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ГУМАНІСТИЧНІ АСПЕКТИ НАУКИ 

 

       Серед досліджень, присвячених національним аспектам науки, 

зустрічаються думки діаметрально протилежні, проте всі вони достатньо 

аргументовані. У свій час Іван Пулюй торкнувся питань, дати відповіді на які 

складно і сьогодні: чи не однаково для вченого, де і кому віддавати свої знання? 

Хіба треба обмежувати свої знання місцевим патріотизмом? Чи дійсно 

справжній вчений шукає лише умов для найефективнішого використання своїх 

знань? З одного боку, справжня наука стоїть вище від таких питань і працює 

тільки для досягнення істини. З іншого боку – наука є таким самим 

породженням людської діяльності, розуму, уяви і творчості як мистецтво чи 

поезія і не може обмежуватися лише констатацією фактів та їх трактуванням. 



Особливо це стосується природничо-математичних наук. Тому, ще 1901 р. Іван 

Пулюй писав, що наука не повинна обмежуватися самим лише пізнанням 

природи, але й має окреслити шляхи використання її могутніх сил для добра 

людини . 

        Серед вчених не існує єдиної думки про національні аспекти науки та її 

мовний статус. З одного боку деякі вчені (А.Ейнштейн, В.Вернадський у своїх 

працях, Н.Вінер, інші радянські вчені) відстоювали думку про інтернаціональну 

суть науки, її роль у збереженні нації Наприклад, однією з передумов 

формування ноосфери, за В.Вернадським, є об'єднання всіх людей, всього 

людства в одну світову націю, створення такої єдності – необхідна умова 

організації ноосфери, і до нього людство неминуче прийде .  

       Очевидно, що в ідеї інтернаціональності науки (зокрема, природничих і 

точних наук) с цілком позитивні аспекти. Водночас прихильники цього 

напряму схиляються до космополітизму, недооцінюючи роль і значення 

національного аспекту науки. З іншого боку на перше місце виходить 

національна ідея, необхідність служіння науки передусім своєму народові, 

збереження специфіки національного мислення та відстоювання пріоритетів 

свого народу у наукових здобутках та відкриттях.  

       Представники українських учених дуже часто логічно і послідовно 

обґрунтовували цю думку, виходячи з необхідності збереження досягнень 

народу, який не має власної держави, перед загрозою розчинення його в 

іноземних культурних системах. О.Потебня доводив, що за кожною 

національною мовою стоїть своя система засобів мислення, у національних 

мовах сконцентровані інтелектуальні можливості всього людства . Якщо 

доступна людині істина є стремління, то зведення різних напрямів прагнення до 

одного не є виграшем. А саме такого зведення до спільного знаменника 

прагнуть всі імперські держави світу, причому цим спільним знаменником є 

інтереси пануючої нації.  

         Концепції О.Потебні про роль національних мов у останні десятиріччя 

знаходять підтвердження і в точних науках – термодинаміці та інформатиці. 



Інформація, носієм якої є мова у найширшому розумінні цього слова, підлягає 

термодинамічному законові ентропії: максимум ентропії: відповідає 

рівномірному розподілу або повній відсутності інформації. Відповідно, 

уніфікація середовища призводить до припинення розвитку і руху в 

середовищі, до зникнення інформації. Тому стирання національних контрастів 

деякою мірою відображає соціально-екологічну деградацію людської думки, а 

не є формальним явищем. 

      Обидва погляди, аргументи на користь яких дуже вагомі, доповнюються 

численними проміжними концепціями. Більшість учених – помірковані 

прихильники того чи іншого напряму, хоча важливу роль мов для розвитку 

науки не заперечує практично ніхто. Альберт Ейнштейн, відповідаючи на 

анкету Жака Адамара, характеризував глибинні процеси наукової творчості. 

Незважаючи на певну схильність до космополітизму, учений доповнив 

аргументи: коли на першому етапі мислення великого фізика проявлялося у 

неясних чуттєвих образах і асоціаціях, то другий етап характерний пошуком 

слів та інших символів для переведення цих образів і асоціацій на мову, 

зрозумілу іншим .  

       Природничо-математичні науки часто вважають джерелом лише 

фундаментальних знань, а їх можливості у процесі гуманізації науки ще 

недооцінюються. Особливе місце цих наук у системі культури визначається 

тим, що вони можуть розвиватися на основі національних, міжнаціональних, і 

навіть мертвих мов (латині). Проте, відносна індиферентність природничих і 

точних наук не виключає необхідності вироблення національної наукової 

термінології.  

       Вчені різних народів на основі специфічних особливостей національного 

мислення, можуть по-різному підходити до вивчення тотожних явищ, 

взаємодоповнюючи та збагачуючи кінцевий результат досліджень. При цьому 

доцільно пам'ятати, що відображення зовнішнього світу науковим пізнанням 

відбувається у двох основних аспектах – енергетичному та інформаційному .   

