтованої державної політики 
розвитку професійно-технічної освіти з урахуванням принципів неперервності, доступності, індивідуалізації і 
диференціації, гнучкості та інноваційності цілісної відкритої системи професійної освіти і навчання [1, с.5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що  багато що з минулого досвіду не відповідає 
як потребам сучасного професійно-технічного навчального  закладу, так і суспільства в цілому. Тому для того, 
щоб професійно-технічний навчальний заклад  продуктивно розвивався, потрібні нові ідеї, нові технології 
навчання й виховання, нові підходи до управління закладом. Усе це вимагає апробації в інноваційній діяльності, 
яка повинна або довести доцільність і прогресивність висунутої ідеї, або спростувати її.

Поняття “інновація” з’явилось у дослідженнях етнічних культур в ХІХ столітті. Його сутність полягала у 
запозичені однією культурою елементів іншої. Термін “інновація”, як економічну категорію, увів у науковий обіг 
у 1911 році австрійський (пізніше-американський) вчений  Алоїз Шумпетер. Він вперше описав інноваційний 
процес, дав визначення інноваціям та виокремив   чинники інноваційного розвитку: використання нової техніки 
та  технологічних процесів; застосування продукції з новими властивостями; використання нової сировини; 
зміни в організації виробництва та його матеріально-технічному забезпечені; поява нових ринків збуту.

З середини ХХ століття на заході поняття “інновація” стали використовувати в освітній галузі. Більшість 
дослідників та практиків дають визначення терміна згідно із тлумачними словниками. Спочатку цей термін 
використовувався в лінгвістиці як новоутворення в мові (переважно в галузі морфології), що  виникло в даній 
мові на пізнішому етапі її розвитку. Нині використання  цього  поняття дуже поширилося, особливо в галузі  
освіти і педагогіки. До  інновації відносять різні нововведення в діяльності навчальних закладів в здійснені 
навчально-виховного процесу [12, с.225].

                 Під інноваційною розуміється діяльність, що пов’язана зі здійсненням науково-практичних 
розробок у галузі освіти, підвищенням професійної компетентності педагогів освітніх закладів з метою переходу 
на діяльність за новою методикою чи технологією, а також інвестування нововведень. Сьогодні досить поширеною 
інновацією в освіті є використання компетентнісного підходу. Головна  ідея розвитку компетентнісного підходу 
полягає в тому, що не слід обмежуватися сумою знань і умінь, набутих у системі  формальної освіти. Щоб досягти 
реальної ефективності, ці знання й уміння повинні бути пов’язані з більш широким спектром знань, одержаних 
людиною поза системою формальної освіти.  До галузей  розвитку компетентності належить навчання, робота, 
турбота про здоров’я, культура, політика, охорона навколишнього середовища, рух за мир і взаєморозуміння 
тощо. А як засіб формування компетентності виступають загальна освіта, професійна підготовка, навчання 
вечірнє і заочне, сімейне виховання, культурно-освітня діяльність[3,с.30].

Таким чином, інноваційна діяльність традиційно спрямована на вдосконалення соціального 
обслуговування і практичне використання наукового результату та інтелектуального потенціалу з метою 
одержання нових чи радикально поліпшених інноваційних продуктів. Це метод пізнання, за допомогою якого 
у природних або штучно створених умовах, що контролюються й керуються, досліджується освітнє явище, 
прогнозується новий спосіб розв’язання педагогічного завдання або проблеми. 

Інноваційна діяльність професійно-технічного навчального закладу потребує   компетентного заступника 
директора з навчально-виробничої роботи, який має розвинуті компетенції.

 Мета статті. Визначити  компетенції, які забезпечують розвиток інноваційної діяльності та підвищують 
рівень професійної компетентності заступника директора з навчально-виробничої роботи професійно-технічного 
навчального закладу.

Основна частина. У наукових дослідженнях  існує досить усталена  точка зору, відповідно до якої термін  
“компетентність ” включає  знання, уміння, навички здійснення педагогічної діяльності (А.Н. Журавльов, 
Н.Ф.Тализіна, Р.К. Шакуров, А.І. Щербаков та ін.). Так,  Л.М. Мітіна в структурі педагогічної компетентності 
учителя виділяє підструктури (знання, уміння, навички і способи здійснення  педагогічної діяльності і  знання, 
уміння, навички і способи здійснення  педагогічного спілкування).

Ще в 70-і роки ХХ століття ідея і термін  “компетентності” широко використовувалися в США  і ряді 
країн Європи у зв’язку з проблемою індивідуалізації навчання. Тоді ідея  була досить проста: не обмежуватися 
в навчанні основами наук і відповідних методів навчання, а намагатися  розвивати всі рівні міжособистісних 
стосунків.

 Не висуваючи за мету з’ясувати увесь перелік компетенцій заступника директора з навчально-
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виробничої роботи, який працює в умовах інноваційного режиму професійно-технічного навчального закладу, 
запропонуємо наше бачення проблеми розвитку професійної компетентності, тлумачення деяких принципових 
для нас положень

Компетенція може формуватися, розвиватися, збагачуватися, розширюватися або зміцнюватися, тільки 
ґрунтуючись на початковому рівні. На наш погляд, слід чітко визначитися з такими  поняттям, як “  ключова 
компетенція ”. Якщо користуватися більш загальними поняттями ключових компетенцій “ як визначних до 
умов реалізації, які безмежні і, водночас, специфічні та універсальні ” [11, С.84], то в контексті пропонованої 
проблеми це визначення нас не задовольняє.

Введемо деякі визначення для розмежування понять “ компетентність ” і “ компетенція ”. Сьогодні вчені 
ведуть дискусію про розмежування понять “компетенція” і “компетентність”. В окремих випадках ці терміни 
представлені як синоніми (І.Зимня). Проте у багатьох ситуаціях компетентність є більш складним комплексним 
особистісним утворенням, яке включає  ряд компетенцій  у вигляді  конкретного індивідуального досвіду (В. 
Болотов, В.Серіков). У науковій літературі  можна зустріти  визначення професійних (професійно-орієнтованих); 
загальних (ключових, базових, універсальних і т.п.), академічних та ін. компетенцій (В.Байденко). Г. Тюлю 
[10,с.112] розподілила компетенції  менеджера на: освітні, особистісно-індивідуальні, соціально-лідерські, 
спеціальні (у галузі професійних знань та умінь). 

На думку І.А. Зимньої, освіта зіткнулася з достатньо складною проблемою визначення змісту поняття 
компетентність і розмежування ключових компетенцій , а також відокремлення компонентів, що входять до 
них. Це, в свою чергу, на думку дослідниці, ускладнює розробку підходів (процедур, критеріїв, інструментів) 
до їх оцінки як результату освіти. Тому авторкою були теоретично обґрунтовані ключові компетенції.

 Теоретичною основою виокремлення ключових компетенцій, як підкреслює І.А. Зимня, стали 
положення про те, що людина є суб’єктом спілкування, пізнання та праці (Б.Г. Ананьєв), вона проявляється у 
системі відносин до суспільства, інших людей, до себе, до праці (В.М. Мясіщев), компетентність має вектор 
акмеологічного розвитку (Н.В. Кузьміна, А.О. Деркач), професіоналізм складається із компетенцій  (А.К. 
Маркова).

Враховуючи означене, І.А. Зимня  запропонувала три основні групи  компетенцій: 
-  компетенції , що відображають ставлення людини до самої себе як особистості, як до суб’єкту 

життєдіяльності; 
-  компетенції , що відносяться до взаємодії людини з іншими людьми; 
- компетенції , що мають відношення до діяльності людини та проявляються у всіх її типах та формах 

[3, с.121].
 Ключові  компетенції  визначаються нами як ділові і особисті якості, які  властиві як заступнику 

директора з навчально-виробничої роботи так і кожному співробітникові  професійно-технічного навчального 
закладу незалежно від посади і змісту діяльності; їх перелік відображає певний ідеальний  профіль співробітника   
професійно-технічного навчального закладу: критичне мислення, творчий підхід, ініціативність, вирішення 
проблем, оцінювання ризиків, конструктивне управління, відданість справі, націленість на зміни, делегування 
повноважень, робота в команді, бездоганне виконання своїх обов’язків і порядність. Відповідно до Рекомендацій 
Парламенту  і Ради Європи  від 18 грудня 2006 року  “ Про ключові компетенції навчання упродовж життя 
” ключовими є такі компетенції: комунікативні, математичні, комп’ютерні, наукові, навчальні, соціальні, 
підприємницькі, культурологічні.

Е.М. Коротков розглядає компетенції як комплекс сформованих у процесі освіти або у результаті 
накопиченого практичного досвіду можливостей ефективної поведінки у визначених життєвих ситуаціях та  у 
професійній діяльності. Такі можливості визначаються комплексом знань,навичками та уміннями,розумінням 
ситуацій і проблем,життєвою позицією,  структурою цінностей, мотивацією поведінки, готовністю до визначеним 
видам і рольовою структурою діяльності.

Можливо створити широку класифікацію компетенцій, вважає Е.М. Коротков, але практично лише 
частина з них формується у освітньому процесі. Компетенції як результат освіти складають лише основу 
подальшого розвитку професіоналізму особистості. Інша частина  компетенцій визначається послідовним 
накопиченим досвіду професійної діяльності і соціального  життя. Компетенції неможливо розглядати  раз і 
назавжди сформованих результатів. Вони змінюються  за різними обставинами  і на різних етапах діяльності 
людини. Отже, є сенс говорити про якість компетенцій, сформованих у результаті освіти. Критеріями такої 
якості можуть бути наступні:

- склад компетенцій, які відображають  розвинуті в освітньому процесі можливості, цінності, готовність 
до різних видів діяльності, ролей, повноважень, психологічних навантажень і т.п. ;

- відповідність системи отриманих знань структури компетенцій;
- комплекс навичок і умінь, необхідних для реалізації  компетенцій;
- потенціал компетентнісного саморозвитку особистості ( отримання нових компетенцій упродовж 

життя).
Орієнтація освіти на новий результат потребує нового підходу до забезпечення  якості освіти, критеріям 

його оцінювання, нового підходу  до організації освітнього процесу і управління ним. Така ідея відображена у 
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змісті компетентнісного підходу в освіті. Він включає:

- модель спеціаліста, побудовану за принципами  формування компетенцій як результату освіти;
- освітній стандарт нового покоління;
- освітню програму і навчальний план за модульними програмами;
- планування і оцінювання навчального процесу;
- оцінювання засвоєних знань;
- оцінювання засвоєнь компетенцій;
- управління освітою за якістю професійної компетентності.
А.К. Маркова, досліджуючи професійну компетентність, визнала необхідним структурувати означене 

явище за певними блоками, що об’єднують професійні (об’єктивно необхідні) знання; професійні (об’єктивно 
необхідні) вміння; професійні психологічні позиції, настанови фахівця, яких вимагає професія; особливості, що 
забезпечують оволодіння професійними знаннями та вміннями [8]. В подальшому ця структура зазнала деяких 
змін: дослідниця виокремила такі види професійної компетентності, як спеціальна, соціальна, особистісна та 
індивідуальна.  В концепції російського  менеджменту (Е.М. Коротков) основна ідея полягає у підвищенні ролі 
керівника різного рівня. Професійна  компетентність  особистості є  пріоритетною  у якості основної з цілей 
процесу навчання  з урахуванням тенденцій  соціально-економічного розвитку  сучасного суспільства і мотивів, 
які спонукають людину до удосконалення цієї якості.

