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РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ США 

 

 Специфіка професійної підготовки вчителів у США визначається 

соціально-економічними умовами, світовими й національними 

тенденціями розвитку педагогічної освіти, формуванням мережі 

педагогічної освіти, якістю розроблення проблеми педагогічної освіти в 

теорії й практиці. Соціально-економічні передумови, які визначаються 

соціально-мобільними й соціально-продуктивними функціями ринкової 

економіки, є могутніми чинниками розвитку американської педагогічної 

освіти на всіх етапах її становлення. 

Організаційна форма системи підготовки вчителів середньої школи 

США має  багаторівневий характер. Ступенева форма підготовки  сприяє 

професійному становленню вчителів середньої школи, їхньому 

загальнокультурному й професійному зростанню, органічно поєднуючи 

загальну й спеціальну освіту. 

На законодавчому рівні розвиток системи педагогічної освіти США, 

зокрема професійної підготовки вчителів середньої школи, визначається таким 

чином: Закон «Про Початкову й Середню Освіту» (The Elementary and 

Secondary Education Act) (ESEA); Закон «Про Вищу Освіту» (The Higher 

Education Act); Закон «Про Рівні Освітні Можливості» (The Equal Educational 

Opportunities Act) (EEOA); Закон «Про Організацію Департаменту Освіти» 



 

162 
 

(Department of Education Organization Act); Закон «Про Вдосконалення шкіл 

Америки» (The Improving America's Schools Act) (IASA); Закон «Жодної 

Дитини Не Залишити Без Уваги» (No Child Left Behind Act) (NCLB); Закон 

«Америка Створює Можливості Значного Підвищення Якості Технології, 

Освіти та Науки» (The America Creating Opportunities to Meaningfully Promote 

Excellence in Technology, Education, and Science Act) (America 

COMPETES/Америка ЗМАГАЄТЬСЯ); Закон «Відновлення та 

Реінвестування Америки» (American Recovery and Reinvestment Act); Закон 

«Охорона Здоров’я та Урегулювання Освіти» (The Health Care and Education 

Reconciliation Act).   

Розвиток і становлення системи професійної підготовки вчителів 

середньої школи у США був спричинений як суспільно-історичними подіями, 

які відбувалися в країні та в світі, так і філософськими концепціями 

есенциалізму, прогресивізму, екзистенціалізму, гуманізму, біхевіоризму, 

когнітивізму, конструктивізму, які домінували в американській педагогічній 

освіті на кожному окремому етапі її розвитку [1].  

Методологічною основою побудови педагогічної освіти в 

плюралістичному американському суспільстві є провідна філософська 

орієнтація її організаторів – університетів, педагогічних коледжів, 

гуманітарних коледжів, суспільних коледжів, які формують зміст педагогічної 

підготовки в залежності від індивідуальних філософських переконань 

конкретних керівників цих закладів. Р.Содер визначає мету педагогічної 

освіти як розвиток самосвідомості майбутніх педагогів та їх прагнення 

досягнути автентичності [4]. Д. Конант та Д. Равіч наполягають на 

обов’язковому включенні предметів цього циклу на перших курсах 

університетів [2; 3].  

У програмах підготовки американських вчителів значна увага 

приділяється філософсько-теоретичним питанням формування системи 

ставлень педагогів до професійної діяльності та побудові курікулуму 

педагогічної освіти. Саме тому, вивчення філософії освіти в усіх вищих 
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педагогічних навчальних закладах США вважається необхідним, а наприклад 

філософія конструктивізму стала методологічною основою побудови 

курікулуму та змісту підготовки вчителів.  

Висновок. Розвиток і становлення системи педагогічної освіти США 

зумовлено як суспільно-історичними подіями, що відбувалися в країні й у світі, 

так і розвитком філософських концепцій Теорія функціоналізму є 

визначальною в концепції професіоналізму, вирішальним кроком до 

сприйняття сучасного значення професіоналізму в педагогічній теорії й 

практиці США.  

Система професійної підготовки вчителів середньої школи в США 

становить упорядковану кількість (сукупність) елементів, що перебувають у 

певних функціональних зв’язках і відношеннях один з одним, утворюючи 

цілісність і єдність. Між складниками системи професійної підготовки вчителів 

існують прямі й непрямі зв’язки. Наявність великої кількості елементів, 

суперечливий характер взаємодії окремих елементів, складна організація 

управління, дія на систему значної кількості внутрішніх і зовнішніх чинників є 

характерними ознаками системи професійної підготовки вчителів середньої 

школи у США.  
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        Мультимедійні презентації є варіантом реалізації принципу наочності як 

одного із загальнодидактичних принципів вищої школи. Цей принцип, попри 

його ґрунтовну розробленість в середній школі, в методиці викладання у вищих 

навчальних закладах досі не знаходить реалізації того масштабу, на який, 

безумовно, заслуговує. Наочність в процесі викладення навчального матеріалу 

традиційно вважалася необхідною лише у природничих дисциплінах, менше – в 

фізико-математичних, і явно недостатньо використовується в процесі 

викладання дисциплін гуманітарних.  

      Серед причин цього можна виділити суб’єктивні та об’єктивні чинники. До 

суб’єктивних належить те намагання не виходити за межі усталених традицій 

методичної теорії, яке на практиці часто переростає в певну ригідність 

мислення. Іншими словами, там, де академічна традиція вишу не передбачає 

активного використання наочності в процесі викладання гуманітарних 

дисциплін, наочність входить в щоденну практику повільно і мляво. Цю 

повільність підкріплюють об’єктивні чинники, головним з яких є обмеженість 

матеріально-технічної бази та, як наслідок, невміння використовувати 
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відповідну техніку. Там, де вона представлена кодоскопом з його допотопними 

плівками чи відсутня взагалі, важко вимагати від лектора активного 

використання наочних засобів. Крім всього іншого, існує й проблема аудиторій, 

оскільки для повноцінної демонстрації наочного матеріалу потрібний 

лекційний зал з екраном чи хоча б білою стіною.  

      Однак, на нашу думку, рано чи пізно ці негативні тенденції будуть подолані, 

хоча б через беззаперечні переваги наочного викладення навчального 

матеріалу. Як свідчить досвід, світові тенденції навчального процесу в 

кінцевому результаті стають частиною української педагогічної практики. Тому 

вартує детальніше розглянути форми й методику застосування мультимедійних 

презентацій.  

      По-перше, однозначною перевагою мультимедійної презентації є її 

варіабельність та універсальність. Несучи на собі відбиток індивідуальності її 

автора, презентація може складатися: 1) з текстового матеріалу; 2) з текстового 

та статичних ілюстрацій (схеми, діаграми, графіки); 3) з текстового та 

зображень; 4) з текстового та відеоматеріалу; 4) поєднувати усі попередні 

варіанти. Така презентація може бути використана не лише під час лекції, а й 

під час семінарського заняття як складова доповіді студента. Цікавим варіантом 

є використання мультимедійних презентацій під час семінарських/практичних 

занять для активізації творчих здібностей студентів та ініціювання обговорення 

тієї чи іншої теми. Наприклад, перегляд короткої презентації, присвяченій 

продовольчій проблемі, може ініціювати обговорення актуальних проблем 

людства та ролі глобальної соціальної політики в їх вирішенні.  

      По-друге, можливість залучення візуального матеріалу у статичній та 

особливо динамічній формі розкриває широкі можливості не лише для 

глибшого викладу змісту, а й пробудження інтересу та залучення уяви 

аудиторії.  

     Й, по-третє, саме мультимедійна презентація з її динамічністю якнайповніше 

відповідає специфіці кліпового мислення сучасної молоді з її мозаїчною 

свідомістю. Дослідження свідчать, що сучасна молодь погано сприймає 
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суцільні блоки інформації: для кращого сприйняття її варто подрібнювати, 

поділяти на окремі уривки, взаємопов’язані між собою. Інша особливість – 

перевага візуальних каналів сприйняття над вербальними – наслідок глобальної 

революції, описаної ще М.Маклюеном. 

     Для того, щоб всі переваги мультимедійних презентацій були реалізовані у 

повному обсязі, слід уникати типових помилок, виокремлених нами з власного 

й чужого досвіду. До них належать: 

1) завелика кількість слайдів. Прагнучи продемонструвати презентацію, 

лектор починає поспішати, занадто швидко перегортаючи слайди; як 

наслідок, аудиторія мало що розуміє і ще менше запам’ятовує; 

2) перетворення презентації на сторінку підручника: велика кількість тексту. 

Якщо мова йде про перенесення його в конспекти, виникають тривалі 

паузи, заповнювати які поясненнями марно, оскільки студенти все одно 

не чують, зайняті переписуванням; 

3) перетворення презентації на набір ілюстрацій з мінімумом тексту. 

Відстежити зв’язок між ними дуже важко.  

       Окремо слід відзначити таку помилку, як гіпертрофію презентаційного 

матеріалу в структурі лекційного заняття, коли постать лектора фактично 

звужується до ролі пояснювача ілюстрацій, а лекція перетворюється на 

демонстрацію слайдів. 

     Отже, лише грамотна побудова мультимедійної презентації в поєднанні з 

органічною вбудовою в структуру лекції дозволяє розкрити в повному обсязі її 

навчальний потенціал та реалізувати гармонійне поєднання творчого підходу та 

принципу наочності. 
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Характерна риса нашого часу  –  шалений темп розвитку в усіх сферах 

життя. З одного боку, це створило можливості для всебічного розкриття 

потенціалу людини, а з іншого, спричинило загрозу для сучасного світу – 

«людську прогалину» (за Барбарою Сітарською), що виникає внаслідок 

вкладеного значно більшого ресурсу в технічний і господарський розвиток, 

аніж у розвиток людей. З педагогічного погляду можемо констатувати розвиток 

індивідуалізму, прагматизму, жорсткості у співпраці між людьми і значно 

менше уваги, любові, турботи один до одного. Очевидно, людська праця як 

джерело творення матеріальних і духовних благ потребує переосмислення 

змісту її цінності для життя людини, її значення для гуманізації відносин у 

суспільстві.  

Виховання людини до праці і через працю, ставлення людини до праці 

(мотивація до праці, розвиток і формування умінь розв’язувати професійні 

завдання, вирішення завдань, пов’язаних з особистісним та професійним 

розвитком), зміст праці, значення праці для майбутнього людини – це невелика 

частина з проблематики досліджень видатного польського науковця Тадеуша 

Вацлава Новацького (Tadeusz Wacław Nowacki), результатами напрацювань 

якого збагатилася світова педагогічна думка.  

Тадеуш Новацький (1913–2011) – професор, доктор габілітований, 

основоположник, розробник теоретико-методологічних засад педагогіки праці, 

фундатор наукової школи педагогіки праці. Завдяки працям 

Тадеуша Новацького, а також його однодумців й послідовників (проф. Зігмунд 
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Вятровські (Zygmunt Wiatrowski), проф. Станіслав Качор (Stanisław Kaczor) та 

ін.) було написано перші підручники з педагогіки праці, започатковано 

дослідження теоретичних й практичних аспектів виховання через працю, 

професійного навчання, професійної орієнтації, професійного консультування 

тощо.  

Авторству Тадеуша Новацького належать понад 700 наукових, науково-

практичних публікацій. Назвемо лише кілька з них, що визначили розвиток і 

становлення педагогіки праці у Польщі, зокрема «Виховання через працю» [1], 

«Нариси з історії професійного навчання на початку дев'ятнадцятого століття» 

[2], «З теорії професійного навчання та удосконалення» [3], «Дидактика 

професійного удосконалення» [4], «Праця і виховання» [5], «Професієзнавство» 

[6], «Лексикон педагогіки праці» [7]. 

За понад 40 років педагогіка праці у Польщі розвинулася у відносно 

самостійну педагогічну субдисципліну, обґрунтовану з позиції потреб 

педагогічної теорії і практики. Вона має чітке теоретико-методологічне 

підґрунтя, свій категоріальний апарат, є науковою основою педагогічної 

спеціальності «педагогіки праці». Педагогіка праці реалізує міждисциплінарні 

зв’язки з психологією праці, філософією та медициною праці, антропологією, 

політичними та економічними науками. Як наслідок — сьогодні педагогіка 

праці позиціонує себе як наука, як педагогічна дисципліна і як сфера 

практичної діяльності.  

У педагогічній енциклопедії ХХІ століття [8] про педагогіку праці подано 

таку інформацію. По-перше,  це наукова субдисципліна, предметом досліджень 

якої є праця людини, її багатоаспектні умови, соціальний і виховний вплив на 

особистість; важливе значення мають аспекти взаємозв’язків у площині 

людина–виховання–праця. Предмет педагогіки праці охоплює системи і 

предметно-змістові зв’язки, серед яких найвагоміше місце посідає проблема 

підготовки людини до професійної діяльності, а також проблема успішної та 

різнобічної ефективної участі людини у цій діяльності. По-друге, педагогіку 

праці потрібно розглядати і як педагогічну дисципліну, предметом зацікавлень 
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якої є виховання через працю; загальнотехнічне навчання; професійна 

орієнтація, консультування і дорадництво; профільна освіта; професійне 

навчання і виховання; безперервне навчання працюючих та безробітних; освітні 

проблеми та проблеми гуманізації закладу праці. 