Тому мова є не лише засобом спілкування людей, а й послуговує 



самовираженню особистості у найрізноманітніших сферах духовного життя, 

зокрема в науці. При цьому важливу роль виконують філософські системи, яких 

явно чи посередньо дотримується вчений при трактуванні результатів своїх 

досліджень. У цих системах чітко відображена специфіка народу, національні 

ознаки філософії та загальнонаукові підходи до пізнання. Наприклад, для 

англійців характерні прагнення до простоти і пропорцій: відповідно в 

англійській філософії домінує емпіричний та індуктивний методи пізнання. Для 

французів властивіше прагнення до симетрії, схематизму і раціоналістичний 

метод у філософії, для німців – діалектичний і трансцендентальний підходи.    

       Для українського народу, на думку видатного педагога Г.Ващенка, 

характерні глибина і повільність реакції, вразливість та всебічна обробка 

вражень, коли на основі багатих конкретних уявлень виробляються змістовні 

наукові поняття. Українцям також притаманна близька до античності 

гармонійність, багатогранність та особлива риса, яку Г.Ващенко називає 

світлістю. Ці риси водночас мовними особливостями формують специфіку 

наукового мислення українських учених, різні підходи до пізнання світу. Тому 

істинна гуманізація науки можлива лише при використанні можливостей усіх 

національностей, врахуванні специфіки мислення кожного народу, 

інтегративному підході до науки загалом.  

         Для прикладу можна розглянути характерні для сучасної фізики процеси, 

проаналізовані у контексті проблеми: чи гуманна фізика? . Фізику вважають 

інтернаціональною, далекою від проблем гуманізації наукою з різних причин. 

До них передусім належать аргументи, що фізика (особливо сучасна) далека від 

безпосереднього людського досвіду, грунтується на складних математичних 

викладах; концепції фізики абстрактні, а стани речовини, які вивчає фізика, 

далекі від станів оточуючого середовища.  

         Ці причини об'єктивно існують, однак не варто забувати й іншу думку. 

Науку можна вважати свого роду десантом у майбутнє людства, тому певна 

віддаленість наукових проблем від сьогодення є природною і необхідною. У 

свою чергу розвиток науки у багатьох випадках характеризує можливості й 



визначає перспективи держави набагато краще, ніж економічні та політичні 

футурологи. Тому національний аспект науки виконує суттєву роль у розвитку 

всього суспільства. При цьому використання міжнаціональних компонентів 

науки як засобу взаєморозуміння вчених країн теж збільшує можливості 

розвитку науки, оскільки наднаціональні аспекти природничих і точних наук 

лише урівноважують природне прагнення народів до самоутвердження на 

світовій арені. Тому органічне поєднання специфіки науки як такої та 

особливостей національного аспекту науки призводять одночасно до духовного 

розквіту людства загалом і кожного народу зокрема. 
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“ВИХОВНІ СИЛИ НАВЧАННЯ” У ВИЩІЙ ШКОЛІ ЯК АНТИПОД 

“ПОРОЖНІХ НЕБЕС” 

 

Термін «виховні сили навчання» належить Памфілові Юркевичу, який 

вважав процес навчання невіддільним від виховного процесу чи то в звичайній 

чи у вищій школі. Відомий філософ і педагог не раз підкреслював, що навчання 

має формувати особистість вихованця, його моральні основи, доводив, що «у 

навчанні такого виду, якщо воно охоплює кожен виховний вік, є могутня 

виховна сила» [2, с.153]. Складність же виховного процесу у вищій школі 

полягає в тому, що на студентську лаву приходять у значній мірі вже 



сформовані молоді люди, які мають моральні цінності, засвоєні в своїх сім‘ях, 

під впливом товаришів, медіа-простору тощо. У подібній ситуації лише 

проведення виховних бесід чи інших, так званих, «виховних заходів» не дуже 

результативне, та й сам «результат» дуже часто не видимий зовсім або мало 

видимий.  

Інше словосполучення «порожні небеса» вживає сучасний філософ 

Сергій Кримський у праці «Запити духовності ХХІ століття» [1]. В її контексті 

це поняття набуває значення «бездуховне суспільство», «суспільство, 

позбавлене «гуманітарної аури», в якому можлива поява й існування(і досить 

успішне, на уявлення загалу) індивіда, вся діяльність (навчальна, в тому числі) і 

зусилля якого спрямовані тільки на досягнення кар‘єрного успіху, 

матеріального добробуту. Того «успіху», який, відповідно до християнського 

світогляду, успіхом, власне, й не є. А для теперішнього світу якраз характерна 

«загрозлива колізія між цивілізацією та екзистенцією. Людина виявилася 

розіп‘ятою між палеолітом свого духовного підпілля та науково-технічним 

прогресом, який, за висловом А. Енштейна, став нагадувати сокиру в руках 

дикуна» [1,с.347]. Сучасна молода людина не може не відчувати цього і не 

реагувати на виклики часу. А якщо додати, що розвиток ринкових відносин 

веде до «універсалізації матеріального інтересу» (С.Кримський), за якої 

превалюють не духовні, а прагматичні фактори в діяльності пересічної людини, 

то маємо майже повний перелік загроз, які стали можливими через 

бездуховність сучасного світу.  