З позиції культурно-історичної заданості компетентність у смисловому значенні охоплює три аспекти: 
знання, вміння, навички. Крім того, компетентність – це гармонічне співвідношення “хочу”, “можу” і             “треба 
”.  Саме компетентність виконує ряд функцій: уміння обирати відповідну інформацію для виконання дій для 
досягнення необхідної мети або для побудови нової дії; для використання знань, які одержані від успіхів та 
невдач; для корегування, відмови від недоцільної дії; для широкої та глибокої взаємодії з довкіллям тощо.

Компетентність має вікові характеристики, які науковцями розглядаються як орієнтовні показники 
розвитку особистості на кожному віковому етапі, базисні характеристики компетенції того чи іншого виду 
діяльності. Як правило, про компетентність ідеться в дослідженнях психологів, у роботах педагогів – про 
відповідну компетенцію, тобто єдиного погляду на різні визначення цих двох термінів поки ще немає. 

У найзагальнішому вигляді поняття “компетентність” описується в такий спосіб.  Бути компетентним 
означає бути здатним мобілізувати в даній ситуації отримані знання і досвід. Під час обговорення компетентності 
увага звертається на конкретні ситуації, у яких вони виявляються. Є сенс говорить про компетентність 
тільки тоді, коли вона представлена у будь-якій ситуації; невиявлена компетентність, що залишається в ряді 
потенціальностей, є не компетентністю, а здебільше прихованою можливістю.

Чим виражений ступінь наявної бажаної компетентності? Ступінь цей виражено через «уміння». У 
моделі «компетентність – уміння» тільки уміння доступне спостереженню, фіксації і оцінюванню. У межах 
цієї роботи ми будемо послуговуватися терміном “ компетентність ” як більш доцільним для позначення того, 
про що йдеться.

 Нинішній етап розвитку професійної компетентності характеризується оновленням концептуальних 
засад, замість ЗУНівського підходу впроваджується новий, компетентісний підхід, у центр якого ставиться 
забезпечення гармонійного співвідношення  особистісних і професійних  якостей менеджера освіти.        

 Пріоритетом розвитку професійної компетентності у межах концепції компетентнісного підходу є  
інноваційна діяльність   заступника директора з навчально-виробничої роботи на засадах  компетентності, яка 
потребує особистісного орієнтованого підходу: самоуправління і самоорганізації.

Інноваційна діяльність  заступника директора з навчально-виробничої роботи у професійно-технічному 
навчальному закладі  відповідно до компетентісного підходу  насамперед визначається іншими принципами його 
відбору і структурування, спрямованими на кінцевий результат  — набуття заступником директора ключових 
і професійних компетенцій. 

 Відповідно до цього вихідними положеннями  розвитку професійної компетентності заступника 
директора з навчально-виробничої роботи у професійно-технічному навчальному закладі є:

- неперервність, наступність і взаємозв’язок  підвищення кваліфікації  на всіх рівнях;
- первинність культури управління у змісті діяльності;
- поєднання принципів управління  і сучасних інноваційних технологій;
- єдність педагогічних і управлінських цінностей у  творчому розвитку особистості;
- інноваційність  науково-методичного забезпечення  діяльності;
- створення моделі розвитку професійної компетентності;
-  взаємодія з науковими установами, підприємствами, організаціями.
 Використання  компетентісного підходу сприяє іншому інноваційному підходу  діяльності заступника 

директора з навчально-виробничої роботи   у професійно-технічному навчальному закладі.
З’ясувати рівень власної професійної компетентності заступнику директора з навчально-виробничої 

роботи допоможуть відповіді на запропоновані далі запитання анкети.
-Як з’ясувати  компетентність у вирішенні конкретного професійного завдання?
-Що робити, якщо з’ясована  професійна некомпетентність? Які засоби її розвитку існують? Чи повинні 
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вони мати вигляд певної програми, плану? Який вигляд буде мати ця програма або план, яку структуру?

-До кого можна звернутися за допомогою щодо розвитку професійної компетентності? 
-У яких професійних спільнотах педагогів я можу розвинути свою професійну компетентність? Як їх 

знайти? Яку можу взяти участь у їхній діяльності, чим перейматися?
-Де і як я можу показати (презентувати) мої досягнення в розвитку своєї компетентності? та ін. [7, 

с.37].
  З метою підвищення ефективності професійної діяльності заступника директора з навчально-

виробничої роботи професійно-технічного навчального закладу необхідно окреслити модель розвитку 
професійної компетентності заступника директора з навчально-виробничої роботи, який може працювати в 
професійно-технічному навчальному закладі, що здійснює інноваційну діяльність або працює за інноваційною 
(експериментальною) програмою. Ця модель, як узагальнений образ професіонала найвищої кваліфікації, буде 
зразком для порівняння з дійсним рівнем професійної компетентності конкретного заступника директора за 
його професійними потребами та реальною необхідністю.

Створюючи модель розвитку професійної компетентності заступника директора з навчально-виробничої 
роботи професійно-технічного  навчального закладу, ми виокремили три групи показників діяльності: 
початковий, основний та результативний.

Початкові показники визначаються ключовими компетенціями заступника директора з навчально-
виробничої роботи. Основні показники визначають систему професійних компетенцій, які  впливають на стиль 
діяльності заступника директора. Оскільки заступник директора  впливає на розвиток, навчання та виховання      
учнів професійно-технічного навчального закладу опосередковано через педагогічних працівників професійно-
технічного навчального закладу, то результативними показниками інноваційної діяльності заступника директора 
є підвищення професійної компетентності саме педагогічних працівників.

Щире бажання заступника директора з навчально-виробничої роботи зробити свій професійно-технічний 
навчальний заклад кращим у поєднанні з  професійною компетентністю забезпечує успішність управління 
інноваційною діяльністю. Управляти інноваційною діяльністю і розвитком професійно-технічного начального 
закладу треба вміти, а для цього треба знати, як це робити. Розвиток професійної компетентності заступника 
директора – це процес засвоєння інновацій. Розвиток можливий тільки за рахунок нового: технологій, підходів, 
методів, змісту роботи і т.д. Тому перед заступником директора постає проблема цілеспрямованого управління 
інноваційними процесами. Відтак, виникає напрям професійної діяльності заступника директора – інноваційний 
менеджмент. Основними функціями та завданнями  інноваційного менеджменту заступника директора з 
навчально-виробничої роботи є: 

- аналітико-прогностична діяльність пов’язана з глибоким аналізом стану системи, вивчення невідкладних 
проблем, відстеженням тенденцій та закономірностей, виявлення перспектив та прогнозованих змін;

-  планування передбачає розроблення стратегічних і тактичних планів щодо впровадження інновацій;
- організаційна функція   забезпечує упорядкування діяльності учасників процесу під час здійснення 

інновацій;
- контролююча функція  перевіряє хід впровадження інновацій,інноваційного підходу до діяльності;
- регулювання передбачає діяльності з впровадження інновації за наслідками контролю, створення 

ситуації стабільності і рівноваги.
 Можна виділити такі основні етапи здійснення інноваційної діяльності  заступником  директора з 

навчально-виробничої роботи у професійно-технічному навчальному закладі:
перший етап – усвідомлення  необхідності змін та впровадження інновацій. На цьому етапі заступником 

директора  у професійно-технічному навчальному закладі формується відповідне інформаційне поле на основі 
залучення педагогічного, учнівського та батьківського колективів до різних форм інформаційної діяльності 
(конференції, збори, семінари, наради, зустрічі з досвідченими викладачами, науковцями тощо). Водночас 
адміністрація професійно-технічного навчального закладу здійснює моніторинг якості освітніх процесів  й 
оприлюднює їх кількісні та якісні показники. Основна мета етапу полягає в тому, щоб усі члени педагогічного 
колективу усвідомили, що реальний стан функціонування професійно-технічного навчального закладу не 
відповідає новим тенденціям розвитку суспільства, науково-технічному прогресу, вимогам батьків щодо 
забезпечення  учнів освітніми послугами відповідно до потреб та інтересів, врешті, не сприяє професійному 
зростанню педагогічного колективу тощо; 

другий етап – пошук та актуалізація нових ідей. Головною метою цього етапу є виявлення кола проблем, 
актуалізація нових ідей, обговорення їх колективі та з науковцями. На цьому етапі формується творча група, 
діяльність якої спрямовується на розробку та оформлення ідеї у відповідний проект чи програму; 

третій етап – здійснення проектування нововведення творчою групою. Насамперед аналізується стан 
функціонування професійно-технічного навчального закладу на основі проведеної діагностики, визначається 
майбутня перспектива, окреслюється стратегія досягнення мети. Якщо професійно-технічний навчальний заклад 
планує впровадити інновації одночасно у виховній системі, змісті, навчальних технологіях, управлінських 
підходах, тоді кожна група вибудовує власну стратегію досягнення мети. Результатом етапу є підготовлений 
проект нововведення, де повинні бути віддзеркалені мета, завдання та основні заходи щодо реалізації нової 
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ідеї, залучені ресурси, критерії змін та методика виявлення ефективності інноваційного процессу; 

четвертий етап – управління процесом упровадження інновацій. На цьому етапі відбувається освоєння 
(апробація) нової педагогічної ідеї. Тому важливим для  заступника директора є урахування “людського фактора” 
(мотивація, стреси, функціональна невизначеність, вчасна поінформованість, неконтрольованість ситуацій тощо) 
в інноваційному процесі та створенні комфортних умов для роботи всіх суб’єктів інноваційної діяльності; 

п’ятий етап – стратегія управління та підготовка суб’єктів інноваційної діяльності до роботи в нових 
умовах. Ідеться передусім про вибір стилю управління, вміння презентувати ідею, оцінювати і контролювати 
проміжні результати, делегувати повноваження, мотивувати до співпраці, налагоджувати зовнішню комунікацію 
тощо. Ефективність нововведень значною мірою залежить від готовності учасників до інноваційної діяльності. 
Тому особливого значення набуває процес навчання педагогів-дослідників, під час якого освоюються механізми 
пошуково-дослідницької роботи та інноваційних технологій. На цьому етапі важлива роль заступника директора 
з навчально-виробничої роботи як консультанта (наукового керівника) як одного з керівників інноваційної 
педагогічної програми;

шостий етап – подолання опору та психологічного дискомфорту. Нерідко у процесі підготовки та 
впровадження інновацій у професійно-технічному  навчальному закладі виникають ситуації протистояння 
через нерозуміння нових стимулів роботи, зміну режиму роботи, додаткові витрати, необхідність постійного 
навчання тощо;

сьомий етап – оприлюднення результатів інноваційної  діяльності. Його зміст, зміст окремого предмета, 
курсу, алгоритм педагогічної технології, методика, нова організація навчального, виробничого та виховного 
середовищ; та інші ідеї повинні бути оприлюднені на рівні батьків, учнів; педагогічних працівників; органів 
державного управління.