Вивчення й критичний аналіз наукових праць Тадеуша Новацького, його 

педагогіки праці як теоретико-методологічної основи професійної освіти 

Польщі дадуть змогу завдяки порівняльному контексту осмислити реальний 

стан професійної освіти в Україні, зокрема через вивчення закономірностей 

розвитку педагогіки праці, її особливостей, що визначають етапи становлення й 

розвитку її як системи, яка охоплює результати наукових досліджень, 

взаємозв’язків з іншими науками, професійну підготовку, взаємозв’язки з 

неформальною освітою, професійною педагогічною практикою. 

Першими науковими публікаціями в українському науковому просторі, 

де б розглядалися проблеми розвитку професійної освіти з позиції педагогіки 

праці, є наукові розвідки академіка Неллі Ничкало: “Професійна педагогіка і 

педагогіка праці: проблеми взаємозв’язку в умовах ринкової економікиˮ, 

“Професійна педагогіка і психопедагогіка праці у діалектичному 

взаємозв’язкуˮ, “Професійна педагогіка у контексті розвитку людського 

капіталуˮ та ін. Ці  праці переконливо засвідчують професійний науковий 

інтерес до питань розвитку педагогічних субдисциплін, їхній вплив на 

удосконалення, оновлення, урізноманітнення підходів до професійної освіти 

загалом. 

Дослідження й аналіз завдань, які ставить перед собою сучасна педагогіка 

праці Польщі, є важливими для нас з огляду розуміння сутності, значущості 

праці для кожної окремої людини й суспільства загалом в умовах ринкової 

економіки.  

Вважаємо, що для подальшого вивчення науково-педагогічної спадщини 

Тадеуша Новацького актуальними є такі завдання:  

- висвітлити методологічні засади розвитку педагогіки праці, проаналізувати 

її категоріальний апарат, порівняти його з відповідниками в українській 
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науковій термінології, здійснити спробу уніфікації певних понять задля 

проведення міждисциплінарних, спільних із польськими колегами, 

досліджень у галузі професійної освіти;  

- проаналізувати й висвітлити напрями науково-практичних досліджень 

провідних наукових шкіл педагогіки праці, зазначити ефективність 

результатів їхнього практичного застосування; 

- виявити закономірності й тенденції розвитку професійної педагогічної 

освіти  як результат впливу розвитку педагогіки праці; 

- проаналізувати зміст основних навчальних посібників з педагогіки праці, 

простежити зміни в ньому, спричинені інноваціями в освітній та соціальній 

політиці країни; 

- розробити прогностичну модель розвитку професійної педагогічної освіти, 

беручи до уваги результати наявних досліджень, напрацювань соціально-

партнерських міждержавних проектів з метою адекватної відповіді на 

виклики ринку праці, що перебуває (і перебуватиме) у постійних змінах. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ДИСКУРСИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ 

 

Глобалізація сприяє формуванню всесвітньої економіки як цілісного 

організму, водночас зумовлює поглиблення міжнародного розподілу праці, 

взаємозалежності і конкуренції на ринках праці і освітніх послуг. Економічний 

дискурс, тобто ракурс бачення проблеми глобалізації у сфері вищої освіти, 

акцентує увагу на злиття національних економік в єдину загальносвітову 

систему, на процес посилення взаємозв’язку національних економік. Кордони 

національних держав стають відкритими в сфері економічних відносин, про що 

свідчить діяльність транснаціональних корпорацій, одних з головних 

провідників економічної глобалізації. Найважливішими чинниками, які 

впливатимуть на розвиток освіти на сучасному етапі, є демократизація, ринкова 

економіка, глобалізація, значні технологічні інновації, еволюція суспільного та 

приватного факторів.  

Процес глобалізації  невірно розуміти лише як власне економічну 

взаємодію національних співтовариств – в ньому чітко простежуються, а в 

деяких відносинах домінують політичні та інші аспекти. Фундаментом 

глобального суспільства стає «нова економіка», яку називають «економікою 

знань» як джерело багатства та інтелектуального капіталу нації. У 

глобалізованому суспільстві вища освіта стає товаром, що задовольняє новітні 

потреби і водночас комерціалізується, перетворюючись на предмет бізнесу.  

Політичний вимір глобалізації у вищій освіті пов'язується зі зростанням 

наднаціональних (неурядових) організацій, компетенція й діяльність яких у 

сфері вищої освіти поширюється за національні межі: ЮНЕСКО, ОЕСР, ЄС, 

ВОТ, Міжнародна мережа органів забезпечення якості у вищій освіті, 
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Міжнародний союз транснаціональної освіти (GATE) тощо. 

Активно сприяючи розвитку інтеграційних процесів у сфері освіти, 

нормотворча діяльність ЮНЕСКО орієнтована на: створення умов для 

розширення співробітництва народів у галузі освіти, науки й культури; 

забезпечення загальної поваги до законності і прав людини;  залучення 

більшого числа країн у процес розробки правових основ для міжнародної 

інтеграції у сфері освіти; дослідження стану освіти у світі, включаючи окремі 

регіони й країни; прогнозування найефективніших шляхів розвитку та 

інтеграції; пропаганду прийнятих конвенцій і рекомендацій; збір і 

систематизацію звітів держав про стан освіти на кожний рік. 

Свою діяльність в освітній сфері ЮНЕСКО здійснює через ряд 

інституцій, зокрема Міжнародне бюро освіти (з 1969 р.) для  проведення 

порівняльно-педагогічних досліджень, предметом яких виступають зміст 

освіти, принципи та методи навчання, педагогічні інновації тощо. Провідна 

функція Міжнародного інституту планування освіти (МІПО) – сприяння 

підвищенню якості освітньої політики, планування розвитку освіти та 

освітнього менеджменту у різних країнах світу шляхом підвищення 

кваліфікації управлінського персоналу, дослідження проблем та перспектив 

його діяльності. Інститут освіти ЮНЕСКО (ІОЮ) переймається проблемами 

освіти дорослих, неперервної освіти, подолання неписемності серед дорослих. 

Серед міжнародних проектів інтеграційної активності інституцій ЮНЕСКО 

виокремлюється існуюча з 1953 р. мережа асоційованих шкіл ЮНЕСКО (АSР-

пеt), діяльність якої спрямована на підвищення ролі освіти в утвердженні 

цінностей миру, культури та толерантності. 

Програми діяльності Рада Європи охоплюють такі сфери суспільного 

життя, як права людини, засоби масової інформації, правове співробітництво, 

соціальні та економічні питання, охорона здоров'я, культура, освіта, культурна 

спадщина, спорт, молодь, місцева демократія, транскордонне співробітництво, 

навколишнє середовище, регіональне планування. У 1997 році під егідою Ради 

Європи та ЮНЕСКО було розроблено і прийнято Лісабонську конвенцію про 
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визнання кваліфікацій, що належать до вищої освіти Європи. Пріоритетними 

цілями Європейського Союзу (ЄС) є розвиток загальноєвропейського виміру 

освіти, сприяння мобільності та налагодження зв'язків між університетами й 

школами Європи. 

Провідною метою освітньої політики Всесвітній Банк сьогодні вважає 

сприяння поліпшенню якості освіти шляхом: переходу від традиційних методів, 

спрямованих на репродуктивне засвоєння знань, до інноваційних, що 

передбачають індивідуалізацію навчального процесу, надання йому форми 

активного творчого співробітництва всіх учасників; акцентування уваги на 

розвитку фундаментальних навчальних навичок, до яких відносяться читання, 

письмо, лічба, навички мислення, соціальні навички; надання людині 

можливості навчатися у будь-якому віці, що украй необхідно для набуття 

професійної мобільності; оптимізації інфраструктури освітньої сфери. 

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), що 

об'єднує 29 країн світу, є безпосередньою учасницею процесів інтеграції в 

освітній сфері. Організація переймається проблемами успішного вступу молоді 

у світ праці, підвищення конкурентноздатності трудових ресурсів через 

неперервну освіту, відповідність професійної освіти попиту на ринку праці 

тощо. 

У масштабах усієї Європи моніторинг вищої освіти здійснюють такі 

провідні організації: Європейська асоціація із забезпечення якості вищої освіти 

(the European Association for Quality Assurance in Higher Education), Європейська 

Комісія (the European Commission), Європейський консорціум з акредитації 

вищої освіти (the European Consortium for Accreditation in higher education), 

Європейська асоціація університетів (the European University Association), 

Спілка студентів Європи (the European Students’ Union) та ін.  

У культурологічному дискурсі глобалізація розглядається в широкому 

цивілізаційному аспекті. Дослідники підкреслюють процеси укрупнення 

цивілізаційних просторів, умовно поділяючи їх на Південь – Північ та Схід – 

Захід. У такій географічно орієнтованій планетарній цивілізації 
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виокремлюються цивілізаційні центри (Г.Кіссінджер називає їх «центри сили») 

– США, Росія, Європа, Китай, Японія, інколи Індія.  

У контексті глобалізаційних викликів у багатьох країнах постає нова 

тенденція щодо ціннісного виміру освіти, тобто її значення для окремої 

людини, суспільства в цілому. Інтенсифікація культурних, освітніх, наукових 

зв’язків, розширення контактів між людьми різних національностей, рас і 

конфесій створює передумови для полікультурного розвитку, формування 

універсальних цінностей, плідного використання кращого міжнародного 

досвіду. Відомий бразильський компаративіст Жасіра да Сілва Комара весь 

спектр освітніх глобалізаційних концепцій запропонував об'єднати у три групи, 

відповідно до типу взаємодії різних культур у рамках навчальної програми 

школи: асиміляційні, що передбачають забезпечення пріоритетного 

культурного і освітнього розвитку однієї домінуючої нації та занепад інших 

шляхом уніфікації; мультикультурні, які визначають автономний розвиток 

різних культурних груп, що підкреслюють свою специфіку, унікальність; 

інтеркультурні, що спрямовані на взаємовизнання та взаємозбагачення різних 

культур шляхом встановлення широкого спектру контактів. 

У новому столітті людство спостерігає базові мегатенденції глобального 

цивілізаційного процесу в соціокультурній сфері: «культурну поляризацію», 

«культурну асиміляцію», «культурну гібридизацію»,  «культурну ізоляцію». 

Соціокультурний контекст глобалізації відображає глибинні зміни в культурних 

стереотипах у зв’язку з новітніми науковотехнічними соціальними 

нововведеннями, перспективами міжкультурного діалогу. 

Основний механізм реалізації «культурної поляризації» як мегатенденції 

— поляризація й сегментація політичної й геоекономічної карти світу, 

супроводжувані формуванням стійких військово-політичних і економічних 

регіональних союзів. «Культурна асиміляція» виходить із того, що 

«вестернізації» альтернативи немає. Розширюється процес установлення 

універсальних («загальнолюдських») норм і правил у міжнародних відносинах. 

«Культурна гібридизація» доповнюється процесами транскультурної 
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конвергенції й формування транслокальных культур — культур діаспори, а не 

традиційно локалізованих і прагнучих знайти національно-державну 

ідентичність культур. Джерелами ізоляціоністських тенденцій у XXI сторіччі є: 

культурний і релігійний фундаменталізм; екологічні, націоналістичні й 

расистські рухи; прихід до влади авторитарних і тоталітарних режимів, для 

яких характерні соціокультурна автаркія, обмеження інформаційних і 

гуманітарних контактів, жорсткість цензури.  

Технологічний вимір глобалізації визначає нагромадження, обробку і 

миттєву  передачу інформації на основі інформаційно–комунікаційних 

технологій у будь-який кінець світу. Зростання можливостей доступу до мережі 

Інтернет, збільшення кількості персональних комп'ютерів, інтернет–

користувачів у державному і в приватному секторах тощо вказують на рівень 

технологічного й інформаційного забезпечення функціонування міжнародного 

ринку освітніх послуг та відповідно характеризують інформаційні можливості 

розвитку національних систем освіти. 

 Інформаційно-технологічний дискурс глобалізації у вищій освіті 

досліджує вплив нових технологій на її якість, а також результати професійної 

підготовки фахівців, які є конкурентоспроможними на світовому, 

європейському, національному ринках праці.  Розвиток засобів електронного 

зв’язку приводить до формування нових форм освіти (формальної, 

неформальної, спонтанної), структурної розмаїтості в системі «вища освіта без 

кордонів», де віртуальні, ліцензійні (франчайзингові), корпоративні 

університети, інтернаціональні конгломерати, брокери у сфері освіти, 

виробники програмного забезпечення, видавництва сприяють виникненню 

нових форм конкуренції, а отже, впливають на економічний вимір глобалізації 

вищої освіти.  