За таких дуже непростих умов, викликаних загрозливими чинниками, 

деякі з яких ми окреслили вище, постає дуже складне завдання хоч би 

позитивно вплинути, якщо не кардинально змінити орієнтири студента чи 

курсанта щодо розвитку його  духовних  запитів (або й відсутності їх) на 

противагу бездуховному прагматизму. Але оскільки особистість молодої 

людини у віці сімнадцяти років ще не до кінця сформована, то цей процес 

продовжується і навчання у вищій школі є головним фактором впливу на 

особистість того, хто вчиться. 



Ми розглядаємо словосполучення «порожні небеса» як метафору, символ, 

який звучить так переконливо на означення вкрай негативного орієнтиру , що 

його пропонували в бездуховні тоталітарні часи людині. Тим більше, що 

поняття «небо» в нашій християнській традиції завжди вживається з 

означенням «повний», отже – «повне небо». Тому «порожні небеса» - це 

недопустимий антипод  до повноти духовного осягнення себе, усвідомлення 

себе людиною, яка має певне призначення в цьому бутті, і це призначення аж 

ніяк не може обмежуватися тривіальними  матеріальними потребами. Отже, що 

можуть протиставити «виховні сили навчання» у вищій школі  «порожнім 

небесам»?  Окреслимо ці  орієнтири цілком тезово.  

По-перше, молода людина, почавши навчання в тому чи іншому 

навчальному закладі, повинна одразу відчути духовну, «гуманітарну ауру» 

цього  закладу. Відповідно, навчальний заклад мусить сформувати такий 

духовний клімат, у якому домінували б цінності загальнолюдські, християнські, 

високоморальні, гуманістичні – такі, що завжди багато важили в нашому 

народі.     

По-друге. Незважаючи на різне виховання й рівень сформованості 

цінностей, на іноді зовсім різні спонуки до навчання, які мають студенти й 

курсанти на першому курсі, навчальний процес мусить бути вибудуваний так, 

щоб через корпус навчальних дисциплін, разом зі знаннями для набуття вузької 

спеціальності, вони отримували потужний виховний заряд. В даному разі 

величезне значення має постать викладача-вихователя, бо немає такого 

предмета, який не мав би цього заряду, а тому викладач просто зобов‘язаний  

використати його.   

По-третє. Виховання духовне, морально-етичне мусить передувати навіть 

навчальній меті, бо спеціаліст буде таким, яким буде його духовне осердя. 

Покращити свої знання він зможе при бажанні завжди, зрештою, ідея «Освіта 

через усе життя» відома тепер кожному першокурснику, а от кардинальні зміни 

свідомості, тих чи інших пріоритетів, ціннісних орієнтирів у вже зрілому віці 

навряд чи можливі. 



По-четверте. Як би не нав‘язувалася зараз думка про невідворотну 

глобалізацію, що веде до знецінення, затирання національного, а отже, й 

духовного, нам усе ж таки ближча ідея інша: «…проблема зростання 

духовності має не тільки універсальні, а й національно-регіональні ракурси, бо 

у взаємопов‘язаному світі ХХІ століття кожна нація виступає як своєрідна, 

неповторна іпостась людства… То ж не випадково епоха глобалізації в сучасній 

історії заявляється періодом національних ренесансів багатьох країн, 

включаючи суверенізацію їхнього державного буття. Проблеми духовного 

відродження є стрижневими для незалежної України » [1,с.348-349]. 

Стрижневими вони мусять бути й для вищої школи, перед якою стоїть вкрай 

важливе і відповідальне завдання - виховати майбутню високодуховну 

національну еліту. 

Отже, можна зробити висновок про те, що навчально-виховний процес в 

українській вищій школі мусить опиратися на міцні духовні основи нашого 

народу, а ті, хто його творить, повинні бачити перед собою ясну мету, а над 

собою - «повні небеса». 
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ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПЕДАГОГІЧНИХ 

УНІВЕРСИТЕТАХ НІМЕЧЧИНИ: ДИДАКТИЧНІ МАЙСТЕРНІ 

 

         Однією з найактуальніших проблем у вищій освіті Німеччини є проблема 

організації неформальної освіти у системі підготовки майбутніх учителів. Слід 

зазначити, що неформальна освіта майбутніх учителів Німеччини перебуває у 

тісному взаємозв‘язку із освітою формальною, удосконалює та доповнює її 

різноманітними формами, методами, прийомами та засобами організації.  