                Основними формами оприлюднення результатів інноваційної діяльності є семінари-презентації, 
публічні конференції для батьків, педагогічних працівників, керівників навчальних закладів, виступи в засобах 
масової інформації.Щоб залучити педагогічних працівників до інноваційної діяльності, керівнику  необхідно 
задіяти: зовнішні стимули, пов’язані із матеріальним винагородженням; мотиви зовнішнього самоствердження 
через оцінювання;  професійні мотиви, самооцінювання; мотиви особистісної самореалізації (передбачають 
можливість особистісного зростання); мотиви творчості. 

Основні шляхи усунення опору педагогічних працівників щодо впровадження інновацій такі: освіта і 
консультування; залучення до участі у розробці планів впровадження інновацій; своєчасна допомога і підтримка; 
переговори та укладання угод спільної діяльності; надання пріоритетної ролі тому, хто чинить опір; спонукання, 
переконання; власний приклад творчої діяльності. 

 Висновки. У статті досліджено основні проблеми здійснення інноваційної діяльності заступника 
директора з навчально-виробничої роботи професійно-технічного навчального закладу. Інноваційна діяльність 
спричиняє якісні зміни в управлінні  професійно-технічним навчальним закладом і  залежить від рівня 
професійної компетентності заступника директора з навчально-виробничої роботи. 

За цих умов доцільним стає вивчення теоретичних основ стимулювання інноваційної активності 
працівників професійно-технічного навчального закладу як основного джерела інновацій та особливостей 
державної підтримки інноваційної діяльності. Підхід сучасних  професійно-технічних навчальних закладів  
до стимулювання праці в інноваційному процесі визначається двома головними моментами – прагненням 
максимально активізувати творчу особистість і направити цю активність на досягнення конкретного  
результату. 

Практика застосування керівництвом професійно-технічного навчального закладу  різноманітних форм 
заохочення, таких як спеціальні премії, нагороди і пільги за рахунок позабюджетної діяльності професійно-
технічного навчального закладу свідчать про те, що в більшості випадків вони є найбільш гнучкими і керованими 
важелями стимулювання інноваційної діяльності  працівників професійно-технічного навчального закладу.

 Отже, інноваційна діяльність професійно-технічного навчального закладу вцілому і конкретно заступника 
директора з навчально-виробничої роботи  – це складний процес, що потребує науково-методичного підходу. 
Всім учасникам процесу перетворень потрібно „знайти” себе: заступнику директора з навчально-виробничої 
роботи успішно реалізувати надану можливість самореалізації, педагогічним працівникам – вміло використати 
свободу для відповідального вибору способів і методів навчання, розробити відповідні проекти і пропозиції, 
використати у своїй практиці світовий досвід упровадження інновацій в освіту.
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Житомирський інститут медсестринства

РЕФОРМУВАННЯ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА ЗАСАДАХ 
ДУХОВНОСТІ

В статье проведен научный анализ проблемы развития поэтапного медсестринского образования и 
создания новой научной отрасли – сестринского дела. Делается вывод, что перестройка и реформирование 
общественного здравоохранения государства невозможно без реформирования самого весомого его сегмента 
– медсестринского звена. 

Ключевые слова: медсестринство, этапность образования, научные исследования в медсестринстве, 
деонтология.

The scientifi c analysis of the problem of developing the graduate nursing education and creation of a new 
scientifi c branch – the nursing is made in the article. The conclusion is drawn that reconstruction and reforming the 
communal medical service of the state is impossible without the reforming of its major segment, that is the nursing 
branch. 

Key words:  nursing, graduate education, scientifi c nursing researches, deontology.

Вступ. Медсестринство – найчисельніша ланка спеціалістів охорони здоров’я, яка об’єднує понад 
464,7 тисяч медичних сестер, акушерок, фельдшерів, помічників санітарних лікарів, лаборантів, фармацевтів, 
зубних техніків та інших фахівців в Україні. Роль медичних сестер, акушерок, фельдшерів та інших спеціалістів 
середньої ланки є очевидною і надзвичайно важливою. Завдання медичних сестер, акушерок, фельдшерів 
полягає насамперед в наданні кваліфікованої допомоги всім людям, які її потребують. 

Медична сестра в стаціонарі знаходиться поряд з хворим цілодобово, фельдшер на сільському 
ФАПі – перший, хто надає невідкладну медичну допомогу та проводить профілактичну роботу (щеплення, 
спостереження за дітьми до року тощо). Вивчення міжнародного досвіду з питань розвитку медсестринства 
засвідчує, що раціональне використання сестринських кадрів сприяє значному покращенню якості, доступності 
та економічності надання медичної допомоги населенню, ефективному використанню ресурсів охороні здоров’я,   
профілактиці захворювань [1; 5; 6].

ВООЗ розглядає сестринський персонал як реальний потенціал для задоволення зростаючих потреб 
населення в доступній медичній допомозі, враховуючи, що сестринський персонал, – це 75%  кадрового 
потенціалу охорони здоров’я [1; 2; 3].

При цьому ВООЗ (1999) стверджує, що розвиток сестринської справи повинен підтримуватись:
- розробкою стратегії планування трудових ресурсів і підготовки сестринських кадрів;
- створенням нормативно-правової бази для розвитку;
- забезпеченням умов для ефективної діяльності сестринського персоналу;
- можливістю повної реалізації професійного потенціалу в співпраці з іншими – категоріями медичних 

працівників (акушерки, фельдшера, лікарі, фахівці санепідемслужби, тощо [4, 7, 8].
Проблемним питанням на сьогодні є недостатня увага до сестринської справи в державі, що обумовило 

відставання даної області охорони здоров’я від розвитку сучасної науки і медичних технологій, як наслідок, 
має місце:

- зменшення  кваліфікованого медичного персоналу;
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- зниження забезпеченості сестринськими кадрами;
- дисбаланс співвідношення лікар: медсестра;
- погіршення якості медичної допомоги.
За останні 5 років число медсестер в галузі охорони здоров’я України зменшилось на 16 тис. осіб [1; 

9; 10; 11; 12].
Мета роботи: наукове обґрунтування доцільності ступеневої освіти медичних сестер та докторату 

«Сестринська справа» для підвищення престижності професії медичної сестри, удосконаленню сестринської 
практики та розвитку  медичної галузі загалом.

Матеріал та методи дослідження.
При проведенні дослідження використані методи анкетування, системного підходу та  структурно-

логічного аналізу. Опитування проведено впродовж 2007-2008 років серед 280 старших та головних медичних 
сестер лікувально-профілактичних закладів Житомирської області.

Результати та їх обговорення.
За результатами анкетування старших та головних медичних сестер отримані наступні результати:
- професійний потенціал медсестер в громадській охороні здоров’я використовується тільки на 

третину;
- мінімальні можливості професійного росту;
- не мають можливості робити вклад в процес реформування медицини та громадської охорони 

здоров’я;
- відсутність повноважень в прийнятті самостійних професійних рішень на всіх рівнях надання медико 

– санітарної допомоги;
- недостатньо самостійності в управлінні сестринським персоналом;
- медичні сестри готові до розширення самостійності при організації догляду за хворими та збільшення 

кількості виконуваних маніпуляцій (53% респондентів).
Основні розділи трудової діяльності головних і старших медсестер закладів охорони здоров’я і затрати 

робочого часу (за результатами хронометражу):
- забезпечення закладів охорони здоров’я матеріальними ресурсами – 35% (аптека, медобладнання, 

оснащення);
- контроль над функціонуванням системи профілактики внутрішньо лікарняних інфекцій – 28%;
- поточна робота з інформацією, вирішення проблем, виконання доручень керівництва – 23%;
- безпосередня робота з персоналом – 14% (контроль роботи, навчання, складання плану роботи, графіку 

роботи, підвищення кваліфікації, інструктаж прийнятих на роботу по охороні праці, тощо).
Для реалізації навчаючої функції медсестер мають місце перешкоди:
- дефіцит  робочого часу – 41%;
- недостатня професійна підготовка керівників сестринського процесу з методики навчання – 81%.
Передумови, які вимагають зміни функції і організаційних форм діяльності в медсестринстві в умовах 

соціально – економічних реформ:
- розвиток первинної медико-санітарної допомоги;
- акценти на профілактику захворювань і зміцнення здоров’я;
- потреба в посиленні гігієнічного навчання і виховання населення;
- збільшення уваги до реабілітації і відновного лікування;
- організація лікарень, відділень сестринського догляду, хоспісів для надання паліативної допомоги;
- необхідність підготовки медсестри до навчаючої функції (навчити пацієнта; педагогічні і професійні 

навички для навчання інших медсестер).
Програмою реформування медсестринства в Україні на 2005 – 2010 роки (МОЗ України, 2005 р.) 

передбачено:
- розробка і запровадження нових освітніх стандартів і змісту медичної освіти;
- перехід з 2-х на 3-річну програму підготовки медсестер;
- запровадження однорічної підготовки медсестер – бакалаврів;
- впровадження уніфікованих програм післядипломної освіти;
- перегляд професіограми з перерозподілом між лікарем і медсестрою;
- створення інститутів медсестринства, сестринських факультетів при університетах;
- затвердження програми підготовки Магістра медсестринства (ОКХ і ОППП).
В умовах реформування сестринської справи і освіти актуальними аспектами є:
- запровадження європейських і світових стандартів  медичної освіти і підготовки медичних кадрів із 

збереженням кращих надбань вітчизняної медичної школи.
- удосконалення системи  медичної освіти і її змісту (молодша м/с     дипломована м/с     бакалавр  

магістр);
- удосконалення системи підвищення кваліфікації («вчитися все життя»);
- підготовка викладачів для медичних училищ і коледжів (бакалаври, магістри на зміну викладачам - 
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лікарям);
Галузевий стандарт вищої освіти України міністерства освіти і науки України.
Освітньо – кваліфікаційна характеристика магістра.
1. Галузь використання.
Цей стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють управління в галузі вищої 

освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги в галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх 
форм власності, де готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, напряму підготовки – 1101 
МЕДИЦИНА, освітнього рівня повна вища освіта, кваліфікація – 2230.1 науковий співробітник (сестринська 
справа, акушерство).

2. Освітньо-професійна програма підготовки магістра напряму підготовки – 1101 МЕДИЦИНА, 
кваліфікації 2230.1 науковий співробітник (сестринська справа, акушерство). Нормативний термін навчання 
– 2 роки.