 

 

 

  



 

176 
 

Сурмяк Ю.Р.,  

кандидат педагогічних наук, доцент,  

доцент Львівського державного університету внутрішніх справ 

Кудрик Л.Г.,  

кандидат філософських наук, доцент, 

доцент Львівського обласного інституту 

 післядипломної педагогічної освіти 

 

РОЛЬ НООСФЕРНОЇ ОСВІТИ 

НА  СТАЛИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА 

 

Якісна освіта є одним з головних чинників формування всебічно і 

гармонійно розвиненої особистості, а також сталого розвитку суспільства. 

Розробка нової концепції освіти є сьогодні найбільш актуальною проблемою не 

тільки філософії освіти, але й необхідною умовою подальшого ефективного 

функціонування українського суспільства.  

Проблема становлення ноосферної парадигми освіти відносно недавно стала 

предметом активних досліджень фахівців. При Російській Академії Природничих 

Наук (РАПН) функціонує відділ “Ноосферна освіта”, який займається розробкою 

цієї проблеми. Основні концептуальні засади парадигми ноосферної освіти були 

сформульовані академіком РАПН Н.В.Масловою. Філософському осмисленню 

ноосферної освіти присвятили свої дослідження Н.В.Антоненко, М.В.Ульянова, 

О.С.Анісімов, А.Л.Лифьоров, Н.М.Мамедов, А.Д.Урсул, Г.В.Курмишев, 

М.М.Курик, Л.І. Нечипорук, О.І.Хромова, Коновальчук М.В., Кравцов В.О., 

Т.Г.Тюріна та ін.  

Основна мета нашого дослідження – осмислення значення ноосферної освіти 

як чинника  сталого розвитку суспільства в сучасний перехідний період.  

Незважаючи на проголошені у нормативних документах гасла 

людиноцентрованої освіти про самоцінність та унікальність кожної особистості, 

важливість максимального розкриття задатків, потреб та інтересів кожної дитини, 
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навчальні заклади залишаються заручниками традиційних стереотипів, канонів, 

уявлень, а отже, знання продовжують вважатися важливішіми за досвід творчої 

діяльності та емоційно-ціннісне ставлення людини до світу. 

Розрив між освітою та вимогами часу відчувається як ніколи, тому перед 

педагогікою постає спектр нових завдань: розвивати людину, здатну повноцінно 

жити та ефективно діяти у глобальному середовищі, здатну до виживання та 

успішної самореалізації в динамічному та нестабільному світі.  

Численні суперечності, накопичені до ХХ століття в надрах класичних наук, 

призвели до створення нових наукових напрямів – таких, як синергетика, 

біоенегроінформатика, валеологія та ін. Набуті сьогодні знання квантової фізики 

про дуальність матерії; валеології про розуміння єдності духовного, душевного та 

фізичного здоров’я; синергетики про цілісність світу та процеси, що відбуваються 

в нелінійних структурах, спричинили зміни у парадигмі розвитку наукових знань. 

Вони все більше демонструють інтеграцію наукового пізнання, виробляють 

холістичний, цілісний підхід до розуміння людини, природи, світобудови. 

Нові концепції, погляди проникають у педагогіку та освіту з великим 

запізненням; практика навчальних закладів і досі спирається переважно на 

матеріалістичний світогляд, реалізовує архаїчні підходи до виховання та навчання 

підростаючих поколінь. Водночас сьогодення вимагає нової філософії освіти, 

зміни педагогічного мислення, перегляду категорійного апарату, трансформації 

педагогічної практики. Отже, посилюються пошуки та проектування таких 

педагогічних систем, форм, технологій навчання, які б забезпечили духовний та 

творчий розвиток молодих людей – майбутнього України. 

Розвиток ноосферного світогляду базується на певних принципах:  

 1. Отримання знань з різних джерел пізнання світу: науки, релігії, філософії, 

езотерики, культурології. 

2. Розвиток характерних властивостей ноосферного мислення, якими є 

інтегративність, нелінійність, творчість, критичний і рефлексивний характер.  

3. Залучення до процесу мислення емоцій і почуттів, аксіологізація знань.  
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4. Діалоговий характер навчання, відкритість до думок інших, що вчить 

мислити і жити в умовах множинності культур.  

5. Використання перцептивного і практичного каналів отримання інформації, 

що задіюють діяльність двох півкуль мозку. 

Головна і принципова суперечність сучасної системи освіти полягає у 

проголошенні високих гуманістичних цінностей і неможливості реалізувати цей 

результат на практиці. Криза сучасної системи освіти – об’єктивний результат 

вказаної суперечності. Вона тісно пов’язана із загальною цивілізаційною кризою і 

не може бути зрозуміла тільки як результат соціальних, політичних, екологічних 

чи культурно-ідеологічних впливів у світі. Суть кризи системи освіти  полягає у 

невмінні функціонувати так, щоб забезпечити розкриття людського потенціалу, у 

небажанні особистості  (учнів і педагогів) діяти в умовах, які порушують природну 

потребу самореалізації. 

Вихід із кризи можливий за низки умов, серед яких: 

 усвідомлення стратегічного значення освіти в суспільстві; 

 осмислення комплексу функцій системи освіти в суспільстві; 

 впровадження у систему освіти наукомістких освітніх біотехнологій. 

Суспільству потрібні люди, які володіють системним, цілісним мисленням,  

мають високі моральні цінності, ідеали і духовні прагнення. 

Еволюційно новий підхід до освіти полягає в тому, щоб цілі, завдання, засоби, 

форми освіти і виховання були узгоджені з природними закономірностями 

світобудови і не порушували біоритми живих систем, а враховували можливості 

мозку, психіки, тіла людини. 

Всі учасники освітньо-виховного процесу – учень, студент, викладач,  батьки 

– є відкритими системами і взаємодіють зі світом як його частини на базі єдиних 

закономірностей світобудови. 

Концепція еволюційно нового підходу до освіти й виховання базується на 

сучасних наукових досягненнях у галузі природничих і гуманітарних наук та 

психолого-педагогічних практик. Серед них досягнення квантової фізики, 

синергетики, біотехнологій, квантової та інтегративної психології, квантової 
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медицини, нейрофізіології і т.п. У поєднанні з кращими педагогічними 

концепціями Я.А.Коменського, К.Ушинського, Г.Сковороди, П.Юркевича, 

В.Сухомлинського, В.Шаталова, Ш.Амонашвілі та ін. ці досягнення дали змогу 

сучасним ученим розробити цілісну наукову концепцію ноосферної освіти. 

Як зазначає доктор філософських наук, академік АПН України, професор, 

ректор Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова Віктор 

Андрущенко, наша цивілізація поступово переходить у нову стадію розвитку – 

ноосферну. Ознаками цього переходу є: інформаційна революція; формування 

суспільства знань і колосальне зростання ролі освіти і науки як головних чинників 

суспільного прогресу; все більш глибоке усвідомлення людиною власної духовної 

сутності, повернення до якої є єдиним засобом збереження цивілізації як 

унікального космічного явища. Сутність переходу освіти до виконання своєї нової 

функції полягає у такій підготовці людини до життя (озброєння її знаннями, 

належним світоглядом, навичками практичної діяльності, життєвими 

компетентностями тощо), де духовність і висока моральна позиція є не лише 

ознакою вихованості, але цілком і повністю забезпечує життєздійснення людини 

як людини у всій повноті її людського ставлення до природи, інших людей і до 

самої себе. 

У ноосферній освіті розкриваються невичерпні резерви людського розуму, на 

противагу 4-6% можливостей головного мозку, на які орієнтується 

середньостатистична людина сьогодні. Концепція ноосферної освіти є стрункою 

системою науково-теоретичних поглядів на процес виховання й освіти 

високоморальної цілісної особистості, спрямованої до еволюційного розвитку. 

Учні в освітньо-виховному процесі почувають себе радісними і щасливими й 

активно оволодівають знаннями. Навчання і виховання особистості здійснюється в 

біоадекватному режимі. В сукупності своїх можливостей (спеціальні підручники, 

методики навчання й виховання) ноосферна освіта спрямована на розкриття вищих  

творчих здібностей особистості, укріплення резервів здоров’я, пізнання душевних 

і духовних можливостей людини. Ноосферна освіта здатна дати суспільству 
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здорову, стійку особистість, що розвивається, з набором якостей, необхідних для 

побудови більш гармонійного суспільства зі стійким розвитком.  

Ноосферна освітня парадигма, будучи синтезом напрацювань існуючих 

соціально-педагогічних парадигм – культурологічної, теологічної, синергетичної, 

екологічної – спроможна поєднати в собі різні форми освоєння дійсності. 

Концепція ноосферної освіти – це система науково-теоретичних, гносеологічних, 

методологічних і практичних поглядів на природу освіти та можливості її 

ефективного функціонування в суспільстві на етапі  ноосферного переходу. 

Ноосферна освіта – це природовідповідне навчання та виховання, спрямоване 

на розвиток синтетичного мислення, цілісного світогляду, екологічної свідомості 

та духовно-моральної сфери особистості, озброєння її ефективним інструментом 

для самостійного вибору свого місця в системі “Природа – Суспільство”, вміннями 

ставити цілі, вибирати морально допустимі засоби їх досягнення та прогнозувати 

наслідки своєї діяльності.  

Традиційна система освіти, яка склалася в ХІХ – першій половині ХХ 

століття, була зорієнтована на підготовку людини знаючої. Але для того, щоб 

сьогодні знайти себе у складному світі, що стрімко змінюється, треба не тільки 

володіти певною сумою знань, а й глибше розуміти та усвідомлювати себе, 

суспільство і культуру. Сьогодні слід повною мірою активізувати потенціал 

виховуючого навчання, спрямувати освітні зусилля на всебічний і гармонійний 

розвиток особистості, формування її життєвих навичок. 

М.М.Курик, аналізуючи суперечності теперішньої системи освіти, вказує на  

розділення знань на окремі дисципліни, що не сприяє формуванню цілісного 

світогляду людини. Також має місце конфронтація суб'єкта освіти і системи, 

концепції і практики освіти. Втрата відповідності між біосоціальною природою 

людини та можливістю задоволення її потреб в адекватній системі освіти 

призводить до насилля з боку системи.  

Концепція ноосферної освіти багато в чому відмінна від функціонуючих 

сьогодні моделей освіти і завдяки цьому здатна забезпечити формування не тільки 

високоосвіченої, але й духовно багатої, життєво компетентної, творчо активної 
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особистості, яка здатна виживати в екстремальних умовах, нести відповідальність 

не тільки за себе, своє здоров’я і благополуччя, а й за долю держави, майбутнє 

нації. 

Головна мета такої системи освіти – формування в людини цілісної 

ноосферної свідомості, яка має в основі три взаємопов’язані складові: цілісне 

мислення, етичний біоадекватний метод поведінки (екологічна етика) та 

екологічний світогляд. 

Провідне завдання ноосферної освіти – формування цілісного мислення,  

гармонійного сприйняття дійсності, яке базується на усвідомленому сукупному 

володінні логічним (лівопівкульним) та образним (правопівкульним) мисленням. 

Людина має навчитися користуватися одночасно  логічними та образно-

інтуїтивними методами мислення при вирішенні різних життєвих, виробничих, 

соціальних, універсальних завдань. Цей тип мислення може дати людині цілісну 

картину світу та здатний стати інструментом вирішення глобальних проблем і 

переходу до ноосферного розвитку суспільства.  

Принцип природовідповідності був покладений в основу педагогічної системи 

В. О. Сухомлинського, дозволив педагогові побудувати виховний процес на 

засадах гуманізму, доброти, людиноцентризму, що актуально у світлі вимог до 

змісту сучасної освіти в Україні. В. О. Сухомлинський обстоював у своїх 

педагогічних працях філософсько-світоглядні погляди, наближені до філософії 

ноосфери В.Вернадського, і практично довів ефективність подібної педагогічної 

системи. 

Розвиток наук про природу та людину у ХХ столітті суттєво збагатив зміст 

принципу відповідності природі освіти і виховання. 

Сучасне тлумачення принципу природовідповідності освіти або 

біоадекватності фундатор концепції ноосферної освіти на пострадянському 

просторі Н.В.Маслова пояснює через суму таких принципів:  

 екологізація освіти, тобто звернення до природних засобів і каналів 

сприйняття інформації без посиленої експлуатації дискурсивно-логічної 

лівої півкулі; 
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 системне викладення знань, що означає побудову педагогічної 

діяльності, виходячи з наукових теорій розвитку систем природи, 

суспільства, мислення; 

 гармонізація освіти, тобто застосування технологій і методик цілісного 

сприйняття світу, що занурює учнів та студентів в гармонію світу вже у 

ході занять; 

 гуманізація – перехід від технократичної моделі освіти до моделі 

соціокультурної; 

 ненасильство, яке засноване на принципах педагогічної етики.  

Реалізація принципу біоадекватності має на меті побудову такої моделі освіти, 

коли людина буде прагнути отримувати знання, усвідомлюватиме потребу у 

власному розвитку, стане на шлях самовиховання і самовдосконалення, а це в 

кінцевому рахунку суттєво знизить рівень насильства і злочинності в соціумі. 