       Конкретно-науковий аналіз зарубіжних (М.Бреттшнайдер, А.Вольтер, 

Д.Гнас, Д.Гюнтер, С.Зайдель, Б.Розенбладт) та вітчизняних авторів 

(В.Давидова, Т.Десятов, Л.Сігаєва) виявив, що неформальна освіта – це 

когнітивна діяльність майбутнього фахівця, що пов'язана зі свідомим вибором 

змісту, форм, методів, прийомів та засобів навчання відповідно до його 

професійних, особистісних та інших потреб; форма освіти, що може 

відбуватися паралельно з формальною та інформальною освітою, корегуючи та 

доповнюючи їх; сприяє розвитку здібностей майбутнього професіонала, 

збагачує його додатковими компетентностями, вдосконалює кваліфікацію, яку 

він може застосувати у професійній діяльності для задоволення власних та 

суспільних вимог сучасного світу [див.: 2; 3].    

      Проте недостатньо дослідженою залишається проблема ефективної 

організації неформальної освіти студентів педагогічних університетів. Оскільки 

неформальна освіта може здійснюватися завдяки стійкій мотивації до 

навчальної діяльності, у багатьох ВНЗ Німеччини проводиться робота над 



активним залученням студентів у різні форми неформальної освіти, що є 

цікавими, доступними та актуальними для самих студентів.  

     Неформальна освіта Німеччини включає такі форми організації: різнофахові 

курси з неформальної освіти (інтегровані, лінгвістичні, інтенсивні, 

загальнодидактичні, контактні, підготовчі, професійно-орієнтовані, курси з 

інформаційно-комунікаційних технологій; експериментальні курси за вибором); 

наукові школи; навчальні гуртки; конференції, семінари, тренінги; навчальні, 

практичні та дидактичні майстерні; молодіжні клуби, студентські об`єднання та 

організації [див.: 1; 5]. 

     Розглянемо одну з ефективних форм організації неформальної освіти 

Німеччини – дидактичні майстерні, визначимо зміст та сутність поняття 

«дидактична майстерня» та охарактеризуємо основні напрями діяльності 

дидактичних майстерень, що створені у межах університетів Німеччини.  

      Дидактична майстерня – це практично-спрямована консультативна 

діяльність, що проходить у невеликих за кількістю групах учасників 

неформальної освіти у педагогічних вищих навчальних закладах Німеччини. 

Дидактичні майстерні мають у своєму складі творчу тьюторську команду, яка 

надає інструктаж та консультування в очній та дистанційній формах для 

майбутніх учителів. Зазначена форма організації неформальної освіти має 

потужну методичну (навчально-методична література) та технологічну базу 

(традиційні засоби масової інформації й новітні цифрові технології).    

Дидактичні майстерні створюють оптимальні умови для неформальної освіти 

студентів у сфері їх майбутньої професії. У дидактичних майстернях студенти 

отримують додаткові компетентності та компетенції за такими напрямами: 

іноземні мови, ділова німецька мова, математика, географія, історія, соціальна 

педагогіка тощо. Дидактичні майстерні мають програму своєї діяльності, де 

зазначено різні види роботи, як наприклад: участь у фахових семінарах, 

тренінгах, конференціях; спостереження відкритих занять у школах різних 

типів; знайомство із новими літературними надходженнями у сфері педагогіки; 

консультування студентів під час педагогічної практики тощо. Дидактичні 

майстерні співпрацюють із школами та шкільними вчителями. Специфічною 



особливістю дидактичних майстерень є те, що на їх базі організовані додаткові 

практичні заняття майбутніх учителів із школярами. Це можуть бути додаткові 

індивідуальні заняття з учнями, наприклад, з логопедії, з математики, з 

іноземних мов тощо. Зазначена форма організації неформальної освіти набуває 

великої популярності серед майбутніх вчителів Німеччини, оскільки надає 

можливість студентам у свій вільний час  практикуватися у фаху та 

консультуватися із тьюторською командою з професійних питань [4].    

     Розглянемо на конкретних прикладах різні напрями діяльності дидактичних 

майстерень Хайдельберзького університету освіти (Німеччина). Бакалаврам та 

магістрам зазначеного університету пропонується широкий спектр дидактичних 

майстерень. Наприклад, дидактична майстерня «Письмова консультація» 

(Didaktische Werkstatt «Schreibberatung») пропонує учасникам письмові 

консультації з питань наукової роботи. На форумі дидактичної майстерні 

студентами презентуються тексти наукового змісту (наприклад, власні 

публікації) та виставляються на відкриту дискусію. Студентські публікації, що 

відповідають всім нормам, рецензуються та рекомендуються до друку 

професорсько-викладацьким колективом університету. 