Перелік дисциплін відділення магістрів за спеціальністю 8.110102  «Сестринська справа»:
1. Психологія;
2. Правознавство і медичне законодавство;
3. Безпечний   лікарняний простір;
4. Медсестринський діагноз;
5. Економіка охорони здоров’я та маркетинг медичних послуг;
6. Методологія   наукової  роботи;
7. Невідкладні стани;
8. Педагогіка і мистецтво викладання;
9. Менеджмент в медсестринства;
10. Паліативна медицина;
11. Сімейна медицина;
12. Клінічне медсестринства.
Модель магістерської програми має на меті підготовку професіоналів, які будуть здатні:
- координувати та організовувати надання сестринської допомоги окремим особам, родинам, групам 

населення або громадам різної чисельності;
- організовувати навчання окремих осіб, родин, груп населення, громад різної чисельності здорового 

способу життя та практики персонального здоров’я;
- реагувати на зміни в системі охорони здоров’я шляхом внесення відповідних змін в навчальні програми 

безперервного навчання медичних сестер на робочому місці;
- здійснювати викладання сестринських дисциплін з одночасним проведенням дослідницької   роботи, 

яка має бути  спрямована   на   розвиток та удосконалення сестринської практики та освіти в Україні.
Згідно освітньо-професійної програми магістр з медсестринства здатний виконувати професійні 

роботи:
1229.5  Начальник (завідувач) структурного підрозділу медичного закладу;
1229.5  Головна медична сестра (заступник головного лікаря з медсестринства);
1229.6  Завідувач відділення (декан) у коледжі;
2230.1  Науковий співробітник (сестринська справа, акушерство);
2310.2  Викладач вищого медичного навчального закладу.
Перспективні напрямки наукових досліджень в медсестринстві:
- наукова розробка медсестринського процесу, теоретичних та організаційних основ медсестринства, 

стандартів надання медсестринських послуг;
- наукові дослідження проблем медсестринської освіти;
- наукове обгрунтування діагностично-лікувальної та профілактичної допомоги, найбільш доцільних 

форм медсестринської діяльності, медсестринських втручань;
- наукове обґрунтування функцій медичної сестри залежно від рівня освіти, етапів надання медичної 

допомоги;
- вивчення демографії, валеології, ієрархічної структури потреб людини;
- визначення потреб пацієнтів та розробка адекватних медико-соціальних заходів для їх вирішення;
 - розробка науково обґрунтованих критеріїв забезпечення населення оптимальним рівнем кваліфікованої, 

загальнодоступної медсестринської допомоги у здійсненні профілактичних, лікувальних та реабілітаційних 
заходів;

- наукове обґрунтування найбільш раціональних та ефективних форм санітарної освіти населення 
як складової комплексного підходу до  випереджально-профілактичних, медичних та екологічних заходів, 
орієнтованих на збереження та зміцнення здоров’я сучасних та майбутніх поколінь.
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Рис.1. Перспективна модель ступеневої освіти та професійної діяльності в медсестринства.

Необхідні умови реалізації реформування медсестринства в Україні:
- належна державна підтримка реформування системи охорони здоров’я і сестринської справи, як 

складової цілісної системи;
- удосконалення законодавства в галузі охорони здоров’я в частині медсестринства;
- пріоритетне фінансуваня програми розвитку медсестринства;
- адекватна кадрова політика щодо забезпечення номенклатури медсестринських посад, досягнення 

оптимального співвідношення «лікар-медсестра»;
- формування спеціалістів якісно нового типу від помічника медсестри до високопрофесійного фахівця, 

спроможного при необхідності діяти самостійно;
- активна діяльність професійних медсестринських громадських організацій.
Суттєвим чинником реалізації зазначеного вище є духовно-моральний та креативний аспекти праці 

медичного працівника. Відомо, що професія лікаря являється творчою, коли лікар (медична сестра) не може 
догматично слідувати визначеним постулатам і приписам, не враховуючи характеру лікування захворювання, 
психологічних і інших факторів і причин. Перед лікарем в кожному конкретному випадку виникають завдання, 
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для рішення котрих необхідне самостійне мислення і вміння передбачати наслідки своїх дій.

Творчий характер праці лікарів зумовлений також індивідуальними особливостями як пацієнтів  і 
їх родичів, так і самого лікаря, з його особистими якостями, досвідом, авторитетом. Одні і ті самі прийоми 
деонтологічного впливу, ефективні у одного лікаря (медичної сестри), можуть бути зовсім неприйнятними чи 
мало прийнятними для іншого. В цьому, на наш погляд, і полягає один із найважливіших морально-духовних 
аспектів діяльності лікаря. Але, на дійсно творчу працю лікаря (медичної сестри) здатний не кожен. Тому при 
виборі професії медичного працівника так важлива професійна орієнтація.

Як засвідчує аналіз наукових джерел та наш досвід, найважніша особливість медичної професії – 
гуманізм. Він випливає із самої сутності цієї професії і глибокого відчуття поваги і любові до людей, бо 
неможливо любити свою професію не люблячи людину.

Стати гарним і компетентним лікарем без любові до своєї праці, до хворої людини неможливо. Лікар, 
байдужий до хворого, людей, глухий до суспільних проблем, – велике професійне і соціальне зло, за яке дорого 
платить суспільство, оскільки у процесі лікування лікар не тільки застосовує різноманітні медичні методи, але 
і впливає на хворого власною особистістю. Нажаль, морально-психологічним принципам лікарської діяльності, 
їх деонтологічному втіленню приділяється ще недостатньо уваги.

Визначити сутність моралі лікаря неможливо без знання характеру і особливостей його праці, тобто 
без аналізу самого об’єкту, який безпосередньо відображається в моралі медичного працівника. Такий підхід 
відповідає положенню про необхідність шукати сутність духовних новоутворень не тільки в нас самих, але і в 
тих об’єктах, які нами відображаються.

Відтак, праця медичного працівника як специфічне суспільне явище має свої особливості. Перш за все, 
така праця передбачає процес суб’єкт-суб’єктної взаємодії людей. Як і в праці педагога, в праці лікаря його 
предмет – людина, знаряддя – людина, продукт – також людина. Тут лікувально-діагностичні методи нерозривно 
сплітаються з особистісними відношеннями. 

Тому надзвичайної важливості набувають моральні і психологічні аспекти діяльності медичного 
працівника, який має уміти ототожнювати себе з хворим, розуміти і відчувати психологічні та фізичні проблеми 
людини, чим визначається істинність професійного покликання медичного працівника, який маж бути прикладом 
для оточуючих, він повинен виділятись серед інших людей своєю культурою, стриманістю, вихованістю. 

Однак вихованість – це не тільки гарні манери, а дещо більш глибоке. Це, перш за все, внутрішня 
інтелігентність людини, котра передбачає повагу до людей, вміння встановлювати з ними ефективні контакти. 
Особливо важливим являється повага до хворої людини, оскільки поважати кожного хворого, його родичів – 
важка і складна робота розуму і серця. Зазначимо, що у нас багато лікарів, які володіють цими якостями. 

Висновки.
Міжнародний і вітчизняний досвід ідеології і філософії розвитку медсестринства підтверджує, що 

розбудова і реформування громадської охорони здоров’я держави неможливе без реформування найвагомішого 
його сегменту – медсестринської ланки та інших категорій медпрацівників (фельдшерів, акушерок, зубних 
гігієністів, тощо), що має соціальне, медичне, економічне обґрунтування і, безперечно, буде позитивно впливати 
на стан суспільного здоров’я. При цьому важливими у зазначеному процесі постають духовно-моральні засади 
діяльності медичних працівників. 

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямку полягають в науковому обґрунтуванні затвердження 
на законодавчому рівні нової наукової дисципліни «Сестринська справа» для підвищення престижності професії 
медичної сестри,  удосконаленню сестринської практики та розвитку  медичної галузі загалом.
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РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ 
ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ В ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНІЙ ЛАНЦІ УПРАВЛІННЯ: 
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                                      Конфуцій

У статті розкриваються критерії та показники розвитку управлінського мислення майбутнього 
магістра військового управління в військово-професійній діяльності.

Ключові слова: управлінське мислення, розвиток управлінського мислення офіцерів оперативно-
тактичної ланки управління(слухачів), критерії та показники розвиненості управлінського мислення.

В статье раскрываются критерии и показатели развития управленческого мышления будущего 
магистра военного управления в военно-профессиональной деятельности.

Ключевые слова: управленческое мышление, развитие управленческого мышления офицеров 
оперативно-тактического звена управления (слушателей), критерии и показатели развитости управленческого 
мышления.

In the article criteria and indexes of development of administrative thought of future master’s degree of military 
management open up in military-professional activity. 

Keywords: administrative thought, development of administrative thought of offi cers of operative tactical link 
of management (listeners), criteria and indexes of development of administrative thought.

Актуальність даної теми. Суспільні зміни неминуче зачіпають існування державних інституцій, у т.ч. 
воєнної організації.  Інтереси захисту національної безпеки України, її територіальної цілісності та суверенітету, 
тенденції в розвиткові збройної боротьби на сучасному етапі, перехід Збройних сил України до професійної 
армії ставлять високі вимоги до суб’єка професійної діяльності — офіцера. Вимоги, які виникають у фахівця 
військової справи в наш час, зобов’язують сучасного керівника (управлінця) більш ретельніше зосередити увагу 
на так званій “інтелектуальній складові”. 

Сучасна армія потребує високоінтелектуальних, досвідчених, ділових, творчих, відповідальних офіцерів, 
які дбають про бойову готовність, особовий склад, про їх професійне становлення і самовдосконалення. Це 
зобов’язує по-новому подивитися на систему післядипломної освіти, а саме на майбутнього магістра військового 
управління як керівника, який у своїй службовій практиці задіяний у керуванні колективами (групами), які 
покликані обороняти (захищати) свою Вітчизну.

Визначення критеріїв і показників управлінського мислення офіцерів оперативно-тактичної ланки 
управління є викликом часу швидкоплинності не лише технічної складової, а й соціокультурної, соціально-
психологічної та інформаційної мінливості нашого життя.

Метою статті є обгрунтування критеріїв та показників управлінського мислення майбутніх магістрів 
військового управління в оперативно-тактичній ланці управління.

Виклад основного дослідницького матеріалу.
Перед командирами (начальниками) на даний час постають складні завдання, які вимагають особливого 

типу мислення. Стратегічне планування, аналіз ситуації, оперування узагальненими поняттями, що передбачає 
розуміння процесів управління військами, швидке прийняття вірного, обґрунтованого рішення – від задуму 
до його втілення.
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Мислення – це опосередковане, абстрактне, узагальнене пізнання явищ навколишнього світу, їх сутності 

та наявних між ними зв’язків, яке здійснюється шляхом розумових операцій – аналізу й синтезу, порівняння й 
розрізнення, суджень й умовиводів, абстракцій, узагальнення тощо [14, с. 123]. 

Управління – процес впливу суб’єкта на ту чи іншу систему, що забезпечує її цілеспрямований розвиток, 
збереження чи видозміну структу¬ри, підтримку чи зміну режиму діяльності, реалізацію програм і цілей.