Другою складовою ноосферної свідомості, яка має бути сформована в 

результаті отримання людиною ноосферної освіти, є екологічний біоадекватний 

метод поведінки людини або, іншими словами, екологічна етика. Це сукупність 

моральних принципів взаємодії людини та природи, які б могли забезпечити 

цілісність екосистем та гідну якість життя людини. До таких принципів належать: 

 нерозривність людини і природи; 

 ставлення до природи як до джерела матеріальних та духовних 

цінностей людини, її поліпшення; 

 потреба в спілкуванні з природою, захоплення її красою та прагнення 

розкрити її таємниці; 

 формування здорового способу життя; 

 гуманне ставлення до світу в цілому.  

Становлення екологічної етики кидає виклик усій сучасній системі 

життєдіяльності людини. Така моральна система пропонує нову концепцію 

самореалізації особи, де Его людини поступово розвивається в альтруїстичне Я. 

Екологічна етика дає оцінку вчинкам людини перш за все з погляду екосистемного 

блага та повинна породжувати так звану екологічну совість, тобто внутрішній 
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підсвідомий контроль за ставленням людини до природи. Формування такого 

почуття пов’язане із труднощами подолання людиною власного егоїзму, її 

небажанням турбуватися про благо майбутніх поколінь та намаганням пояснювати 

руйнування довколишнього середовища об’єктивними соціальними причинами.  

І нарешті, ще одним завданням ноосферної освіти є формування екологічного 

(або ноосферного) світогляду. Основним питанням будь-якого світогляду є 

питання про ставлення людини до світу, про місце та призначення людини в світі, 

про сенс життя людини. У взаєминах між людиною та світом можливі такі 

варіанти: 1) перевага людини над світом; 2) перевага світу над людиною; 3) 

паритет людини та світу. Сьогодні панує  перший тип світогляду, який можна 

визначити як антропоцентричний. Завданням ноосферної освіти є побудова такого 

світогляду, який був би орієнтований на гармонійні партнерські взаємини людини 

та світу. Такий світогляд можна було б назвати екоцентричним або 

антропокосмічним.  

Ноосферна освіта має стати предметом не тільки філософської рефлексії. 

Проблема становлення ноосферної освіти має розглядатись як стратегічний 

інструмент соціально-екологічного розвитку суспільства. Чинником переходу до 

ноосферної освіти повинна стати державна освітня політика, спрямована на 

підтримку концепції ноосферної освіти, що має виявитися у зміні місця науки й 

освіти в суспільстві, а саме: у визначенні пріоритетів ноосферної освіти, її 

всебічній підтримці, превентивному фінансуванні, глибокому розумінні й 

державній пропаганді того, що саме ноосферна освіта виконує випереджувальну 

функцію, задаючи швидкість і рівень розвитку суспільства. 

Головним пріоритетом розвитку суспільства у ХХІ столітті повинна стати 

Людина як гармонійна складова Природи, Всесвіту. З метою глибшого розуміння 

Людини як космопланетарного феномена, свідомої живої структури Природи 

повинні поєднатися досягнення науки із релігійними, філософськими, 

езотеричними вченнями про людину на основі синергетичного підходу.  

Ноосферна освіта спрямована на виховання особистості, духовні інтереси якої 

домінують над споживацькими, гармонійної і цілісної, яка усвідомлює себе як 
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частинку вселенського життя, свою відповідальність за вчинки перед суспільством 

і природою, причетність до еволюції життя, проявляє спрямованість на підтримку і 

збереження життя на планеті.  

Ноосферна освіта є механізмом гармонізації соціоприродної взаємодії, 

переходу суспільства  на  шлях стійкого розвитку. Вона вирішує цілий комплекс 

завдань, серед яких найбільш соціально важливим є формування свідомості 

особистості, що уможливлює:   

 усвідомлення себе громадянином Всесвіту;  

 розуміння планетарних процесів, що відбуваються, й наявних 

глобальних проблем;  

 усвідомлення зв’язку ноосфери й життєдіяльності людських спільнот;  

 наявність почуття причетності до природи й соціуму як її складника; 

 прагнення до формування в собі особистісної відповідальності за 

ноосферу як середовища і як продукту людської життєдіяльності;  

 усвідомлення себе як суб’єкта, що творить ноосферу, розумно 

використовує, береже й відтворює її. 

 Формування ноосферної свідомості рухається від екологічної до планетарної 

свідомості, тому, ознайомлюючи молодих людей із системою понять про 

цивілізаційну культуру, слід забезпечити процес їх самопізнання, осмислення 

своїх потреб, мотивів, способів діяльності в планетарному соціальному 

середовищі, враховувати характерну якість ноосфери – “воістино загальнолюдську 

спільність” (за В.І.Вернадським), яка об’єднує нації. Водночас реалізується процес 

формування і національної свідомості, оскільки загальнолюдська культура є 

системою, а національні культури – її складниками. Звідси випливає необхідність 

орієнтації учнів і студентів на розуміння єдності національного й 

загальнолюдського – ігнорування національного, як і ігнорування будь-якого 

компонента системи, веде до розпаду системи,  її неминучої загибелі.   

Висновки: 
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Отже, ноосферна освіта може і повинна стати лідером ноосферного переходу 

суспільства, тим чинником, за допомогою якого можна вирішити проблеми 

сучасного суспільства і забезпечити його стабільний розвиток. 
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МІСЦЕ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ЖУРНАЛІСТА 

 

       У статті обґрунтовується потреба вивчення студентами-журналістами 

комплексу правових дисциплін, як таких, що є  необхідними для здійснення 

майбутньої професійної діяльності на високому практичному рівні 

Ключові слова: творчий працівник ЗМІ, робота, відповідальність, права, 

зобов’язання 

     Здійснюючи свою професійну діяльність кожен журналіст повинен бути 

психологом, педагогом, актором, менеджером, письменником і юристом. Якщо 

ми розуміємо – чому письменником, бо  творче начало повинно бути присутнє 

у його праці, інакше він не зможе писати, чи чому саме актором, бо в певних 

жанрах він повинен приймати на себе ролі інших (відкрито чи таємно), чи чому 

психологом, бо він повинен вміти «розговорити»  співрозмовника, налаштувати 

його на невимушену бесіду, для того, щоб отримати інформацію, то чому 

юристом, інколи не зрозуміло. Але якщо ми задумаємося над цим питанням, то 

побачимо, що творчий працівник ЗМІ є, частіш за все, найманим працівником, 

який працює у редакції за трудовим договором ( надалі - ТД) або за цивільно-

правовою угодою про працю (надалі – ЦУ), тобто у системі, яка регулюється 

правом. Це стосується і його прав  як працівника, і обов’язків, і 

відповідальності, і гарантій його діяльності.  

      З моменту прийняття на роботу журналіст крім прав, які гарантовані йому 

законом, приймає на себе обов’язки, що супроводжують цей статус, а у випадку 

їх  порушення  повинен понести певну міру відповідальності, що також 

визначена нормами права. В залежності від того на підставі якого документу  

(ТД чи ЦУ) його буде прийнято на роботу залежить коло його можливостей. 
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Для прикладу, діяльність працівника за ТД регулюється нормами трудового 

права, а робота за ЦУ – за нормами цивільного права, а в чому ж різниця, може 

спитати студент. А різниця дуже велика. Працюючи за трудовим договором 

працівник є більш захищений, оскільки норми трудового права мають 

соціальний, захисний, гарантований характер, як у випадку отримання каліцтва, 

чи скорочення, чи відпустки, а норми цивільного права – мають чітко 

визначену межу, тобто гарантії та захисту підлягають тільки ті положення, що 

були обумовленні при його укладенні. Працюючи  в умовах ТД творчий 

працівник ЗМІ має встановлений гарантований державою мінімум, нижче якого 

жоден роботодавець не може оплачувати його роботу, а в умовах ЦУ немає 

встановленого мінімуму чи максимуму. ТД укладається, як правило, на 

невизначений термін (поки його не буде розірвано за ініціативою роботодавця 

або працівника, чи третьої сторони), а цивільна угода завжди є така, що 

укладається на певний термін, після закінчення якого роботодавець не 

зобов’язаний продовжувати його чинність. При роботі за ТД працівнику є 

гарантована не тільки щорічна оплачувана відпустка (для журналістів вона 

складає 36 календарних днів на рік), але й інші види відпусток, що визначенні у 

Кодексі законів про працю та Законі України «Про відпустки», крім того 

роботодавець, який не надав працівнику відпустку на протязі двох років підряд 

понесе юридичну відповідальність. А за ЦУ журналіст буде мати право тільки 

на ту відпустку, яку «закладуть» при його укладенні. Різниця є і у графіку 

роботи, і у відповідальності за знищення чи пошкодження майна власника, і у 

предметі договору та в іншому. Ми не можемо стверджувати, що ТД є кращим 

ніж ЦУ (у контексті праці журналіста), оскільки у роботі в умовах кожного з 

них є свої плюси та мінуси, але ми прагнемо привернути увагу до того, що 

знаючи цю різницю в момент прийняття на роботу, ми можемо обирати кращий 

для нас варіант та бути готовим до того, що нас очікує, оскільки знаємо про 

різницю у статусі. 

      Головний обов’язок журналіста – інформувати. Здійснення цього було б 

неможливим без гарантування у Конституції (а це нормативно-правовий акт 
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найвищої юридичної сили) права на свободу слова, без прийняття законів «Про 

інформацію», «Про телебачення та радіомовлення в Україні», «Про друковані 

засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про інформаційні агентства» та 

ряду інших законів та підзаконних нормативно-правових актів, які 

регламентують порядок створення та діяльності засобів масової інформації в 

Україні, права та обов’язки творчих працівників, право інтелектуальної 

власності та інше.  

      Здійснюючи свій безпосередній обов’язок через подання інформаційного 

запиту журналісти звертаються до посадових осіб органів державної влади чи 

місцевого самоврядування за інформацією. Для цього він повинен добре знати 

систему органів державної влади, їх функції та повноваження, їх структуру та 

підпорядкування, оскільки незнання цього, і, як наслідок звернення до 

неналежного суб’єкта,  потягне за собою відмову у надані інформації. 

Журналіст зоорієнтується, але час, такий важливий у цій роботі буде втрачено. 

      Працюючи як журналіст-розслідувач творчий працівник ЗМІ може схибити, 

розповсюдити інформацію, яка на думку «ображеної» сторони містить ознаки 

дифамації, або такої, яка порушує таємницю приватного життя,  що призведе до 

судової тяганини. В даному випадку для журналіста «життєво необхідними» 

будуть знання про норми дифамаційного права, про те, як захиститися ще 

працюючи над матеріалом, про практику Європейського суду з прав людини. 

      Отже, замість висновків можемо сказати, що знання в царині права для 

журналіста є необхідними та важливими поряд з іншими знаннями в сфері 

необхідності, оскільки роблять його професію можливою, чистою та 

безпечною. 
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ УМІНЬ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ 

У КОНТЕКСТІ ІНТЕРКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВНЗ 

 

Радикальні перетворення у соціально-економічному та культурному 

житті України початку XXI століття спричинили значні трансформаційні 

процеси й у сфері освіти. Збільшення обсягу знань та вмінь, якими має володіти 

майбутній вчитель іноземної мови, підвищення вимог до рівня іншомовної й 

професійної підготовленості зумовлюють соціальну потребу у фахівцях, 

здатних аналітично мислити, професіоналів, що володіють рефлексивним 

поглядом на себе  і оточуючий світ, нестандартним мисленням і відповідними 

особистісними якостями.  

На наш погляд, важливим елементом у системі професійно-особистісного 

розвитку майбутніх вчителів ІМ є сформованість умінь орієнтуватися у 

розмаїтті форм та видів інформації сучасного інтеркультурного простору, умінь 

знаходити, опрацьовувати та використовувати інформацію для вибудови 

власної системи професійних і особистісних знань, вмінь та поглядів, для 

розв’язання життєвих та професійних завдань. Тому важливим елементом 

інтеркультурної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови доцільно 

вважати формування інформаційно-аналітичних умінь (ІАУ), що зумовлює 

актуальність даної статті. В опорі на попередні дослідження вітчизняних і 

зарубіжних учених (М. Кларін, М. Кравченко, Т. Олійник, Е. Полат, М. 
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Чошанов, Е. Де Боно та ін.) ми визначаємо інформайійно-аналітичні вміння як 

інтелектуальне новоутворення, яке полягає в умінні знаходження необхідної 

інформації, її всебічної обробки та застосування у власній професійній 

діяльності.  