     Дидактична майстерня  «Педагогіка початкової школи» (Didaktische 

Werkstatt «Grundschulpädagogischer Arbeitsbereich») реалізує у своїй діяльності 

такі функції: медійна (майбутнім учителям пропонується на опрацювання 

потужна навчально-методична база з фаху), консультативна (тьютори 

дидактичної майстерні консультують студентів під час проходження ними 

педагогічної практики у школах), інтеграційна (дидактична майстерня 

підтримує зв‘язки із школами та вчителями, організує спільні проекти, 

семінари, дискусії, круглі столи для студентів та вчителів початкової школи).  

      Концепція навчальної майстерні «Корекційна педагогіка» (Didaktische 

Werkstatt «Sonderpädagogik») полягає у поєднанні навчання і духовного 

розвитку дітей із особливими потребами. Майбутнім соціальним педагогам 

надана можливість наживо працювати із невеличкими групами школярів, які 

навчаються в інклюзивних класах. Навчальна майстерня пропонує великий 

вибір методичних матеріалів, розвивальних ігор, комп‘ютерних програм з 



соціальними педагогіки, навчальну фахову літературу, періодику тощо. Окрім 

практичної діяльності, навчальна майстерня організовує семінари та тренінги 

для своїх учасників.  

     Дидактична майстерня «Логопедія» (Didaktische Werkstatt 

«Sprachlernwerkstatt») пропонує майбутнім логопедам різноманітний 

навчально-методичний спектр: аудіо-матеріали, відео-матеріали, фахову 

літературу тощо. Майстерня організовує для своїх учасників дослідницькі 

проекти з фаху. Тематика проектів стосується таких аспектів: мовленнєвий, 

граматичний, сенсорний, когнітивний, соціальний. У проектну діяльність 

задіяні як самі тьютори, так і учасники неформальної освіти. Результати  

спільного проекту обговорюються у практичних тандемах. 

     Таким чином, залучення майбутніх педагогів Німеччини у діяльність 

дидактичних майстерень потребує від них таких якостей, як – мотивація, 

самоорганізація, сила волі, зацікавленість, активність, ініціативність, 

дисциплінованість, самокритичність, вимогливість до себе, вміння працювати в 

команді. Досвід з розвитку неформальної освіти майбутніх учителів Німеччини 

необхідно адаптувати у систему вітчизняної педагогічної освіти, оскільки для 

України вкрай важливо знайти нові підходи щодо реалізації ідей неперервності 

в освіті та підготовці кваліфікованих і всебічно розвинених педагогічних 

фахівців, здатних жити і працювати у сучасному інформаційному суспільстві.    

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів презентованої проблеми. 

Подальшої розробки потребує аналіз інших форм організації неформальної 

освіти та методів, прийомів і засобів їх ефективної організації. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

Формування нової еліти – інтелектуальних і духовних лідерів нації, які 

зможуть забезпечити органічне входження України у європейське освітнє поле, 

вимагає оновлення змісту освіти, впровадження ефективних педагогічних 



технологій, створення нової системи методичного та інформаційного 

забезпечення вищої школи. 

В розробці нової концепції змісту освіти, навчання та професійної 

підготовки фахівців всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів можливий лише один 

шлях – інноваційний. Ознаками інноваційно-освітньої системи є, зокрема, нова 

ідеологія педагогічної взаємодії суб‘єктів навчального процесу. До 

інноваційних методів навчання слід віднести дистанційну форму навчання як 

таку, що створює можливості навчання засобами телекомунікації. 

Офіційне визнання терміну ―дистанційне навчання‖ відбулося в 1982 році, 

коли Міжнародна Рада з кореспондентської освіти змінила свою назву на 

Міжнародну Раду по дистанційному навчанню. 

В Україні поняття дистанційного навчання належить до тих дидактичних 

понять, місце яких серед дидактичних категорій не є суворо визначеним. Цьому 

сприяла відсутність до недавнього часу єдиної концепції дистанційного 

навчання. У даний момент існують різні погляди на дистанційне навчання – від 

його абсолютизації як нової універсальної форми навчання, здатної змінити 

традиційну модель, до технології комплектування засобів і методів передачі 

навчальної інформації. Багато дослідників стверджують, що термін 

―дистанційне навчання‖ означає таку організацію навчального процесу, в ході 

якого викладач розробляє навчальну програму, котра в основному базується на 

самостійному навчанні студента. Таке середовище навчання характеризується 

тим, що студент, переважно, а деколи і зовсім, відокремлений від викладача в 

просторі або в часі; водночас студенти і викладачі мають можливість вести 

діалог між собою за допомогою засобів телекомунікації. Дане визначення 

підкреслює аспект самостійності студента в процесі дистанційного навчання, а 

також його фізичну і тимчасову віддаленість від викладача.  