Управлінський цикл складається: планування, організації, мотивації та контролю.
• планування – процес підготовки рішень, який включає постановку мети, визначення вихідних 

передумов, з’ясування альтернатив, вибір найкращої альтернативи, висновки та виконання плану;
• організація спрямована на впорядкування діяльності управлінців та виконавців;
• мотивація – робота, спрямована на стимулювання (матеріальне та моральне) та створення у працівників 

психологічних спонук до праці;
• контроль – процес перевірки, зіставлення фактів результатів із завданнями [1, с. 23-29].
На нашу думку, справжня майстерність управлінського мислення офіцера оперативно-тактичної ланки 

управління пов’язана з його військово-професійними якостями, можливістю прогнозувати (передбачати), 
умінням перейти від замислу до прийняття рішення в умовах ризику і мінімумі інформації та відповідати за їх 
прийняття, з урахуванням прямих і опосередкованих чинників.

Необхідність розвитку мислення, як психолого-педагогічного феномену взагалі, та управлінського 
мислення – це здатність адекватно оперувати управлінськими поняттями, розуміти сутність військово-
професійних явищ і ризиконебезпечних ситуацій, визначати елементи, передбачати, моделювати ситуації та 
орієнтуватися в умовах відсутності (чи перевантаженістю) необхідної інформації, застосуванні практичних 
навичок побудови гіпотез, та шляхів їх перевірки.

Особливий інтерес для нашого дослідження представляють праці таких українських та російських 
педагогів і психологів (М.К. Акімова, Ш.О. Амонашвілі, Ю.К. Бабанський,  С.У. Гончаренко, Д. М. Завалишина, 
І.А. Зязюн, М. М. Кашапов, Ю. К. Корнілов, Г.С. Костюк, В.Г. Кремень, С.Д. Максименко, Н.Г. Ничкало, О. Д. 
Сафін, О.В. Сухомлинська, Б.М. Теплов, М.О. Холодна, В.В. Ягупов та ін.), зарубіжних учених (Г. Айзенк, Д. 
Векслер, Ф. Верном, Ж. Піаже, Ч. Спірмен, Р. Стернберг, Л. Терстоун та ін.), в яких обґрунтовані особливості 
функціонування психіки людини, у тому числі й інтелекту і мислення, у різних видах діяльності.

Проблема визначення критеріїв і показників управлінського мислення полягає у тому, що вона як 
пізнавальне психічне явище в військово-професійній діяльності недостатньо досліджена.

 Критерій (в перекладі з грец. kriterion – засіб судження, переконання, міра) – це “мірило для визначення, 
оцінки предмета чи явища; ознака, взята за основу класифікацій” [9, с. 196]. У найбільш загальному вигляді 
критерій – це важлива й визначальна ознака, яка характеризує різні якісні аспекти явища та його сутність. 
Показник же становить собою кількісні характеристики цього явища, які дають змогу зробити висновок про 
його стан у динаміці.

Таким чином, критерій – це поняття ширше, ніж показник, а отже, можлива ситуація, коли при одному 
критерії існує ціла система показників. Разом із тим критерій і показник тісно взаємопов’язані: науково 
обґрунтований вибір критерію значною мірою зумовлює правильний вибір системи показників і, навпаки, якість 
показника залежить від того, наскільки він повно й об’єктивно характеризує прийнятий критерій [1, с. 145].

Проведений нами аналіз сучасних досліджень щодо проблеми мислення сприятиме оптимальному 
виділеню критеріїв і показників для майбутніх магістрів військового управління.

Так, А.В. Брушлінський вважає, що “будь-яке мислення хоча в мінімальній мірі завжди є шукання й 
відкриття істотно нового, і тому воно завжди тією чи іншою мірою є продуктивним, творчим, самостійним” 
[2, с. 10].

В ієрархічній моделі інтелекту Р. Стернберг виділяв три компонента та ряд рівнів і показників. Це:
1) метакомпонент – процеси керування, які регулюють опрацювання людиною отриманої інформації. До 

нього належать: визнання існування проблеми, усвідомлення проблеми підбір прийомів і форм для її розв’язання, 
вибір стратегії розв’язання, вибір ментальної репрезентації, розподіл “розумових ресурсів”, контролювання 
процесу розв’язання проблеми, оцінювання ефективності розв’язання проблеми;

2) виконавчий компонент – процеси більш низького рівня ієрархії. Зокрема, у процеси “індуктивного 
мислення”, де проходдить кодування, виявлення відносин, приведення у відповідність, здійснення порівняння, 
обґрунтування, формулювання відповіді;

3) компонент набуття знань, необхідний для того, щоб суб’єкт навчився робити те, що роблять мета- і 
виконавчий компоненти. До нього належать: вибіркове кодування, вибіркове комбінування, вибіркове порівняння 
[3, с. 46-47].

М.О. Холодною виділено вісім основних підходів, для кожного з яких характерна певна концептуальна 
основа трактування природи інтелекту. Це:

1. Соціокультурний інтелект – результат процесу соціалізації людини і впливу культури на неї в 
цілому.

2. Генетичний інтелект – результат адаптації людини до вимог середовища в природних умовах взаємодії 
людини з ним.
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3. Процесуально-діяльнісний інтелект – особлива форма людської діяльності.
4. Освітній інтелект – продукт цілеспрямованого набуття певної освіти.
5. Інформаційний інтелект – сукупність елементарних процесів перероблення інформації.
6. Феноменологічний інтелект – особлива форма змісту свідомості.
7. Структурно-рівневий інтелект – система різнорівневих пізнавальних процесів.
8. Регуляційний інтелект – форма саморегуляції психічної активності [12, с. 57-59].
При досліджені проблеми мислення заслуговує уваги праця С.В. Дукат, який виокремлює та обґрунтовує 

такі компоненти (критерії) економічного мислення: мотиваційний, операційний, дiєво-практичний [3, с. 21].
В.І. Свистун у своєму дослідженні виокремлює п’ять рівнів економічного мислення фахівців. Це такі 

рівні: розпізнання, запам’ятовування, розуміння, перенесення, оцінка [8, с. 48].
Н.І. Пов’якель, досліджуючи професійне мислення, виділила такі критерії та ознаки професіоналізму 

мислення: високий рівень кваліфікації та професійної компетентності; високий рівень розвитку особистісних і 
професійно важливих якостей; високий рівень мотивації досягнення; низький рівень залежності від зовнішніх 
чинників і гнучкість саморегуляції; високий рівень організованості, працездатності та змобілізованості; 
можливість саморегуляції та розвитку фахівця як особистості; спрямованість на утворення та реалізацію 
професійних цілей; володіння змістом і сучасними технологіями рішення професійних завдань тощо [7, с. 
11]. 

В.Б. Ковальчук, досліджуючи педагогічні умови формування професійного мислення, виділяє такі основні 
компоненти: цільовий, мотиваційний, змістовий, процесуальний, контрольно-регулюючий, результативний, 
суб’єкт-суб’єктний [3, с. 188].

Т.І. Хачумян досліджувала формування критичного мислення студентів засобами інформаційних 
технологій. Було виділено такі складові (компоненти): мотиваційний, змістовий, інтелектуально-процесуальний, 
емоційно-вольовий [11, с. 89].

О.Г. Марченко виділяє критерії сформованості критичного мислення курсантів ВВНЗ, такі як гностичний, 
навчально-процесуальний (інформаційно-прогностичні вміння, рефлексивно-оцінні вміння, контрольно-
аналітичні вміння), особистісно-позиційний [5, с. 85].

Л.А. Києнко-Романюк в структурі критичного мислення виділяє чотири компоненти: мотиваційний, 
змістовний, інтелектуально-процесуальний, емоційно-вольовий [4, с. 41].

О.В. Ягупова визначила критерії діагностування практичного мислення майстрів виробничого навчання:  
ціннісно-мотиваційний, системно-образний критерій, поняттєво-змістовний, операційно-дійовий, суб’єктний 
[15, с. 94-97].

І.В. Шама виокремлює управлінське мислення такими показниками: інтелектуальна ефективність, 
практичність мислення, менеджерські дані, творча здібність [13, с. 81].

В.Л. Уліч в своїй роботі розробив такі критерії, показники й рівні готовності майбутніх офіцерів до 
управлінської діяльності:

1. Професійні знання: принципів і функцій управління; методів управління; посадових обов’язків; 
вимог керівних документів; системи, напрямків і методики організації виховної роботи у підрозділі;

2. Професійні уміння: управляти діями підлеглих; організовувати й проводити заняття з бойової, 
гуманітарної і тактико-спеціальної підготовки з підлеглими, складати плани проведення занять, планувати 
й використовувати навчально-матеріальну базу; організовувати й ефективно здійснювати виховну роботу в 
підрозділі, морально-психологічне забезпечення дій особового складу в будь-якій обстановці, зміцнювати 
військову дисципліну; ефективно використовувати відомості, отримані під час професійного психологічного 
відбору при вирішенні службових завдань; формувати статутні взаємини у військовому колективі;

3. Поведінковий компонент: організованість і зібраність у практичній діяльності; відповідальність; 
ініціатива й заповзятливість; самостійність рішень і дій; управління підлеглими й результативність діяльності; 
якість кінцевого результату діяльності;

4. Морально-психологічний компонент: гуманність; здатність до самооцінки; етика поведінки, 
стиль спілкування; дисциплінованість; справедливість і чесність; здатність адаптуватися до нових умов; лідерство 
[10, с. 66].

Т.М. Мацевко в своїй роботі виділяє психологічні критерії управлінської компетентності майбутніх 
магістрів військового профілю(слухачів):

- рівень сформованості управлінської компетентності слухача визначається спрямованістю його 
особистості до управлінської діяльності, її прагненням до подолання перешкод і досягання високих показників 
у цій діяльності, бажанням самовдосконалюватися, реалізовувати свій інтелектуальний, духовний, професійний 
і особистісний потенціали;

- рівня управлінської компетентності – адаптивність особистості офіцера, яка пов’язана з його 
здатністю до гнучких змін в емоційно-соціальному досвіді у процесі розв’язування нетипових, нестандартних 
управлінських завдань і розвиненою системою емоційно-вольової саморегуляції. Показниками цього критерію 
є адаптаційні здібності та рівень сформованості саморегуляції активності в офіцера військового управління;

- інтелектуальна готовність до вирішення завдань управлінської діяльності. Вся інтелектуальна 
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активність керівника розгортається в досить специфічних умовах. Як психологічний критерій сформованості 
управлінської компетентності інтелектуальна готовність має такі показники: загальний рівень професійного 
соціального інтелекту, прогностичність, невербальна та вербальна чутливість, а також цілісність аналізу 
ситуацій управлінської взаємодії майбутнього магістра військового управління. Вона виявляється в розв’язуванні 
нетипових, нестандартних управлінських (проблемних) ситуацій, у здатності відчувати проблемність у процесі 
розв’язування професійних завдань і в самостійності постановки проблеми;

– інтеракційність, яка проявляється у адекватному сприйняті умов управлінської діяльності, об’єктів 
управління, налагоджуванні ефективного простору обміну інформацією, легкість переключення з одних 
комунікативних контактів до інших, здатність застосовувати різноманітні форми соціального контакту. 
Показниками цього критерію є рівні соціальної гнучкості, емоційної чутливості й активності у ситуаціях 
міжсуб’єктної комунікативної взаємодії;

- суб’єктна активність особистості слухача, яка проявляється у відповідальності, розумінні себе як 
активного діяча військово-професійної діяльності, адекватному розумінні власного місця і ролі в управлінській 
діяльності. Вона виявляється в таких показниках: тип локус контролю особистості, адекватність самооцінки.