Зміна пріоритетів у стратегічних напрямах розвитку іншомовної освіти у 

європейській та світовій спільнотах значною мірою вплинули на характер і 

зміст професійної підготовки вчителів іноземної мови в Україні та знаходить 

своє відображення у Державній національній програмі „Освіта” („Україна XXI 

століття”), програмі „Вчитель”, Національній доктрині розвитку освіти України в 

XXI столітті, орієнтованих на розв’язання завдань реформування національної 

системи освіти та її поступової інтеграції до європейського міжнародного 

освітнього простору. Одним із пріоритетних завдань навчання іноземних мов 

визнається формування умінь, які дозволяють вистояти під натиском 

інформації, та у спілкуванні з тими, хто інакше мислить, володіти відповідною 

особистісною  спрямованістю, бути здатним самостійно приймати рішення на 

основі власного досвіду та володіти рефлексійними вміннями. Формування 

перерахованих професійно значимих особистісних якостей та здібностей є, на 

наш погляд, складовою професійної та інтеркультурної підготовки майбутнього 

вчителя іноземної мови початкової ланки у ВНЗ. Але, як показують результати 

спостереження за навчальним процесом на факультеті іноземних мов ЖДУ 

імені Івана  Франка, досить часто студенти механічно заучують певний набір 

фактів, понять про країну, мова якої вивчається, не розуміючи їх. Більшість 

студентів мають потребу також у систематизації отриманих соціокультурних 

знань та у пошуках альтернативних шляхів розв’язання поставлених завдань, 

що мають соціокультурну спрямованість [1].  

Для ефективного вирішення поставленої проблеми, на нашу думку, 

необхідно  розробити комплекс завдань, спрямований на поетапне формування 

інформаційно-аналітичних умінь у майбутніх учителів у системі професійної 

інтеркультурної підготовки. Завдання повинні передбачати можливість 

систематизації знань і умінь, отриманих в процесі бакалаврської підготовки, і 
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бути спрямованими на набуття студентами знань щодо типів, видів і джерел 

соціокультурної інформації (1 етап), технологій ефективної роботи з відібраною 

інформацією і вмінь її всебічного аналізу (2 етап), а також вмінь використання 

соціокультурної інформації у власній професійно спрямованій діяльності (3 

етап) [2].   

Наведемо приклади професійно-орієнтованих вправ, спрямованих на 

поетапне формування інформаційно-аналітичних умінь, як частини програми 

професійної підготовки студентів Інституту педагогіки Житомирського 

державного університету ім. І. Франка.  На першому етапі для формування 

умінь пошуку та відбору соціокультурної інформації необхідно створити 

педагогічні умови, за яких студенти будуть здійснювати пошук та відбір 

соціокультурної інформації за попередньо встановленими критеріями. 

Наведемо приклад вправи. 

Вправа, спрямована на формування вмінь знаходити і класифікувати 

інформацію за допомогою ІКТ.  

Завдання: використовуючи запропоновані ІКТ, створіть список корисних 

ресурсів для вчителів в групах по темі "An English Family":  

• методична і довідкова література, плани уроків, друкований роздатковий 

матеріал (Група А); 

• автентична аудіо-і відеоінформація (Група Б).  

Хід виконання: студенти встановлюють критерії ефективного пошуку та 

відбору інформації по темі за допомогою ІКТ (надійність джерела, можливість 

отримання додаткової інформації, тощо). Виконання завдання передбачає 

узагальнення зібраних даних у таблицях та схемах, а також попередніх 

висновків щодо її корисності для вирішення поставленого завдання.  

Спосіб контролю: контроль з боку викладача.  

Метою другого етапу є всебічний аналіз відібраної інформації, її порівняння 

та зіставлення із вже відомими фактами. Наведемо приклад вправи. 

 Вправа, спрямована на формування умінь аналізу інформаційних джерел з 

точки зору їх дидактичних можливостей для майбутніх вчителів.  
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Завдання: проаналізуйте знайдену інформацію по заданій темі. Визначте в 

групах її достовірність, достоїнства і недоліки, а також найбільш ефективні 

навчальні матеріали та ресурси, аргументуйте свій вибір, порівняйте результати 

роботи груп. 

Хід виконання: студенти осмислюють інформацію та її значущість для 

виконання поставленого завдання, зіставляють різні підходи до роботи з 

навчальним матеріалом. Результатом роботи можуть бути презентації з 

таблицями, графіками, діаграмами; журнал звіту з проведеного дослідження, 

що включає обґрунтування вибору технологій і методів дослідження, пошуку, 

відбору та обробки інформації. 

Спосіб контролю: взаємоконтроль. 

На третьому етапі студентам необхідно використати результати обробки 

інформації для роз’язання професійних задач. Наведемо приклад вправи: 

Вправа, спрямована на формування вмінь використовувати результати 

обробки соціокультурної інформації для вирішення дидактичних задач у 

процесі професійно спрямованої діяльності майбутнього вчителя іноземних мов 

початкової ланки, а також умінь критичного сприйняття і осмислення 

різнорідної педагогічної інформації, умінь формулювати на цій основі власні 

висновки та оціночні судження. 

Завдання: проведіть у групах міні-дослідження та підготуйте презентацію 

проекту "Modern Ukrainian and British Families". 

Хід виконання: студенти використовують результати пошуку, відбору та 

аналізу інформації для вирішення завдань у власній професійно спрямованій 

діяльності. Виконання завдання потребує узгодження нової інформації з уже 

відомою, прийняття на її основі незалежних рішень. 

Спосіб контролю: самоконтроль.  

Для ефективного педагогічного управління процесом поетапного 

формування інформаційно-аналітичних умінь майбутнього вчителя іноземної 

мови початкової ланки у контексті інтеркультурної підготовки у ВНЗ необхідна 

спеціальна організація навчального процесу, обґрунтування комплексу 
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педагогічних умов, пошук і впровадження адекватних методів, способів, 

засобів навчання, які відповідають інноваційним освітнім тенденціям, рівню 

розвитку інформаційного суспільства. У подальшому пошуку ефективних 

шляхів вирішення цієї проблеми ми вбачаємо перспективи наукового 

дослідження. 
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УПРАВЛІНСЬКА ДЕОНТОЛОГІЯ ЯК НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ У 

СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ 

 

Детермінантою успішної управлінської діяльності керівника навчального 

закладу є його деонтологічна спрямованість, що виступає як багатовимірне 

поняття та є інтегральним утворенням щодо системи етичних знань і вмінь, 
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особистісних якостей, мотивів та духовно-ціннісних орієнтацій особистості 

керівника. Забезпечення деонтологічної готовності директора школи належить 

до пріоритетних завдань вищої педагогічної освіти.  

Проблема професійної етики як базової складової у формуванні 

професійності майбутніх керівників навчальних закладів актуалізує необхідність 

введення до навчальних планів ВНЗ дисципліни «Управлінська деонтологія». 

Вона є одним з курсів блоку варіативної частини освітньо-професійної 

програми підготовки магістрів спеціальності 8.18010020 «Управління 

навчальним закладом (загальноосвітній навчальний заклад)». Зміст курсу має 

на меті формування у магістрів – майбутніх керівників навчальних закладів 

моральних цінностей сучасного управління через засвоєння його нормативних 

засад, розвиток і саморозвиток професійної етичної культури на рефлексивній 

основі 

Зазначена мета вирішується у процесі реалізації низки актуальних 

завдань: розкриття соціальної та психологічної значущості дотримання 

керівником норм професійної етики; ознайомлення з принципами, нормами і 

правилами професійно-педагогічної поведінки, сприяння їх засвоєнню; 

формування моральних цінностей управління, розвиток етичної культури на 

рефлексивній основі, спонукання до самоаналізу власних вчинків; визначення 

типових помилок поведінки керівника, пов'язаних із порушенням норм 

професійної моралі; розкриття особливостей етичної поведінки при розв'язанні 

складних управлінських ситуацій; озброєння технологією розробки алгоритму 

індивідуальної управлінської взаємодії на етичній основі. 

Відповідно до сучасних уявлень про методологічні засади конструювання 

змісту освіти в програмі застосовано: аксіологічний, соціокультурний, 

антропологічний,  діяльнісний та компетентісний підходи. 

Аксіологічний підхід передбачає засвоєння магістрами етичних норм, 

принципів і вимог до поведінки керівника навчального закладу, які у своїй 

сукупності впливають на формування його цінностей та установок, визначають 

характер його ставлення до різних суб'єктів управлінського процесу. 
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Соціокультурний підхід спрямований на сприйняття професійної етики 

керівником як універсального соціального регулятора його поведінки у різних 

сферах професійних взаємин (учні, колеги, батьки, професія тощо) та дозволяє 

розглядати управління закладом освіти, як важливу складову загальнолюдської 

культури.  

Антропологічний підхід забезпечує орієнтацію на людину як цілісну, 

активну, гуманну, духовну, творчу особистість. У його межах професійна 

підготовка керівника в умовах магістратури вищого навчального закладу 

означає набуття особою сукупністю інтегрованих людинознавчих знань, вмінь 

та навичок, які забезпечують успішність реалізації ним управлінських функцій, 

сприяють безперервному розвиткові інтелектуально-творчого потенціалу 

керівника.  

Діяльнісний підхід передбачає формування у майбутніх керівників 

навчальних закладів практичних навичок (моральної культури) поведінки у 

різноманітних ситуаціях морального вибору у відповідності до норм професійної 

етики, розвиток умінь щодо використання етично виправданих прийомів 

управлінської взаємодії. 

Компетентнісний підхід забезпечує формування професійних 

компетенцій керівників навчальних закладів з урахуванням специфіки їх 

професійної діяльності, відображення загальних та спеціальних професійних 

знань, умінь, навичок, особистісних якостей, професійних прагнень, зокрема, 

професійної культури, необхідної для організації та здійснення ефективної 

управлінської діяльності.  

Інтеграція різних галузей знання в освітній програмі підготовки магістрів 

з управління освітою формує у процесі вивчення дисципліни «Управлінська 

деонтологія» такі компетенції: 

 соціально-особистісні (здатність вибудовувати й реалізувати 

перспективні лінії культурного, морального й професійного саморозвитку та 

самовдосконалення; здатність критично переосмислювати накопичений досвід; 

здатність обирати й використовувати оптимальні засоби впливу в 
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педагогічному колективі, керуватися в діяльності етичними та правовими 

нормами;  здатність до соціальної адаптації, вміння працювати самостійно та в 

колективі; навички культури соціальних відносин). 

 професійні (освоєння понятійного апарату, принципів та методів 

управління колективом; самоорганізація в контексті професійної поведінки; 

розширення діапазону власних можливостей у сфері професійної взаємодії; 

форсування індивідуального стилю управління на етичних засадах; організація 

професійної комунікації у сфері управлінської діяльності; конструювання 

власного іміджу, робота над репутацією;  ефективна організація робочого 

місця). 

 інструментальні (здатність до письмової та усної міжкультурної 

комунікації на етичних засадах; здатність використовувати інформацію з різних 

джерел; самостійно набувати нових знань у форматі специфіки управлінської 

діяльності; здійснення критичного аналізу власної поведінки; розвиток вмінь 

етичного впливу у процесі ділового спілкування; організація психологічно 

сприятливої атмосфери в колективі). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни магістр повинен знати: 

сутність та зміст професійної моралі керівника навчального закладу як основи 

його професійної поведінки; зміст моральної культури директора сучасної 

загальноосвітньої школи; цілі та завдання управлінської деонтології, її об'єкт і 

предмет; вимоги до професійної поведінки керівника навчального закладу; 

сутність та зміст професійного обов’язку керівника; сутність та зміст основних 

нормативних вимог до керівника навчального закладу; зміст управлінської 

етики, її категорії та принципи; зміст кодексу професійної етики керівника в 

навчального закладу;  сутність правової компетентності керівника та її значення у 

формуванні професійної поведінки; сутність деонтологічної готовності 

керівника навчального закладу до виконання професійних функцій, її 

показники; умови організації оптимального управління на етичних засадах; 

роль рефлексії в діяльності керівника освітнього закладу; особливості 

формальних та неформальних відносин в управлінській діяльності, правила 
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неформального спілкування; пріоритетні стратегії етичного 

самовдосконалення; шляхи І форми професійно-етичного самовдосконалення 

керівника. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни магістр повинен вміти: 

визначати етично допустимі дії в межах власної поведінки; використовувати 

раціональні способи правового регулювання управлінських відносин; захищати 

і впроваджувати правові відносини в управлінській діяльності в суворій 

відповідності до правових та розпорядчих принципів законності; 

усвідомлювати правову відповідальність за дії, які суперечать нормам 

професійної етики; організовувати діяльність та спілкування в трудовому 

колективі на етичних засадах; володіти методиками визначення деонтологічної 

готовності  керівника навчального закладу;  організовувати індивідуальну 

управлінську взаємодію на етичних засадах; здійснювати рефлексивний аналіз 

керівником своєї діяльності; користуватися діагностичними методиками з 

метою виявлення рівня моральної культури педагогів та ступеня власної 

деонтологічної готовності до управлінської діяльності. 

Таким чином, управлінська деонтологія як навчальний предмет є вагомим 

засобом забезпечення деонтологічної готовності керівників навчальних 

закладів у складних умовах їх професійної діяльності.  
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ЛІЦЕЙСЬКИЙ ТЕАТР ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У 

ВИКЛАДАННІ ПРЕДМЕТУ «ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА» В 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

Актуальність. Формуванню цілісної творчої особистості найбільшою 

мірою сприяє синтез мистецтв, що дозволяє розглядати театральну діяльність 

дитини як найбільш природну і цілісну систему соціальної та естетичної освіти 

і виховання. 