Одночасно змінюється роль і вимоги до викладача, який орієнтує студентів 

на самостійний творчий пошук інформації. Викладач дистанційних курсів 

повинен мати універсальну підготовку – володіти новітніми педагогічними, 

інформаційними та телекомунікаційними технологіями, бути психологічно 



підготовленим до роботи зі студентами у новому навчально-пізнавальному 

середовищі. 

Область можливого застосування дистанційного навчання досить широка: 

від суцільних спеціальностей та окремих курсів до фрагментів під час різних 

видів занять. Тому дистанційне навчання розглядається науковцями як 

включення в навчальний процес інформаційно-освітньої системи віддаленого 

доступу, заснованої на сучасних інформаційних технологіях. 

Американські спеціалісти з проблеми дистанційного навчання вважають, 

що дистанційне навчання, в найбільш широкому розумінні, це ―інструкції до 

навчання, які передаються на відстані одному або багатьом індивідам, які 

знаходяться в одному або декількох місцях‖.  

Українські спеціалісти при створенні Українського центру дистанційної 

освіти погодилися під дистанційною формою навчання розуміти таку форму, 

яка використовує глобальні комп‘ютерні комунікації типу Інтернет і базується 

на індивідуальній роботі студентів з чітко підібраним навчальним матеріалом 

та активному спілкуванні з викладачами та іншими студентами. 

Перевагами дистанційного навчання над стаціонарним та заочним 

навчанням є: оперативність, інформаційність, комунікаційність, педагогічне 

значення, психологічний вплив, економічність, ергономічність. 

Головне в дистанційному навчанні – це особиста орієнтація на освіту. 

Процес навчання спрямовує студентів до творчого пошуку інформації, вміння 

самостійно здобувати необхідні знання та застосовувати їх у вирішенні 

практичних завдань з використанням нових телекомунікаційних технологій. 

Використання таких засобів дистанційного навчання, як дискусійні форуми, 

обговорення засвоєного матеріалу в електронних мережах, списки розсилки, 

створює нове навчальне середовище, в якому студенти відчувають себе 

невід‘ємною частиною навчального колективу, що посилює мотивацію до 

навчання.  

Особливостями дистанційної форми навчання у порівнянні з традиційною 

звично вважають: 



1. Гнучкість. Студенти не відвідують регулярних занять у вигляді лекцій та 

семінарів, а працюють у зручний для себе час у та зручному місці. Кожний 

може вчитися стільки, скільки йому особисто необхідно для засвоєння. 

Викладення матеріалу курсу здійснюється з урахуванням рівня підготовки та 

здібностей студентів. 

2. Паралельність. Навчання може здійснюватися у процесі поєднання 

основної професійної діяльності з навчанням або одночасне навчання у двох 

навчальних закладах. 

3. Асинхронність. В процесі навчання і той, хто навчає, і той, хто 

навчається можуть реалізовувати технологію навчання і учіння незалежно в 

часі та в зручному темпі. 

6. Масовість. Кількість студентів дистанційної форми навчання не чітко 

визначеним параметром. Будь-яка кількість студентів може мати доступ до 

багатьох джерел та великого обсягу навчальної інформації, а також одночасно 

спілкуватися один з одним і з викладачем через засоби інформаційних 

технологій. 

7. Рентабельність. Під цією особливістю розуміється економічна 

ефективність дистанційного навчання 

8. Статус викладача. Мова йде про нову роль викладача, коли він виконує 

такі функції, як координація пізнавального процесу, корекція курсу, який 

вивчається, консультування, керівництво навчальними проектами і т.д.  

9. Статус студента. Для того, щоб пройти дистанційне навчання, від 

слухача вимагається виняткова вмотивованість, самоорганізація, працелюбність 

і необхідний початковий рівень освіти. 

Беручи до уваги, що дистанційне навчання носить особистісно-

орієнтований характер, доцільно визначити такі педагогічні принципи 

впровадження дистанційної системи освіти: 

- продуктивна орієнтація навчання;  

- індивідуалізація дистанційного навчання;  

- доступність змісту освіти та навчального процесу; 

- пріоритет діяльнісного змісту перед інформаційним;  



- інтеграція педагогічних і телекомунікаційних технологій; 

- оптимальне поєднання очних і дистанційних форм діяльності 

студентів; 

- принцип дієвих критеріїв оцінки. 

Таким чином, докорінно міняється психологія студента: він працює 

цілеспрямовано, активно, ініціативно. Міняється місце студента в навчанні: 

навчання переростає в самонавчання, самоосвіту, перетворюючи студента із 

об‘єкта в суб‘єкт цього процесу. Міняється психологія викладача: він перестає 

бути ретранслятором знань на лекціях, має можливість попрацювати з кожним 

студентом індивідуально в консультаційні години. Студенти та викладачі 

стають однодумцями в оцінці нових підходів до організації навчання. 