Згідно з цими критеріями умовно виділяється три рівні сформованості управлінської компетентності 
(високий, середній низький) [6, с. 66-70].

На нашу думку, всі вищеперераховані погляди мають право на існування, але враховуючи складність 
і багатогранність управлінської діяльності кожен з них лише частково може бути застосованим при визначені 
критеріїв і показників оцінювання розвитку управлінського мислення офіцерами оперативно-тактичної ланки 
управління.

Таким чином, ми визначили такі критерії діагностування управлінського мислення у майбутніх магістрів 
військового управління:

1. Ціннісно-мотиваційний.
2. Поняттєво-змістовний.
3. Праксіологічний.
4. Емоційно-вольовий.
5. Суб’єктний.
Розглянемо ширше критерії та показники розвиненості управлінського мислення:
1. Ціннісно-мотиваційний критерій відображає основні цілі, потреби, мотиви, цінності та 

мотивацію, що спонукають до активних мисленнєвих процесів під час виконання службових обов’язків 
командирів оперативно-тактичної ланки управління.

 Показниками якого є такі:
– наявність структури професійних пріоритетів, ціннісних військово-професійних орієнтацій;
– ідеали та цінності управлінської діяльності та ієрархія її цілей, що для управлінців оперативно-

тактичної ланки управління є непорушними для захисту Батьківщини;
– інтерес до розв’язання практичних управлінських проблем, завдань, ситуацій і задач у військово-

професійній діяльності; 
– інтереси, потреби, мотиви та у цілому мотивація управлінської діяльності; 
– бажання щодо вирішення управлінських проблем, які не є популярними, але життєво необхідними 

для колективу; 
– наявність спонукальних особистісних якостей і потреб (бажання досягти успіху, самоактуалізація, 

самореалізація, самовираження в управлінській діяльності);
– спрямованість на кінцевий результат при досягненні високих показників у бойовій підготовці, службі 

військ, військовій дисципліні та ін.
2.  Поняттєво-змістовний: це – військово-професійні знання про цілі, завдання, зміст, методики, 

технології та результат управлінської діяльності, і загальний рівень розвиненості його психічних пізнавальних 
процесів. Особливості управлінського мислення офіцера оперативно-тактичної ланки управління залежать 
від таких знань: основ управління військами в мирний (воєнний) час;  системи бойової та мобілізаційної 
готовності; основ сучасного загальновійськового бою та операцій, порядок організації бойових дій та їх всебічне 
забезпечення; бойові дії зброї масового ураження та високоточної зброї імовірного противника, основ організації 
служби військ та інше.   

Основні показники такі: 
– загальний рівень військово-професійного інтелекту;
– предметний, символьний та образний характер мислення при особисті організації та проведені занять 

і тактичних навчань з використанням прогресивних форм та методів навчання; 
– управлінсько-практична спрямованість мислення (при ухваленні управлінських рішень);
– креативність мислення під час планування та організованості бойової підготовки;
– просторові уявлення, за допомогою яких управлінець моделює управління військами не шаблоно.
3. Праксіологічний: це – мисленнєві навички, вміння, операції та механізми, за допомогою 

яких здійснюється вирішення різноманітних управлінських завдань, професійне розв’язання проблемних 
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управлінських ситуацій. Характеризує призначення управлінського мислення в військово-професійній діяльності 
та демонструє основні сфери прояву його мислення в процесі виконання своїх службових обов’язків виробляється 
стиль роботи командира – цілісна, закономірно пов’язана система ефективних способів, методів та засобів, яка 
дозволяє досягати високих результатів у повсякденній діяльності військ. 

Показники даного критерію такі:
– механізми: аналогія, антиципація, верифікація, абстрагування, узагальнення, порівняння, аналіз 

тощо; 
– професійна спрямованість мислення, що включає сукупність специфічних фахових мисленнєвих 

умінь: творчо вирішувати різноманітні завдання, розв’язувати проблемні ситуації; встановлювати логічні 
відносини; 

– професійної здатності: до аналізу, роздумів та умовиводів; творчо вирішувати професійно завдання; 
робити обґрунтований висновок із запропонованих засад надавати методичну допомогу командирам 
(начальникам) нижчої ланки управління(командирам батальйонів, рот та тим, хто прирівнений до них); 

– метадіяльнісний показник (організація діяльності інших суб’єктів (колективу) щодо підтримки бригади 
(батальйону) у бойовій і мобілізаційній готовності); 

– прогностичність, невербальна та вербальна чутливість, а також цілісність аналізу ситуацій 
управлінської взаємодії, щодо вживання заходів для створення атмосфери відвертості та взаємної довіри між 
військовослужбовцями у підрозділах, нетерпимості до недоліків, байдужості та пасивності;

– дидактичний чи навчальний: практичне вирішення конкретних управлінських завдань, розв’язання 
проблемних ситуацій під час проведення навчання з батальйонами; 

– методичний, оціночно-діагностичний у проведені контрольних занять з підрозділами після закінчення 
їх бойового злагодження; 

– професійно важливі якості, які забезпечують ефективність мислення: творчість, відповідальність, 
самостійність, комунікабельність, емпатійність, рефлексивність; 

– здатність до розв’язування нетипових управлінських (проблемних) ситуацій, відчування проблемність 
у процесі розв’язування професійних завдань та в самостійності постановки проблеми;

– творчо-перетворюючий характер мисленнєвих дій;
– розвивально-формувальний як щодо самого себе, так і щодо інших. 
4. Емоційно-вольовий – це відчуття характеру діяльності, наявність задоволення від виконання 

своїх службових обов’язків, яке відображає безпосередність емоційних реакцій, емпатичне проникнення. 
Процес мислення тісно пов’язаний з емоціями та переживаннями, які супроводжують і впливають на нього 
під час складних (не типових) ситуаціях, а також слід відмітити що саме від вольового критерію проявляються 
такі командирські якості:  здатність до рішучих, сміливих рішень в екстремальних умовах при обмеженості 
(чи дефіциті) часу, в яких від прийнятого рішення залежить доля всього колективу. 

Характерні такі показники як:
– почуття відповідальності за прийняті рішення та результат своєї діяльності; 
– здатності до ризику під час організації та здійснення бойових дій;
– гнучкість при вирішенні управлінських завдань, які забезпечують недопущення втрати людей та 

матеріальних засобів у процесі виконання навчальних, навчально-бойових і бойових завдань;
– врівноваженість, терпеливість, самоконтроль, ініціативності‚ рішучості‚ самооволодіння‚ твердість 

в реалізації управлінських функцій у діяльності; 
– соціальна гнучкість, емоційна чутливість й активність.
5. Суб’єктний – це суб’єктна активність офіцера як управлінця, що проявляється у відповідальності, 

розумінні себе як активного діяча військово-професійної діяльності, адекватному розумінні власного місця і 
ролі в управлінській діяльності, а також позитивне ставлення до неї. 

Суб’єктна активність виявляється в таких показниках:
– готовність до самостійного планування своєї діяльності;
–  усвідомлення та сприйняття управлінської діяльності;
–  здатність нести відповідальність за результати своєї управлінської діяльності;
–  здатність інтегрованості застосовувати завдання в процесі управлнської діяльності;
–  позитивне ставлення до управлінської діяльності.
 Таким чином, кожен з викладених нами критеріїв і показників розвиненості управлінського мислення 

є вкрай необхідними в управлінській діяльності майбутнього магістра військового управління. Слід також 
відзначити, що вони тісно пов’язані між собою та є інтегральними показниками в його військово-професійній 
діяльності.

Висновок: отже, стає очевидним, що для успішної військової служби є визначення та впровадження 
критеріїв і показників управлінського мислення за допомогою яких відображається  вся багатогранність та 
складність проходження військової служби офіцерами оперативно-тактичної ланки управління. 

Визначені нами основні критерії та показники розвитку управлінського мислення в умовах військово-
професійної діяльності потребують ініціативний і творчий управлінці військової сфери. При цьому вони 
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повинен бути гнучким, рішучими, сміливими та готовими до співпраці, приділяти основну увагу результату, 
довіряти своїм підлеглим.

При виділені критеріїв було визначено, призначення управлінського мислення в військово-професійній 
діяльності де виділено основні сфери прояву мислєнневих процесів під час виконання своїх службових 
обов’язків.  

Перспективи подальших досліджень. Експериментально перевірити критерії і показники розвитку 
управлінського мислення майбутніх магістрів військового управління в процесі навчання. Що буде нами 
розглянуто, в подальших наших дослідженнях.
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ГУМАНІСТИЧНА ПАРАДИГМА НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ ПЕРСОНОЛОГІЧНИХ 
УЯВЛЕНЬ ПРО СУТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВИТКУ

У статті розглянуто характерні риси гуманістичної парадигми навчання у контексті персонологічних 
уявлень про сутність особистості, особливості її становлення та розвитку. Здійснено аналіз цієї теорії у 
психологічному контексті. Окреслено характерні психолого-педагогічні ознаки гуманістичного (особистісно 
орієнтованого) навчання. 

The article deals with the characteristic features of the educational humanistic paradigm in the context of 
personologic ideas about the essence of a personality, peculiarities of its formation and development. The analysis 
of this theory in the psychological context is conducted. The characteristic psychological-pedagogic features of the 
humanistic (personality oriented) education are outlined.

Постановка проблеми. Становлення сучасної національної системи освіти, зорієнтованої на входження у 
світовий освітній простір, вимагає впровадження ідей гуманістичної педагогіки, яка ґрунтується на психологічних 
положеннях щодо розвивальної сутності навчального процесу, спрямованого на розвиток, саморозвиток 
особистості, переорієнтацію навчального процесу з предметного на процесуальний та мотиваційний характер 
та забезпечення якісних змін в інтелектуальній, емоційній, вольовій та дієво-практичній сфері особистості. 