Досліджуючи метод проектів, З.Таран як провідну ознаку відзначає повну 

і органічну узгодженість навчання з життям, з інтересами [3]. Отже, створення 

театрального колективу в навчальному закладі в рамках виховної роботи з 

предмету «Художня культура» дозволяє перевести педагогічні ідеї естетичного 

виховання в практичну площину. 

Мета: розкрити можливості шкільного театру для реалізації методу 

проектів на прикладі театру «Джерела» технологічного ліцею м. Маріуполя. 

Основний зміст. Проект – це поєднання теорії та практики, постановка 

певного розумового завдання і практичне його виконання. Освітні проекти 

спрямовані на оволодіння різними способами творчої, дослідницької діяльності, 

духовне та професійне становлення особистості через активні дії й створення 

суб’єктом власної стратегії навчання [2]. 

Суть методу проектів полягає в тому, щоб стимулювати інтерес суб’єкта 

навчання до певних проблем, що припускають володіння деякою сумою знань і 

через проектну діяльність, яка передбачає рішення однієї або цілого ряду 

проблем, показати практичне застосування отриманих знань. Тобто від теорії до 
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практики – поєднання академічних знань із прагматичними при дотриманні 

відповідного балансу на кожному етапі навчання [2]. 

Технологія проектування передбачає розв’язання суб’єктом навчання або 

їх групою певної проблеми, в результаті чого вони отримують певну суму 

знань. Отже, цінність методу проектів полягає в тому, що він сприяє розвитку 

ініціативи, самостійності, умінню планувати свою діяльність, враховує інтереси 

суб’єкта навчання, розвиває свідоме ставлення до його діяльності. Метод 

проектів передбачає досягнення дидактичної мети через детальне розв’язання 

проблеми, яка повинна завершитись цілком реальним практичним результатом, 

оформленим відповідним способом. Для досягнення цієї мети учні повинні 

навчитись самостійно мислити, окреслювати і розв’язувати проблеми, 

інтегрувати знання різних навчальних предметів, установлювати причинно-

наслідкові зв’язки, прогнозувати наслідки реалізації різних варіантів [2]. 

Проект «Ліцейський аматорський театр «Джерела»» за типом творчий 

прикладний координований груповий міжпредметний [2].  

Мета: гармонійний розвиток особистості дитини засобами естетичної 

освіти; розвиток його художньо-творчих умінь; моральне становлення; 

формування думаючої і чуттєвої, люблячої і активної людини, готової до 

творчої діяльності в будь-якій області життя.  

Завдання: самовизначення і самореалізація людини; адаптація особистості 

в соціокультурному середовищі; розвиток індивідуальності і творчого 

потенціалу учнів.  

Методи і способи реалізації: У роботі з учнями використовуються 

розвивальні методики (нові знання подаються як традиційно, так і у вигляді 

проблемних ситуацій), інтерактивні та інформаційно-комунікаційні технології, 

технологія «створення ситуації успіху». 

В основі роботи над проектом лежить принцип циклічності. Кожен 

цикл – поетапна розробка і захист окремого творчого проекту у формі 

театральної постановки (спектаклю), протягом циклу можлива робота над 

суміжними проектами, попередні звіти. Робота над сценічним втіленням 
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п’єси будується на основі її поглибленого аналізу (визначення теми, 

основного конфлікту, ідейної спрямованості і вчинків героїв, умов та 

обставин їхнього життя, жанрових особливостей п’єси, стилю автора і т. 

ін.). Вона включає попередній розбір п’єси, роботу, безпосередньо 

пов’язану зі сценічним втіленням окремих епізодів, картин і, нарешті, 

усієї п’єси, бесіди за темою п’єси, екскурсії, оформлення спектаклю і 

його показ глядачам, аналіз і оцінку виконаної роботи.  

Основний зміст занять складає робота над сценічним втіленням п’єси, яка 

включає кілька етапів. Вступний: Загальні відомості про театральне мистецтво, 

цікаві факти про театр. Основні: 1. Елементи внутрішньої техніки актора. 2. 

Елементи зовнішньої техніки актора. 3. Робота над спектаклем. 

На вступному етапі відбувається процес актуалізації знань, мотивація до 

творчої діяльності. На основному етапі учні засвоюють елементарні основи 

акторської майстерності, необхідні для постановки, через виконання комплексу 

вправ. Діти ознайомлюються з художнім твором і занурюються в його 

атмосферу, вивчають характери героїв, вживаються в образи, беруть участь у 

складанні сценарію. Акторська майстерність закріплюється через гру, 

проживання ситуацій у ролі персонажів. Протягом роботи над постановкою 

відбувається уточнення підтексту, створення декорацій і костюмів. Діти 

відпрацьовують окремі епізоди, всю п’єсу. Результатом стає втілення 

осмисленої і пережитої історії в театральній постановці. 

Переваги проекту. Театр поєднує в собі різні мистецтва, театральна 

діяльність учнів не обмежується лише акторською майстерністю, що дозволяє 

залучати до проекту дітей з різними видами обдарованості. 

Основу трупи складають діти, що проявили акторські здібності на уроках, 

під час репетицій, навіть під час виступів. Проте до постановок долучаються 

музично і хореографічно обдаровані учні для виконання ролей, пов’язаних з 

даними видами мистецтва, художники-оформителі, рукодільниці і просто всі 

бажаючі. Участь у проекті розкриває творчий потенціал дітей, виховує 

естетичні смаки, культуру спілкування, відповідальність. 



 

201 
 

Основним показником результативності проекту, спрямованого на 

створення театру, є готовий продукт – спектакль. Однак синтетичний характер 

театрального мистецтва дозволяє реалізовувати також музичні, вокальні, 

хореографічні, образотворчі мистецькі проекти. 

Висновок. Заняття театральним мистецтвом дозволяють реалізувати 

практично, у вигляді проектів, знання і уміння, набуті в процесі вивчення 

предмету «Художня культура». Узагальненням практичного досвіду роботи 

стала навчальна програма театрального гуртка «Джерела [1].  
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THE US SYSTEM OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING  

 

Investing in a strong, public vocational education and training sector must be 

crucial in knowledge-based societies as well as in developing countries. Vocational 

Education and Training (VET) is an essential tool in its attempts to prepare young 

people for work in the modern economy and also in its bid to ensure that US remains 

competitive and innovative in the face of increasing global competition and shifting 

demographics. Many of the basic features of the US approach to vocational education 

are strong. Extensive decentralization gives rise to diverse and flexible forms of 

provision meeting the needs of many groups of learners, to a rich field of policy 

development and innovation, involving state governments and many non-government 

organizations.  

National youth vocational education and training policies and programs in the 

United States are overseen at the federal level by the Departments of Education and 

Labor. Each of the two Departments has a unique set of policies and program 

delivery systems. The role of vocational education is part of US education reform. 

The current focus on standards-based reform in American education has elevated 

academic achievement to a primary goal that is causing policy makers, educators and 

community leaders to rethink and perhaps discard many long standing components of 

high school education, such as a singular focus on vocational education [4]. 

There are 6 stages in the development of vocational education and training in 

the United States: in the 1st stage (1890-1919) placement services were offered for an 

increasingly urban and industrial society; in the 2nd stage (1920-1939) educational 

guidance through the elementary and secondary schools became the focal point; in 

the 3rd stage (1940-1959) the focus was shifted to colleges and universities and the 
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training of counselors; in the 4th stage (1960-1979) the idea of work having meaning 

in a person’s life came to the forefront; in the 5th stage (1980-1989) the growth of 

both the independent practice of career counseling and outplacement counseling took 

place; in the 6th stage (1990-present) has seen an increased sophistication in the uses 

of technology, the internationalization of career counseling, the beginnings of 

multicultural career counseling, and the focus on the school-to-job transition [3] 

US government supplies vocational education and training through the 

educational system and can be justified as a means to improve the skills needed by 

youth in the labor market or as motivation to continue with higher education. Ryan 

(2001) reviews studies which compare the two traditional dichotomies between 

vocational and general education and within the vocational category between 

apprenticeship and full time schooling. In relation to the first comparison, he 

concludes that while there is some evidence that vocational courses lead to improved 

labour market outcomes compared to general education courses for school leavers, 

especially in improving employability, these advantages are far less in comparison 

with the gain from tertiary education, which is mainly accessed from general 

secondary education. He concludes that routes of progression from vocational to 

tertiary education should be strengthened, and vocational education broadened. In 

relation to the second comparison, he concludes that apprenticeship does not have 

great advantages over full-time vocational education, and may even lead to lower 

pay. However, it is clearly superior to the alternative of direct entry into the labor 

market, and appears to improve employment chances of young people also in relation 

to full-time vocational education [1] 

Bishop and Mane (2004) argue that giving students the option of choosing 

school based vocational education will increase participation rates in education, and 

improve staying-on rates into college education. It will improve success in the labour 

market, increase probability of finding a job in the occupation of choice, and increase 

earnings [1] 

Vocational education and training in the United States is a highly fragmented 

and complex system which one can divide into four main areas where it takes place: 
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a) high schools 

b) two-year colleges 

c) on-the-job training 

d) apprenticeship 

In all of these areas one can find different forms of vocational education 

regarding the learning situation, specialization and organization [2] 

Conclusion. Vocational education and training in the United States is a highly 

fragmented and complex system. Vocational education and training is frequently 

perceived as the solution to improve the opportunities of youths who lack the 

resources, skills or motivation to continue with higher education, and in particular in 

countries such as the US this has triggered attempts to build up larger and more 

effective apprenticeship systems. 
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  

ШЛЯХОМ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ТРАЄКТОРІЙ СТУДЕНТІВ 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується стрімким 

зростанням обсягу наукової інформації. У цих умовах необхідна нова людина, 

здатна до активного творчого оволодіння знаннями, яка уміє швидко і 

адекватно реагувати на мінливу ситуацію та прогнозувати розвиток подій. У 

зв'язку з цим в освіті йде реорганізація провідних пріоритетів. Значне місце в 

майбутній реорганізації освіти відводиться оновленню змісту, приведенню його 

у відповідність до вимог часу і перспектив розвитку суспільства. Однією з 

методологічних підстав такого оновлення виступає компетентнісний підхід, 

який покликаний допомогти переоцінити існуючі орієнтири в системі освіти та 

скеруватити їх в русло моделювання й підготовки сучасного фахівця.  

Компетентнісний підхід - спрямованість освітнього процесу на 

формування та розвиток ключових (базових, основних) і предметних 

компетентностей особистості [2]. 

Компетентність -  специфічна здатність, необхідна для ефективного 

виконання конкретної дії в конкретній предметній галузі, яка включає 

вузькоспеціалізовані знання, особливого роду предметні навички, способи 

мислення, а також розуміння відповідальності за свої дії. (Дж. Равен) 

На перший план виходить освоєння діяльнісних характеристик змісту 

освіти (вміння ставити мету, аналізувати ситуацію, планувати і проектувати, 

продуктивно діяти, аналізувати результати і оцінювати себе). Вагомим у 

навчально-пізнавальному процесі стає питання про індивідуалізацію та 
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диференціацію навчання в аспекті проектування індивідуальних освітніх 

траєкторій студентів. 

Індивідуальна освітня траєкторія представляє собою цілеспрямовану 

освітню програму, що забезпечує студентові позиції суб'єкта вибору, розробки, 

реалізації освітньої програми при здійсненні викладачами педагогічної 

підтримки його самовизначення і самореалізації (С.В. Воробйова, Н.А. 

Лабунська, А.П. Тряпіцина, Ю.Ф. Тимофєєва та ін.) 

Слід зауважити, що вибудовування індивідуальних освітніх траєкторій – 

багатоплановий процес, який покликаний забезпечити розвиток самостійності 

та ініціативи студента, можливість найповнішої реалізації його особистісного й 

пізнавального потенціалу в навчальному процесі, допомогти набути досвіду 

вибору цілей, майбутньої діяльності, самостійної організації діяльності, 

самооцінки. Таке навчання у майбутньому дозволить студенту успішно 

здійснювати професійну діяльність. Адже без здатності зробити вибір, належної 

готовності до життєвого і професійного самовизначення студент втрачає 

можливість реалізувати себе в умовах ринкової економіки, де домогтися успіху 

може тільки той, хто має хорошу професійну підготовку. Внаслідок чого, перед 

сучасними вузами постає завдання створення умов для формування у студентів 

у процесі навчання здатності до самовизначення, самоосвіти, прийняття 

оптимальних рішень. 

Можливість вибудовування індивідуальних освітніх траєкторій закладена 

у «Законі про вищу освіту» (2014р). Зокрема у Розділі Х. Ст. 62 п. 15 вибір 

навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою 

програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 

25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої 

освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати 

навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за 

погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу [1]. 

Проте, на думку самих студентів, обсяг вибору навчальних предметів має 

становити від 20% до 40% загальної кількості. Абсолютна більшість з 1200 
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студентів ЛНУ, серед яких проводилось таке дослідження, підтримує 

можливість розширення вільного вибору дисциплін і вважає цей процес 

актуальним особисто для себе. 