Дистанційне навчання за сукупністю ознак можна віднести до інноваційної 

форми навчання. Воно не є різновидом будь-якої іншої форми навчання, 

володіє низкою притаманних лише йому ознак та можливостей, може 

застосовуватися у всіх видах освіти, забезпечуючи при цьому розвиток творчої 

складової освіти, особистісну орієнтацію професійної освіти. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМА АДАПТАЦІЇ КУРСАНТІВ ВНЗ ДО 

УМОВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 



Загально відомо, що однією з найголовніших педагогічних задач будь-

якого вузу є робота з першокурсниками, яка направлена на більш швидку і 

успішну адаптацію до нової системи навчання, до нової системи соціальних 

відносин, до засвоєння нових ролей у суспільстві.  

Завдання вузу в цей тяжкий період юнацького віку допомогти 

якнайшвидше і найефективніше адаптуватись до нових умов навчання, 

навантаження та влитись в курсантський колектив.  

Проблема адаптації актуальна для всіх рівнів адаптації. Незважаючи на 

існуючу різницю в цільовому, змістовному та процесуальному компонентах, 

на кожному навчальному рівні, процес адаптації характеризується наявністю 

як специфічного, так і загального. 

Категорія адаптації відноситься до числа найбільш загальних понять, що 

обумовлюють зв'язок живого організму із навколишнім середовищем [1].  

Введене поняття «адаптації» у 1865 році Аубертом для позначення 

зміни чуттєвості при тривалій дії адекватного подразника, воно стало одним 

із центральних понять в науках про життя: філософії, фізіології, медицини та 

психології [2].  

Детально вивчивши наукову  літературу говоримо, що адаптація являє 

собою складне та багатогранне явище представлене конкретними потребами 

для додержання бази концепції, що лежить в основі різних підходів її 

розгляду[3]. 

Потреба адаптації у людини виникає ще тоді, коли вона починає 

взаємодіяти з якою-небудь системою в умовах конкретних розбіжностей в 

поглядах із нею, що породжує необхідність змін. 

Існує багато поглядів щодо феномену адаптації. В загальному вигляді 

адаптація описується як пристосування необхідне для адекватного існування 

в змінних умовах, а також як процес включення індивіда в нове соціальне 

середовище, освоєння ним нових специфічних умов. Більшість дослідників 



специфіку адаптації людини бачать в її здатності активної свідомої дії на 

оточуюче середовище.   

Для адаптації в навчальному середовищі важливим є уміння швидко 

знаходити своє місце в груповій діяльності, свою роль в новому колективі, 

вміння знаходити в рамках існуючих умов можливості для прояву своїх 

інтересів. 

Перший курс навчання є найбільш складним для курсантів, це пов‘язано 

з процесом активного включення в нову сферу, тобто з адаптацією до 

навчання. Курсанти ще не зовсім усвідомили суть вимог, не оволоділи 

прийомами їх виконання. Проходить зміна попередніх моделей поведінки, 

формування нових звичок. Цей процес може супроводжуватись виникненням 

заперечу вальних психічних реакцій. 

При вступі молоді люди входять в новий колектив, в якому їм важливо 

знати відповідне їх уяві місце. В середині групи починають складатися 

неформальні відносини, виникає почуття прив‘язаності, дружби, але можуть 

виникнути і негативні моменти, особливо, коли в групі є «лідер» з 

негативним настроєм. Для такого лідера характерні жорстокість, егоїзм, 

прагнення підкорювати собі людей, отримати привілегії, на які насправді не 

заслуговує. В умінні протистояти такому лідеру велике значення мають 

вольові якості особистості. В групах першого курсу бувають курсанти, які 

претендують на роль неформального лідера, підштовхують інших на 

порушення дисципліни та порядку. Виникає протиріччя між первинними 

формами поведінки та вимогами статуту. На даному етапі виростає роль 

вольової регуляції, вміння стримувати емоції, контролювати свої дії. 

Характерним для курсантів першого року навчання є також протиріччя між 

об‘ємом, новизною, складністю учбового матеріалу, з однієї сторони, 

відсутністю навиків та вмінь самостійної роботи в університеті – з іншої. 

Юнакам необхідно навчитись слухати та записувати лекії самостійно, 

вивчати та конспектувати літературу, якісно готуватись до семінарських 



занять. Покращується роль таких якостей як самостійність, відповідальність, 

вміння рівномірно ділити свій особистий час, ініціативність [4].  

Велику роль відіграє формування в курсантів ціленаправленості як 

однієї із важливих волових якостей. В ціленаправленості, на думку вчених, 

тісно взаємодіють три основні сторони:  

1) змістовну, ідейну і ту, що виражає моральну спрямованість всього 

життя та діяльності курсанта; 

2) вольову, як вміння ставити конкретні цілі, виявляти 

наполегливість у їх виконанні; 

3) мотиваційну, що виявляє зміст цілей та способи їх досягнення. 