Визначення методологічних засад гуманістичної парадигми навчання вимагає, на наше глибоке 
переконання, аналізу положень цієї теорії у психологічному контексті, а саме таких її аспектів як:

• вивчення особистості з психологічної точки зору, звернення до особливого підрозділу в структурі 
академічної психології – персонології (від. англ. personality – особистість, індивідуальність), як дисципліни, 
що закладає фундамент для кращого розуміння людської індивідуальності шляхом застосування різноманітних 
дослідницьких стратегії;

• окреслення поняття “особистість” як основної категорії в психології;
• визначення рівнів, на яких можливо здійснювати діагностичну, консультативну та корекційну роботу з 

учнями, а саме: психофізичного, що вказує на сформованість компонентів, які складають внутрішню фізіологічну 
та психофізичну основу систем особистості, що розвивається; індивідуально-психологічного, який визначає 
розвиток основних психологічних систем (пізнавальної, емоційної, вольової) людини; особистісного, що 
виражає специфічні особливості суб’єкта як цілісної системи, його відмінність від аналогічних суб’єктів на 
певному етапі розвитку; мікрогрупового, що висвітлює особливості суб’єкт-суб’єктної взаємодії; соціального, 
який визначає форми взаємодії суб’єкта з більш широкими соціальними об’єднаннями і суспільством загалом 
(3, с. 7).

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про науковий інтерес багатьох учених до визначення 
індивідуально-психологічних особливостей особистості, що проявляються у процесі навчання, необхідності 
врахування суб’єктного досвіду людини, активізації пізнавальної її діяльності, формуванню позитивної 
особистісної мотивації тощо (Г.М. Андреєва, Г.О. Балл, О.О. Бодальов, І.Д. Бех, В.В. Рибалка, В.А. Семиноженко 
та ін.) 

Не претендуючи на повне висвітлення цієї проблеми, яка може бути предметом окремого дослідження, 
вважаємо за необхідне зупинимося на певних її аспектах, що видаються нам найбільш значущими для розуміння 
психологічних основ гуманістичної парадигми навчання та умов його організації. 

Відтак, метою статті визначаємо розгляд основних персонологічних концепцій, що становлять 
методологічне підґрунтя гуманістично орієнтованої системи навчання, а також визначення психологічної сутності 
категорії особистості, яке формувалося, певним чином, всупереч домінуючій у радянській психологічній думці 
про тлумачення особистості, яка не є цілісністю, обумовленою генетично, виходячи з міркувань, що особистістю, 
не народжуються, особистістю стають. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Прихильники гуманістичної парадигми навчання, не 
погоджуючись з таким тлумачення категорії особистості, звертаються до досліджень персонології (особливо 
її гуманістичного напрямку), набутки якої стали визначальними для авторського розуміння її сутності, що і 
зумовило здійснення аналізу її положень під під кутом їх значущості для визначення основних принципів і 
умов організації особистісно орієнтованого навчання.

Отже, серед відомих персонологів, що тлумачили термін “особистість” варто назвати:
• Карла Роджерса, який описував особистість в термінах самості: як організовану, довготривалу, що 

суб’єктивно сприймається, сутність, яка складає серцевину власних переживань, „кожна людина – острів 
всередині себе” [6, с. 60]; 

• Гордона Олпортаї з його тлумаченням особистості як відкритої системою, розвиток якої здійснюється 
у взаємозв’язку, взаємодії людини з іншими людьми та світом [2, с. 88];
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• Еріка Еріксона, який висунув положення про „ідентичність особистості” як головну властивість людини, 

що виявляється у центрованості людини на собі, ототожненні з соціальною групою та оточенням, визначенні 
цінності людини та її соціальної ролі [9]. У розумінні вченого індивід протягом життя проходить крізь ряд 
психосоціальних криз, у результаті яких відбувається становлення я розвиток особистості;

• Джорджа Келлі, який розглядав особистість як притаманний кожному індивіду унікальний спосіб 
усвідомлення життєвого досвіду;

• Реймонда Кеттела, який запропонував концепцію особистості, в основі якої поняття про ядро 
особистісної структури, що утворюється 16 вихідними рисами;

• Альберта Бандуру, що визначав особистість у вигляді складного утворення безперервного взаємовпливу 
індивіда, поведінки і ситуації.[8, с. 23].

Резюмуючи ці визначення категорії особистості, можна стверджувати, що у їх більшості: підкреслюється 
значення індивідуальності або індивідуальних якостей та відмінностей, завдяки яким людина відрізняється від 
усіх інших; особистість визначається у вигляді гіпотетичної структури або організації, як абстракція, на підставі 
висновків, отриманих в результаті спостереження за поведінкою людини; підкреслюється важливість розгляду 
категорії особистості у співвідношенні з життєвої історією індивідууму або перспективами  його розвитку; в 
еволюційному процесі характеризуються якості суб’єкта, на які впливають внутрішні та зовнішні чинники, 
включаючи генетичну, біологічну схильність, соціальний досвід і обставини динамічного навколишнього 
середовища; особистість представлена тими характеристиками, які “відповідають” за стійкі форми поведінки; 
вона відносно незмінна і постійна у часі та змінних ситуаціях, що забезпечує почуття неперервності у часі та 
просторі; у вивченні особистості дослідники спираються на принципи, що дають змогу зрозуміти людину як 
інтегроване ціле, в якому сприйняття залежить від навчання, як навчання пов’язане з мотивацією, як мотивація 
співвідноситься з розвитком і т.д. Цієї ж точки зору дотримуються класики персонолоії Л. Хьелл та Д. Зиглер 

Отже, до поняття “особистість” персонологія включила зовнішній, соціальний образ, якого набуває 
індивідуальність, коли виконує певні соціальні ролі, суспільне обличчя, звернене до оточуючих і поєднання 
найбільш яскравих і помітних характеристик індивідуальності. 

Розглянемо деякі напрями теорії особистості, які, на нашу думку, значно вплинули на становлення 
гуманістичної падигми навчання на сучасному етапі розвитку психолого-педагогічної теорії та практики.

Перший з них – психодинамічний напрям теорії особистості, засновник якого З.Фрейд створив 
концептуальну модель психічного життя та ввів в анатомію особистості три основних структури: Ід, Его і 
Суперего. Таке трискладове ділення особистості відоме як структурна модель психічного життя, хоча психолог 
вважав, що ці складові варто розглядати як певні процеси, а не як особливі “структури” особистості. Згідно 
з теорією З.Фрейда мотивація будь-якої діяльності людини ґрунтується виключно на енергії збудження, що 
визначається її тілесними потребами, основна кількість психічної енергії, що виробляється організмом, 
спрямовується на розумову діяльність. 

Результатом перегляду психодинамічного напрямку теорії особистості, попередником гуманістичної 
психології, можна вважати індивідуальну теорію особистості Альфреда Адлера, провідні положення якої стали 
передумовами нашого концептуального розуміння умов організації особистісно орієнтованого навчання як 
практичної реалізації гуманістичної парадигми у сучасній педагогічній теорії та практиці. До таких віднесемо 
наступні:

1. тлумачення категорії «творча сила» як визначальної риси людини, усвідомленої активності 
особистості та її свободи, що впливає на кожну грань людського досвіду (пам’ять, уява, фантазія, мрія тощо) і 
забезпечує можливість керувати власним життям. “Творче  “Я” формується, на думку А.Адлера, під впливом 
творчих здібностей особистості, яка народжується з унікальним генетичними можливостями і швидко набуває 
власний соціальний досвід; 

2. положення про те, що поведінка особистості зумовлюється соціальним контекстом, отже 
сутність природи людини можна осягнути тільки через розуміння соціальних відносин співробітництва; 

3.  визначення категорії стилю життя “життєвого плану”, що включає унікальне поєднання 
рис, спосіб життя, поведінку та звички, які створюють неповторну картину існування індивіда, що звучить в 
адлерівській концепції “Я” як чітке переконання, що люди є господарями власної долі;

4. утвердження ідеї визначеного для кожної особистості енергетичного рівня, який установлюється у 
дитинстві, вар’юється у різних людей від активності до апатичності, відіграє як конструктивну, так і деструктивну 
роль тільки в поєднанні з соціальним інтересом. (Вислів “соціальний інтерес” походить від німецького 
неологізму Gemeinschafttsgefuhl � терміна, значення якого не можна передати дослівно, означає щось на зразок 
“соціального почуття”, “почуття спільності” або “почуття солідарності”, членства в людському суспільстві, 
почуття ідентифікації з людством, схожості з кожним представником людської раси) �8, с. 166-167�.

Таким чином, індивідуальна психологія Альфреда Адлера стверджує ідею гармонії, об’єднання і 
співробітництва людини і суспільства, для якої неприродним є стан конфлікту. Це суперечить деяким поглядам на 
конфлікт як рушійну силу подальшого розвитку суспільства і людини в ньому і співзвучна з думкою науковців, які 
визначають конфліктні ситуації як стресогенні, а отже згубні для психічного здоров’я людини, життєдіяльність 
якої відбувається в інтенсивному, часто агресивному, інформаційному просторі.
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Аналітична теорія особистості, репрезентована у нашому дослідженні поглядами Карла Густава Юнга, 
визначає індивідів такими, що мотивовані інтрапсихічними силами і образами, походження яких знаходиться 
у глибинах історії еволюції. Це природжене несвідоме містить і духовний матеріал, який має глибоке коріння і 
пояснює притаманне всьому людству прагнення до творчого самовираження і фізичної досконалості.

Важливим для розуміння психологічних основ гуманістично орієнтованого навчання в аналітичниій 
теорії особистості К.Юнга є положення про розвиток кожної людини як унікального явища, що триває протягом 
життя і включає в себе еволюціонуючий процес індивідуалізації та інтеграції багатьох внутрішньо протидіючих 
особистісних сил і тенденцій. Цей процес передбачає у завершальному вираженні свідому реалізацію людиною 
своєї унікальної психічної реальності, повний розвиток всіх аспектів особистості. Завдяки цьому вивільнюється 
енергія, необхідна для забезпечення особистісного росту. Результат здійснення індивідуалізації, К.Юнг називав 
самореалізацією і визначав її як завершальну стадію розвитку особистості, що може бути притаманна тільки 
здібним і високоосвіченим людям. 

 Порівнюючи основні концептуальні положення індивідуальної теорії особистості Альфреда Адлера 
та аналітичної психології Карла Густава Юнга, можна зробити висновок: якщо А. Алдлер описує людину як 
єдине, самоузгоджувальне і цілісне, то К. Юнг представляє її як результат спрямованості в майбутнє вродженої 
схильності, а також надає значення інтеграції протилежних психічних сил, що забезпечують особистісне 
зростання.

Актуальними точки зору проблеми, що нами розглядається, є погляди представників гуманістичної 
теорії особистості. Еріх Фромм, як представник цього напрямку персонології, пояснював поведінку людини у 
контексті потреби, що існує у конкретний момент історії. На його думку, особистість є продуктом динамічної 
взаємодії між вродженими потребами і тиском соціальних норм [7].

Провідними положеннями гуманістичної теорії особистості вченого, яка визначає психологічне підґрунтя 
концепції гуманістично спрямованого, а отже, особистісно орієнтованого навчання, є: визнання автономності 
та унікальності кожної людини, яка не втрачає почуття єдності з іншими людьми та суспільством; визначення 
категорії позитивної свободи, досягнення якої вимагає спонтанної життєвої активності; тлумачення закладених у 
природі людини унікальних екзистенційних потреб, які не мають нічого спільного з соціальними й агресивними 
інстинктами; визначення сутності конфлікту між прагненням свободи і безпеки як могутньої мотиваційної 
сили життєдіяльності.