Дисципліни вільного вибору студентів призначені для: 

- задоволення освітньо-кваліфікаційних потреб студента; 

- забезпечення можливостей поглибленого вивчення навчальних курсів, що 

входять до нормативної частини навчального плану; 

- набуття додаткових загальноосвітніх і фахових компетентностей; 

- урахування особистих прагнень та уподобань студентів щодо своєї 

майбутньої професійної діяльності. 

Отже, індивідуальна траєкторія навчання розуміється як особистісно-

значущий шлях освоєння освітньої програми, де зміст і структура шляху 

визначається з урахуванням освітніх потреб та пізнавальної самостійності 

студента. 

З іншого боку, індивідуальна траєкторія професійного розвитку студента 

розуміється як шлях саморозвитку особистості і в майбутній професійній 

діяльності. Це реалізується за допомогою моделювання професійного 

середовища, надання допомоги в особистісному професійному зростанні, 

виходячи з прояву індивідуальних якостей. 

Реалізація індивідуальних траєкторій навчання можлива на основі 

компетентнісного підходу як однієї з моделей професійної підготовки і засобом 

орієнтації освіти на особистісно-значущі і практико-орієнтовані результати; з 

модульним навчанням, що розглядаються в якості основної освітньої стратегії 

професійної підготовки в умовах компетентнісного підходу. Така стратегія, 

спираючись на положення комплексу взаємодоповнюючих методологічних 

підходів, надає можливість студенту вибирати індивідуальну траєкторію 

навчання, адаптовану до його можливостей та потреб. 

Необхідною умовою є також інформатизація освіти як процес, що 

забезпечує сфери освіти методологією і практикою розробки та оптимального 

використання сучасних засобів інформаційних і комунікаційних технологій. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ  

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Розвиток наукового знання неодмінно пов'язаний з підбором відповідних 

методів, за допомогою яких можна здобути знання. Впродовж довгого розвитку 

науки сформувалося вчення про метод – методологія. Методологію можна 

розглядати в різних значеннях. У широкому значенні методологія – це 

сукупність загальних установок і засадничих принципів, що регулюють 

наукову діяльність в її відносній відокремленості від практичної та духовно-

практичної діяльності. Загалом, це філософський аналіз ключових проблем 

наукового пізнання, наприклад, визначення об’єкта та предмета дослідження, 

його мети, засобів, методів і результатів, змістовної та формальної структури 
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тощо. У вузькому значенні методологія наукового пізнання стосується норм, 

правил і засобів, що регулюють окремі дії пізнавального процесу, які 

спрямовані на досягнення істинного знання (у формі емпіричних даних, законів 

теорій) а також передбачає засоби впорядкування отриманого знання.  

В сучасних умовах методологія вирішує важливі завдання, пов’язані з 

вдосконаленням, регулюванням та управлінням процесу наукової діяльності, 

визначенням доцільних шляхів отримання істинного знання про предмет чи 

явище, що досліджується, а також вона логічно впорядковує знання, що 

полегшує його використання в подальшій науковій діяльності. Сучасна 

методологія наукового пізнання виконує важливі функції серед яких вважаємо 

за потрібне виділити наступні: пояснююча, що забезпечує не просте 

тлумачення, а комплексне розуміння нового знання; логіко-систематизуюча, 

яка впорядковує та систематизує науковий категоріальний апарат; прагматична 

– визначає алгоритми отримання нового знання; креативна – покликана сприяти 

відкриттю нового знання та вирішувати проблеми наукового дослідження; 

прогностична – формулює перспективи розвитку науки та визначає конкретні 

цілі пізнання. 

На сучасному етапі методологія використовує не лише відомі методи та 

їх поєднання. В контексті наукових відкриттів сьогодення популярним стає 

індуктивний метод – перехід від менш розвинутого знання до більш 

розвинутого, від фактів до теорії, тощо. Проте про індуктивні висновки можна 

говорити лише як про вірогідні, логіка наукових відкриттів невловима, її не 

можна звести до індукції. Науки, засновані на фактах, використовують 

гіпотетико-дедуктивний метод, коли з гіпотез виводять одиничні 

висловлювання й судження, які зіставляються з досвідом. Для теоретичних 

наук, що не базуються на емпіричному досвіді, актуальними є аксіоматичний та 

конструктивістський методи. Аксіоматичний метод вимагає задати 

досліджуваний об’єкт, вихідні положення теорії, а також правила виводу 

(дедукції) та формалізовану мову. Конструктивізм популярний нині як напрям і 

метод математики і менеджменту. Суть його зводиться до того, що формули 
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треба не виводити, а слід їх конструювати, використовуючи процесі побудови 

вільну послідовність етапів(кроків). Для методології сучасної науки характерне 

використання ідей та методів синергетики – теорії самоорганізації, орієнтованої 

на пошук законів еволюції відкритих систем будь-якої природи – природних, 

соціальних, когнітивних.  

Отже, ефективна методологія наукового дослідження є синтезом 

філософських, загальнонаукових і конкретно наукових підходів, результатом їх 

специфічного поширення на визначений процес пошуку більш глибокого 

знання. Сучасна методологія наукового пізнання є невід’ємною частиною 

сучасної культури і методологічна культура стає невід’ємною ознакою 

сучасного науковця. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ У 

СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ  МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН  

Сучасний етап становлення інформаційного суспільства вимагає від 

вчителя будь-якої дисципліни оволодіння новими знаннями, навичками та 

вміннями, пов’язаними з відбором та обробкою великої кількості інформації та 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному 

процесі. Окрім вимог інформаційного суспільства, вчитель гуманітарних 

дисциплін покликаний вирішувати завдання гуманізації та гуманітаризації 

освіти, які передбачають формування особистості учня, розкриття його 

інтелектуального, духовного та творчого потенціалу. Вищезазначені завдання 

вимагають оновлення змісту професійної підготовки вчителя гуманітарних 

дисциплін, зокрема, в контексті формування його професійно-педагогічних 

умінь, а також використання нових комп’ютерно-орієнтованих засобів 

навчання разом з традиційними.  

У попередніх публікаціях нами були виділені наступні класи умінь, 

необхідні для оволодіння вчителями-гуманітаріями в умовах інформаційного 

суспільства: 1) загальнопедагогічні вміння, які спрямовані на вирішення 

загальнопедагогічних завдань учителів незалежно від профілю; 2) гуманітарно 

орієнтовані вміння, спрямовані на вирішення завдань, специфічних для всіх 

учителів гуманітарного профілю; 3) предметно-методичні  уміння, спрямовані 

на вирішення методичних завдань, характерних для вчителя конкретної 

гуманітарної дисципліни. Кожен клас умінь включає певні групи вмінь, які 

класифіковано нами за компонентами педагогічної діяльності: 1) гностичні 

(уміння, пов’язані з аналізом інформації та навчально-виховної діяльності); 2) 

проектувальні (уміння, пов’язані з постановкою стратегічних задач та 
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плануванням навчально-виховної діяльності на рівні курсу навчання та циклу 

уроків); 3) конструктивні (уміння, пов’язані з формулюванням тактичних задач 

та плануванням педагогічної діяльності на рівні окремого уроку та виховного 

заходу); 4) організаторські (уміння, пов’язані з організацією інформації та 

навчально-виховної діяльності); 5) комунікативні (уміння, пов’язані з 

встановленням відносин та здійсненням педагогічного спілкування з учнями, 

колегами та батьками). Крім того, до складу кожного класу та групи вмінь 

входять так звані інтегральні інформаційно-практичні вміння, під якими ми 

розуміємо вміння використовувати ІКТ у професійній діяльності вчителя та які 

включають у себе два компоненти: суто інформаційний (пов'язаний з аналізом 

та відбором інформації, пред’явленої засобами ІКТ) та прикладний (пов'язаний 

з практичним використанням інформації, представленої засобами ІКТ, та 

створенням власних навчально-методичних матеріалів засобами ІКТ) [1, с. 151].  

Оскільки інформаційно-практичні вміння є інтегральними і входять до 

складу всіх класів та груп умінь, їх формування неможливо без використання 

ІКТ, які виступають одночасно в якості мети і засобу навчання. На нашу думку, 

ІКТ повинні інтегруватись у навчально-виховний процес ВНЗ в рамках 

соціально-гуманітарних дисциплін (українська мова за професійним 

спрямуванням, історія та культура України, етика та естетика, філософія тощо), 

психолого-педагогічних дисциплін (педагогіка, історія педагогіки, загальна 

психологія, вікова, соціальна та педагогічна психологія тощо) та фахових 

дисциплін згідно з навчальним планом студентів відповідної гуманітарної 

спеціальності (наприклад, для майбутніх вчителів іноземних мов це практичний 

курс основної іноземної мови, лінгвокраїнознавство, вступ до 

перекладознавства, методика викладання основної іноземної мови тощо). Крім 

того, доцільним є розробка та впровадження спецкурсів, пов’язаних з 

використанням ІКТ, та включення комп’ютерно-орієнтованих завдань в 

програму проходження студентами педагогічної практики.  

Наведемо приклади комп’ютерно-орієнтованих завдань в рамках 

вивчення дисциплін «Педагогіка», «Intel® Навчання для майбутнього» та 
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розробленого нами спецкурсу «Формування професійних умінь майбутніх 

вчителів іноземних мов засобами ІКТ» для студентів напряму підготовки 

6.020303 «Філологія» (мова і література (англійська)) ЖДУ ім. Івана Франка.  

Завдання № 1, спрямоване на формування загальнопедагогічних 

організаторських та комунікативних умінь (здійснювати науково-педагогічне 

дослідження та обговорювати загальнопедагогічні питання з використанням 

ІКТ) в рамках вивчення дисципліни «Педагогіка» (Розділ І, Тема 1.2.) [2, с. 31-

46]. 

Розробіть анкету та проведіть опитування серед студентів вашої 

групи за допомогою електронної пошти, соціальних мереж чи програми 

Skype з метою виявлення причин, які спонукали ваших сокурсників 

поступити до даного ВНЗ та обрати професію вчителя. Представте 

електронний звіт про результати проведеного опитування у програмі 

Microsoft Word, включивши до нього питання анкети, скріншоти 

відповідей на запитання у соціальних мережах, електронних листах чи у 

чаті Skype, таблицю відповідей та діаграму в програмі Microsoft Excel.    

Завдання № 2, спрямоване на формування гуманітарно орієнтованих 

гностичних вмінь (аналізувати інформацію, представлену засобами ІКТ, з точки 

зору її спрямованості  на формування особистості учня)  в рамках вивчення 

курсу «Intel® Навчання для майбутнього»  (Модуль 1, Крок 4.2) [3, с. 23].  

Перегляньте приклади Портфоліо навчальних проектів з гуманітарних 

предметів, представлених на програмному компакт-диску, та визначте основні 

складові портфоліо. Проаналізуйте дані проекти з позиції формування 

особистості учнів, розкриття їх інтелектуального, духовного та творчого 

потенціалу. Запишіть ідеї та пропозиції щодо гуманістичного виховання учнів, 

якими ви б хотіли скористатись при створенні Портфоліо власного навчального 

проекту.   

Завдання № 3, спрямоване на формування предметно-методичних 

проектувальних та конструктивних умінь (планувати педагогічну діяльність та 

розробляти навчально-методичні матеріали з іноземних мов засобами ІКТ) в 
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рамках вивчення спецкурсу «Формування професійних умінь майбутніх 

вчителів іноземних мов засобами ІКТ»  (Модуль 2, Тема 5.2) [4, с. 396-400].  

Перегляньте декілька веб-сайтів для вивчення англійської мови, 

створених за допомогою програми Microsoft Publisher. Визначте їх 

дидактичну мету, тематику та рівень учнів, для яких розроблено дані веб -

сайти. Доберіть інформацію (картинки, текстову інформацію, анімацію, 

звуки) для створення власної веб-сторінки. Розробіть власний веб-сайт (3-

4 стор.) на  одну із запропонованих тем за допомогою програми Microsoft 

Publisher та продемонструйте фрагмент уроку з використанням даного 

веб-сайту.  

Вважаємо, що впровадження комп’ютерно-орієнтованих завдань в 

процес професійної підготовки майбутніх учителів гуманітарного 

профілю дозволить студентам усвідомити потенціал ІКТ для формування 

загальної інформаційної культури учнів, гуманізації та гуманітаризації 

навчально-виховного процесу, підвищить мотивацію майбутніх учителів-

гуманітаріїв до використання ІКТ в майбутній професійній діяльності та 

сприятиме формуванню всього комплексу їх професійно-педагогічних 

умінь. Більш детальне висвітлення технології формування професійних 

умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін  засобами ІКТ буде 

предметом наших подальших публікацій.   
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АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ  ПЕДАГОГІВ ДО 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 

ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ  

 

Процеси реформування та оновлення вітчизняної освіти зумовили 

актуальність проблеми готовності педагогів до інновацій. Сучасна парадигма 

освіти визначила інноваційну діяльність одним  з основних об’єктивних 

факторів формування майстерності сучасного педагога. Безумовно, цей процес 

орієнтований на формування готовності особистості педагога до динамічних 

змін у професійній діяльності за рахунок розвитку здібностей до творчості, 

активних форм мислення, високих соціально-адаптаційних можливостей, а 

також відкритості до інноваційних змін. Це, в свою чергу,  вимагає 

впровадження ефективних методів та форм підготовки педагогів до 

інноваційної діяльності.  
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Проблеми інноваційної педагогіки, критерії та показники інноваційної 

педагогічної діяльності розглядались у працях І. Гавриш, І. Дичаківської, 

Н. Дуки, І. Ісаєва, В. Сластьоніна, Л. Подимової, І. Піскарьової, Є. Шиянова та 

багатьох інших. Проте проблемі формування інноваційної компетентності 

педагога відводилася незначна увага. 