Розглядаючи диспозиційну теорію особистості Гордона Олпорта, як поєднання гуманістичних і 
індивідуальних підходів до вивчення людської поведінки, можемо говорити про неї як гуманістичну спробу 
окреслити такі аспекти особистості, як потенціал особистісного росту, переборювання себе та самореалізацію, 
що відображається у прагненні вченого зрозуміти і передбачити розвиток реальної, конкретної людини. 
Визначальними у контексті обґрунтування теоретичних основ гуманістичної парадигми навчання є наступні ідеї 
диспозиційного напрямку: люди володіють широким спектром нахилів реагувати певним чином у різноманітних 
ситуаціях; кожна особистість унікальна, на її поведінку впливають когнітивні і мотиваційні процеси; унікальність 
краще може бути зрозуміла у контексті визначення конкретних рис особистості. 

Розглядаючи особистість як динамічну організацію цих психофізичних систем індивіда, котрі 
визначають характерну для нього поведінку і мислення, персонолог доводить, що така динамічна організація 
підтверджує положення про постійну еволюцію і зміну поведінки людини. Концепція рис особистості у теорії 
Г. Олпорта розглядає категорію особистості феномен, що включає єдність, структуру й інтеграцію всіх аспектів 
індивідуальності, що, в свою чергу, визначає своєрідність самої особистості. Як і Е. Еріксон в його концепції 
его-індетичності, Г. Олпорт вважав, що реалізація прагнення до самовдосконалення, що важливо при врахуванні 
психологічних умов організації гуманістичного процесу навчання, орієнтованого на особистість, вимагає 
узагальненого почуття самості – пізнання самого себе, що стоїть над всіма іншими, синтезує їх, являє собою 
суб’єктивну сторону “Я”, яка усвідомлює об’єктивне “Я”, співвідноситься з унікальною здатністю людини до 
самопізнання і самоусвідомлення .

Наші погляди у визначенні психологічних основ гуманістичної парадигми навчання ґрунтується також 
на теоретичних положеннях соціально-когнітивного напрямку теорії особистості, представниками якого є 
Альберт Бандура та Джуліан Роттер. Йдеться, насамперед, про пояснення, тлумачення поведінки людини в 
контексті складних взаємодій між внутрішніми явищами (віра, очікування, самосприйняття) і чинниками 
оточення. Сучасний стан освіти в Україні свідчить про недостатнє врахування внутрішніх і зовнішніх чинників 
становлення особистості, що призводить, зокрема, до низького рівня позитивної мотивації навчання як чинника 
її соціалізації в суспільному, зокрема, освітньому просторі. Прагматичні міркування достатньо великої частини 
молоді зводяться до визначення пріоритетності матеріального забезпечення, зв’язків, соціального становища 
батьків у процесі отримання освіти, кар’єрному зростанню тощо. 

Другою характерною рисою соціально-когнитивної теорії є положення про видатну роль унікальної 
здібності людини до саморегуляції, яка розглядається як здатність здійснювати певний вплив на власну поведінку. 
Ця ідея була покладена в основу наших педагогічних міркувань про саморегуляцію викладача (вчителя) як 
необхідну умову оптимальної організації навчально-виховного процесу.

Вагомий внесок у сучасне розуміння основ гуманістичної особистісної орієнтації навчання, вніс 
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представник когнітивного напряму теорії особистості Джордж Келлі, який надавав особливого значення 
когнітивним процесам як основній рисі функціонування людини. Відповідно до його теоретичної системи, 
яка часто тлумачиться як психологія особистісних конструктів, людина по суті – вчений, дослідник, який 
прагне зрозуміти, інтерпретувати, передбачати і контролювати світ своїх особистих переживань для того, щоб 
ефективно взаємодіяти з ними. Особливо привабливими видаються нам ці міркування з огляду на суспільну 
необхідність становлення соціально компетентної особистості, здатної не лише адаптуватися до складного 
динамічного світу, але й у процесі життєдіяльності якісно змінювати його, гармонізуючи власні уявлення про 
соціум та умови його реального існування з метою вдосконалення суспільних відносин. 

Резюмуючи вищесказане, можна стверджувати, що теоретичні напрями персонології часто класифікуються 
в термінах трьох основних категорій: перша – психоаналіз – представляє людину як істоту з інстинктивними 
і інтрапсихічними конфліктами; другий напрямок в психології особистості – біхевіоризм –  визначає людину 
як слухняну і пасивну жертву середовища. Наприклад Скіннер, розглядає научіння і досвід в якості головних 
фундаментальних блоків того, що ми визначаємо як особистість. Гуманістична психологія пропонує протилежне 
тлумачення самої природи людини, що ґрунтується на твердженні про інітенціальну позитивність і здатність 
до самовдосконалення. Наша власні міркування щодо психологічних основ гуманістичної парадигми навчання 
великою мірою ґрунтуються на ідеї гуманістичної психології і визнанні сутності людини, як такої, що постійно 
рухається у напрямку особистісного зростання, творчості і самодостатності, реалізації здатності вільно обирати 
і розвивати індивідуальний алгоритм життєдіяльності, що може бути обумовленим фізичними і соціальними 
впливами. 

Згадуючи про Абрахама Маслоу як видатного представника гуманістичної теорії особистості, варто 
проаналізувати розроблені положення екзистенціоналістів про єдину “суб’єктивну” або особистістну реальність. 
У контексті проблеми, що розглядається, важливою, на нашу думку, є висунута ідея про те, що кожну людину 
треба вивчати як єдине, унікальне, організоване ціле (сприймаємо це як протест проти інших теорій (особливо 
біхевіоризму), які мали справу з окремим виявами поведінки, ігноруючи індивідуальність людини). У теорії А. 
Маслоу мотивація впливає на людину в цілому, а не тільки на окремі частини її організму [1, С. 85-105].

Наше педагогічне уявлення про сутність мотивації у навчальному процесі у великій (але неповній) 
мірі ґрунтується також на теоретичних положеннях А. Маслоу щодо мотивації, що викликана ієрархією 
потреб людини. Вважаючи, що люди мотивовані для пошуку особистих цілей, і це робить їх життя значущим 
і усвідомленим, учений зробив припущення, що всі потреби людини вроджені або інстинктоідні, організовані 
в ієрархічну систему пріоритету або домінування. Потреби у порядку їх черговості персонолог розмістив так: 
фізіологічні потреби; потреби в безпеці і захисті; потреби в належності і любові; потреби в самоповазі; потреби 
в самоактуалізації, або потреби особистого самовдосконалення. Найвищий рівень потреби – самоактуалізацію 
– А. Маслоу охарактеризував як бажання людини домагатися повного використання своїх талантів, здібностей 
і потенціалу особистості 

Отже, загалом гуманістична психологія схиляється до ідеї, що кожна людина постійно прагне 
актуалізувати унікального себе, якого тільки вона сама здатна суб’єктивно оцінити.

Найбільш яскраво, на наше глибоке переконання, гуманістичні погляди на особистість людини виражені 
представниками феноменологічного напрямку теорії особистості, зокрема в міркуваннях Карла Роджерса, які 
ґрунтуються на ідеї про те, що поведінку людини можна розуміти тільки у термінах суб’єктивного сприйняття 
і пізнання дійсності [4].

Важливою тезою, що характеризує феноменологічний напрямок, є ідея про позитивність людини та її 
здатність самостійно визначати орієнтири життєдіяльності, реалізувати свободу в контексті вроджених здібностей 
і природних нахилів. За логікою феноменологів, упевненість у тому, що самовизначення є суттєвою частиною 
природи людини, призводить, у свою чергу, до висновку про особисту відповідальність за формування власних 
особистісних рис та вчинків. Наші міркування щодо психологічних основ особистісно орієнтованого навчання 
великою мірою ґрунтуються на феноменологічній концепції росту, визначальні ідеї якої сконцентровані на 
процесі реалізації внутрішніх можливостей і особистісного потенціалу людини, що чітко відображає позитивний 
і оптимістичний погляд на людство.

Виходячи з ідей феноменології, К. Роджерс формулює, на наш погляд, основні психологічні вимоги до 
реалізації гуманістичної парадигми навчання. Це: створення в класі клімату довіри, коли цікавість і природне 
бажання вчитися можуть бути підтримані і заохочені; такий спосіб прийняття рішень щодо всіх аспектів учіння, 
коли в ньому беруть участь і учні, і вчителі і батьки (у сучасному тлумаченні суб’єкт-суб’єктні відносини); 
допомога учням у самооцінці, досягненні впевненості у собі; досягнення учнями натхнення в інтелектуальному 
й емоційному процесі відкриття, що здатне зробити їх людьми, які вчаться протягом всього життя; формування 
в учителів установок, які є найбільш ефективними для фасилітації – полегшення учіння (фасилітативна функція 
організації особистісно орієнтованого навчального процесу) [5, с. 4-7].

Висновки та перспетиктиви подальших досліджень. Таким чином наше розуміння психологічних 
основ гуманістичної парадигми навчання значною мірою ґрунтується на: тлумаченні її характерних психологічних 
ознак, до яких віднесемо:

• визначення категорії особистості на основі визнання її унікальності, виходячи з положень: унікальності 
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генетичних можливостей та соціального досвіду (А. Адлер); унікальної здатності людини до саморегуляції (Дж. 
Роттер, А. Бандура); свідомої реалізації людиною своєї психічної реальності у процесі особистісно росту та 
самореалізації (К. Юнг); способів вираження і задоволення її потреб (А. Маслоу); тенденції до самоактуалізації, 
що розглядається нами як процес реалізації людиною протягом всього життя власного творчого потенціалу з 
метою становлення повноцінно функціонуючої особистості (за К. Роджерсом), психічно зрілої (за Г. Олпортом) 
особисті високого рівня соціалізації (А. Адлер, Е. Еріксон, К. Роджерс);

• розуміння людини як інтегрованого цілого, у якому сприйняття залежить від навчання, як навчання 
пов’язане з мотивацією, як мотивація співвідноситься з розвитком і т.д., а отже визнання залежності між 
успішністю навчання і  його мотивацією від того особистісного сенсу, потреби, значення, яке має навчання для 
дитини (А. Маслоу, Є. Рогов);

Перспективним для подальших досліджень вважаємо розробку психологічних умов організації 
особистісно орієнтованого навчання, а саме: навчання в умовах суб’єкт-суб’єктної взаємодії, де викладач 
(вчитель) виконує насамперед фасилітативну функцію організації процесу навчання; заохочення та підтримка 
природного бажання людини займатися учінням як індивідуальним видом діяльності, що тлумачиться в 
якості унікального, самобутнього способу інтелектуального відкриття; створення сприятливого мікроклімату, 
розвиваючого середовища, в якому кожний суб’єкт навчального процесу відчуває себе комфортно і спроможний 
на самооцінку та саморегуляцію.
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