Метою викладених тез є аналіз готовності педагогів до інноваційної 

діяльності в сучасних умовах. 

Можливості інформаційних технологій, запровадження педагогічно-

програмових засобів навчання зумовили необхідність переорієнтації сучасних 

педагогів на оволодіння інноваційною методикою роботи.  Нові технології 

навчання на основі інформаційних і комунікаційних складових навчання 

дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття 

і розуміння та засвоєння навчальної інформації. 

Інформаційна технологія навчання (ІТН), яка широко застосовується у 

сучасному навчально-виховному процесі, реалізується з використанням 

сучасної комп'ютерної техніки і педагогічних програмних засобів (ППЗ). Поряд 

із комп'ютерною технікою ІТН передбачає використання спеціалізованих 

програмних засобів навчального призначення (ПЗНП), під якими розуміють ті 

електронні програмні засоби, у яких відображена предметна галузь і де 

реалізується технологія її вивчення у процесі використання різних видів 

навчальної діяльності [3, С. 33-38]. 

У сучасній педагогічній літературі розглядається декілька класифікацій 

ПЗНП. Найбільш поширеними є класифікації за методичним спрямуванням, 

серед яких виділяють: комп'ютерні підручники (уроки); програми-тренажери 

(репетитори); засоби контролю (тестові завдання); інформаційно-довідкові 

(енциклопедії); імітаційні (модельні); демонстраційні (слайд- і відеофільми); 

навчально-ігрові засоби навчання. 

Використання сучасних ПЗНП спрямовані на  вирішення таких завдань: 
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1. Розвиток особистості: формування інформаційної культури (так званої 

комп'ютерної грамоти); загальна інформаційна підготовка; професійна  

підготовка. 

2. Інтенсифікація навчально-виховного процесу: підвищення ефективності 

та якості навчання; поглиблення міжпредметних зв'язків за рахунок інтеграції 

інформаційної та предметної підготовки. 

3. Удосконалення методик навчання: візуалізація знань, моделювання 

об'єктів, процесів і явищ; створення і використання комп’ютерно орієнтованих 

засобів навчання; доступ до великих обсягів інформації, що подаються у 

різноманітних формах завдяки використанню засобів «мультимедія». 

Однією із складових дослідження готовності до інноваційної діяльності 

педагогів є оцінка ефективності їх інноваційної підготовки як процесу, 

спрямованого на визначення внеску педагогів відповідно до їхньої компетенції 

у досягнення цілей і завдань освіти. Поняття „ефективність” широко 

використовується різними науками – філософією, економікою, педагогікою 

тощо. Ці сфери його використання говорять про те, що ми маємо справу із 

”оцінковою категорією, яка характеризує результати освітньої діяльності за 

критеріями їхньої відповідності поставленим цілям” [1, С.161].  

Готовність до інноваційної діяльності педагогів відповідає за наявність 

знань, навичок, форм діяльності, спрямованих на вирішення завдань навчання і 

виховання  учнів. У процесі професійного становлення вона визначається через 

відкритість до інновацій, особистісний досвід та систему взаємозалежних 

інтелектуальних, емоційних і пізнавально-творчих ресурсів особистості 

педагога тощо.  

Доречними є аналіз інноваційної готовності особистості педагога, 

здійсненого Н. Криловою, яка виокремлює такі компоненти: розвинений 

світогляд, система переконань, система умінь та розвинених на їх основі 

здібностей, система індивідуальних норм поведінки, система почуттів. Усі ці 

складові характеризують інтелектуальний потенціал педагогів; діапазон 

інтересів забезпечує певний рівень потреб; переконання зумовлюють соціальну 
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спрямованість; уміння задають широту предметно-практичного та 

теоретичного досвіду; норми й засвоєні методи діяльності регулюють вчинки 

та дії [4, с. 14-15]. 

Інноваційна готовність особистості педагога є водночас і станом, і 

результатом створення цінностей у вигляді індивідуального досвіду та його 

реалізації у інноваційній діяльності і поведінці.  

Українська дослідниця І. Дичаківська визначає стан готовності педагога до 

інноваційної діяльності як ”особливий особистісний стан, який передбачає 

наявність у педагога мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної 

діяльності, володіння ефективними способами та засобами досягнення 

педагогічних цілей, здатності до творчості і рефлексії” [2, с. 277].  

Таким чином, аналіз викладених тез дозволяє усвідомити важливість 

готовності до інноваційної діяльності педагогів на сучасному етапі. Нині 

необхідно робити ставку на усвідомлення кожним педагогом інноваційної 

готовності як важливої професійної якості, створення відповідного професійно-

психологічного механізму формування інноваційної культури педагогів у 

процесі ціложиттєвої освіти. 

 

Література 

1. Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний 

словник. Видання друге, доповнене й випралене / С. У. Гончаренко. – 

Рівне: Волинські обереги, 2011. – 552 с. 

2. Дичаківська І. М. Іноваційні педагогічні технології / І. М. Дичаківська. – 

К.:Академвидав, 2004. – 352 с.  

3. Корсунська Н. О. Оптимізація комп'ютерних технологій навчання // 

Професійно-технічна освіта. – 1998. – № 1. – С. 33-38. 

4. Крылова Н. Б. Формирование культуры будущего специалиста: 

метод. пособие / Н. Б. Крылова. – М.: Высш. шк, 1990.– 142 с. 

 

 



 

219 
 

Калюжна І.П. 

психолог 

школи  I-III ступенів № 286 м. Києва 

 

ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ, ЯК 

ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТНОЇ ПОЗИЦІЇ 

Зі зміною економічної, політичної і соціально-культурної ситуації в країні 

необхідне нове розуміння змісту проблеми вибору професії. Заняття справою, 

яка найповніше відповідає інтересам, здібностям, можливостям, нахилам 

людини і водночас задовольняє потреби суспільства - це один із домінуючих 

резервів підвищення продуктивності праці. Безумовно, адекватність вибору і 

рівень оволодіння професією впливають на загальну якість життя.  

Успішна професіоналізація особистості в умовах ринкової економіки 

передбачає сформованість певної системи психологічних якостей і умінь: бути 

активним, підприємливим, вміти підтримувати рівновагу у своєму житті, вміти 

конструктивно вирішувати виникаючі проблеми і змінюватися відповідно з 

мінливим світом навколо нас, тобто бути суб'єктом життєдіяльності. 

Формування суб'єктності становить одну з цільових установок сучасної освіти. 

Професійне самовизначення – це процес прийняття особистістю рішення 

про вибір майбутньої трудової діяльності - ким стати, до якої соціальної групи 

належати, і з ким працювати. Окрім того, професійне самовизначення - це 

важлива подія на життєвому шляху людини. Воно пов'язане не тільки з 

минулим досвідом особистості, а й простягається далеко в майбутнє, беручи 

участь у формуванні образу «Я», зумовлюючи, в кінцевому рахунку, багато 

сторін життя.  

Для  професійного самовизначення необхідно активізувати самопізнання 

школярами своїх індивідуальних особливостей; розвивати функцію 

самооцінювання при зіставленні уявлення про самого себе з уявленням про 

необхідний рівень розвитку професійно важливих якостей в бажаній діяльності; 

розвивати в учнях прагнення до саморозвитку. Крім того, важливо навчити 
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школярів аналізувати ситуацію, що склалася в період вибору професії і 

виділяти умови, що можуть змінюватися. 

Проблема активізації школярів у професійному самовизначенні є перш за 

все проблема формування розвитку суб'єктної позиції. Адже остання 

спрямована на зміну самого себе з метою підготовки до успішного виконання 

професійної праці, слід виділити процеси самопізнання власних індивідуальних 

особливостей, захоплень та інтересів; самооцінювання, тобто зіставлення 

отриманого в результаті самопізнання уявлення про необхідний рівень розвитку 

професійно важливих якостей бажаної професії; саморозвитку, тобто дійсного 

ставлення школяра до самого себе, що базується на уявленні про себе як 

суб'єкта професійної діяльності. 

У сучасній психології суб'єктність визначається як особлива особистісна 

якість, пов'язана з активно-перетворюючими властивостями і здібностями. 

Суб'єктність пов'язана з процесами, що відбуваються всередині людини 

(самовизначення поділ, самосвідомість, саморегуляція), завдяки яким 

формуються «життєво-функціональні вищі здібності», які дозволяють їй 

керувати обставинами свого життя і собою. В цілому суб'єктність можна 

розглядати як високий рівень функціонального розвитку особистості, як 

цілісну, системну якість, що визначає успішність життєдіяльності. Поняття 

суб'єктності, безумовно, дозволяє розкрити феноменологічні особливості 

детермінації «зовнішнє через внутрішнє». 

Суб'єктна позиція – це цілісна характеристика активної життєвої позиції 

суб'єкта, органічно витікаюча з внутрішньої детерміації, яка спостерігається в 

зовнішніх проявах. Особливо важлива наявність цієї характеристики при 

вирішенні практичних завдань, а саме:  самовизначенні, самопізнанні і 

подоланні перешкод в розвитку. Зформованність у старшокласників суб'єктної 

позиції дозволяє їм не  просто пасивно сприймати ситуацію, що склалася, а 

прагнути її змінити (подолати труднощі при досягненні поставлених цілей, 

наполягти на своєму рішенні тощо). 
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Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що 

процес активного становлення суб'єктної позиції актуалізується в підлітковому 

віці, коли відбувається стрімкий розвиток особистості, йде становлення 

самосвідомості, відбуваються якісні трансформації Я-концепції, динамічно 

протікає процес самопізнання. Одним з оптимальних способів її ефективного 

прояву і розвитку є дослідницька діяльність як потужна інноваційна освітня 

технологія. 

Саме зформованність у старшокласників суб'єктної позиції дозволяє їм не  

просто пасивно приймати ситуацію, що склалася, особливо якщо умови 

заважають реалізації професійних планів, а прагнути ці умови змінити 

(подолати труднощі при досягненні поставлених цілей, наполягти на своєму 

рішенні тощо). 

Займаючи позицію суб'єкта професійного самовизначення, особистість 

відходить від позиції об'єкта впливу з боку суспільства, державних і 

громадських організацій щодо вирішення своєї професійної долі, перестає 

служити об'єктом програмування ззовні.  

Вільний, власний вибір реалізується людиною в тій мірі,в якій дозріла в 

своєму розвитку її суб'єктність. З об'єктивного боку міра свободи вибору 

визначається соціальними умовами, проте в рамках цих умов особа володіє 

свободою вибору, яку вона реалізує в міру розвитку суб'єктності. Суб'єктність 

проявляється в активному і самостійному виборі особою форм діяльності і 

подальшому здійсненні цього вибору.  

На різних етапах професійного становлення (вибір професії, професійна 

підготовка, самостійна діяльність) відбувається психологічна перебудова 

особистості завдяки якісним змінам, які ведуть до нового рівня її цілісності. 

Підлітки з не сформованою суб'єктною позицією, не мають передумов 

для самостійного, усвідомленого вибору професії і нездатні цей вибір здійснити 

самостійно, надаючи його батькам, рекламі, моді. Крім того суб'єктна позиція 

необхідна не тільки при виборі професії але й у повсякденному житті, а саме 

для того щоб самостійно шукати нові способи вирішення проблем, мати свою 
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стійку точку зору, аналізувати ситуацію та приймати самостійні рішення, бути 

спроможним відповідально перетворювати світ і себе в цьому світі за власними 

проектами, враховуючи соціальні і природні закони світобудови. З цією метою 

ми плануємо розробити тренінгові заняття для розвитку та становлення 

суб'єктної позиції старшокласників. Саме  сформованість суб'єктної позиції 

дозволить їм обрати професію. Професійне самовизначення старшокласників 

відбувається завдяки умінню підлітка співвіднести знання про себе і світ 

професії. Ядром професійного самовизначення є усвідомлений вибір професії з 

урахуванням своїх особливостей і можливостей, вимог професійної діяльності і 

соціально-економічних умов. Приймаючи рішення про вибір професії, суб'єкт 

повинен мати здатність оперувати, керувати певними процесами, в тому числі 

емоційної, інтелектуальної сферами, а також оцінювати наявні варіанти вибору 

з урахуванням їх труднощів, занять, очікуваних результатів.  

 

 