Силову дію надає статутна організація служби, дотримання ритуалів, 

щоденне шикування, перевірки, одягання форми викликають у курсантів 

позитивне емоційне перенавантаження, формує почуття належності до 

колективу. 

Колектив надає великого впливу на розвиток особистості майбутнього 

рятувальника. В колективній організованій діяльності курсантів 

розвиваються близькі за змістом цілі, інтереси, мотиви поведінки, стає 

надійнішою професійна направленість. Якщо курсант не проявляє 

наполегливості в досягненні поставленої цілі, не досягає високих результатів 

в своїй діяльності, то колектив, як правило, силою колективної думки 

підштовхує його ставити нові цілі та досягати їх. Від згуртованості 

колективу може залежати рівень досягнення представників цього колективу 

[5]. 

Таким чином, робимо висновок, що вольова регуляція грає не менш 

важливу роль в становленні спеціаліста на різних етапах засвоєння професії. 

Для успішного вирішення практичних задач при навчанні курсантів 

необхідною умовою є розвиток у них вольової регуляції, включаючи 

мотиваційну сферу особистості. 
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НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СПРАВІ ПІДГОТОВКИ 

ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ ДЛЯ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОЇ 

СЛУЖБИ 
 

Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

природного, техногенного характеру і пожеж є одним із найважливіших 

завдань державної політики України в галузі національної безпеки та 



забезпечення сталого розвитку країни. Характер перетворень, що відбуваються 

в нашій країні, потребує удосконалення діяльності усіх державних служб, у 

тому числі тих, які забезпечують безпеку життєдіяльності особи і суспільства 

при досягнутому Україною рівні науково-технічного розвитку. Слід зазначити, 

що зростання ролі управління силами і засобами під час ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, зокрема пожеж, та необхідність її вдосконалення, 

потребують пошуку нових підходів до вирішення даної проблеми. Наявні у наш 

час варіанти вирішення цієї проблеми мають скоріше емпіричний, а не науково 

обґрунтований підхід. Чергова пожежно-рятувальна служба, як складова 

частина системи оперативного управління силами і засобами на пожежі, 

суттєво впливає на організацію гасіння пожеж. Але діючий на сьогодні підхід 

до підготовки кадрів для роботи в умовах надзвичайних ситуацій не дає чіткої 

уяви про критерії готовності того чи іншого спеціаліста, не сприяє покращенню 

його самостійної роботи і групової злагодженості під час ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж. Від цього знижується, насамперед, 

ефективність діяльності пожежно-рятувальних підрозділів, і відповідно, успіх 

всієї роботи. 

Для вдосконалення діяльності пожежно-рятувальних підрозділів , 

найбільш прийнятним, на нашу думку, уявляється підхід, побудований на 

науково-обґрунтованій системі професійної підготовки курсантів для 

майбутньої оперативної роботи в даному підрозділі. Цей підхід вимагає 

цілеспрямованої навчально-виховної діяльності, спрямованої на підготовку їх 

професійної придатності до даного виду діяльності. Діяльність у справі 

підготовки висококваліфікованих кадрів для пожежно-рятувальної служби 

України представляє собою дуже важливу частину їх професійної підготовки і 

вона має спрямовуватися у першу чергу на формування у них морально-

психологічних засад. Організація роботи в навчально-виховному процесі 

професійної готовності курсантів має носити системний, комплексний характер 

і включати в себе психологічну діагностику з метою професійного відбору 

кандидатів на навчання, тренінги, методи психологічної корекції, навчання 

курсантів способам психологічної саморегуляції та корекції та ін [1]. 



Оскільки ефективна діяльність фахівців з надзвичайних ситуацій в 

екстремальних умовах можлива лише за умови повноцінної підготовленості до 

цього, а дії в таких ситуаціях для них мають бути звичною нормою, то їх 

професійна підготовка до діяльності в екстремальних умовах має враховувати 

сучасні світові тенденції, принципи розвитку всієї системи освіти і професійної 

підготовки у світі та нашій державі. Зміст професійної діяльності в 

екстремальних умовах, її особливості, мають визначатися потребами 

сьогодення та необхідністю набуття справжньої фахової майстерності, 

професійні компетенції якої мають бути чітко визначені на основі національної 

стандартної класифікації освіти [2]. А знання, навички та вміння мають 

удосконалюватися в процесі майбутньої діяльності спеціалістів пожежно-

рятувальних підрозділів шляхом наукового супроводу та забезпечення 

діяльності кожного із підрозділів, в якому вони будуть проходити службу. 

Вся навчально-виховна робота, спрямована на підготовку рятувальників у 

межах ВНЗ, покликана розв‘язувати такі завдання: організація і здійснення 

заходів, спрямованих на розвиток професійно важливих якостей фахівців МНС; 

навчання навичкам надання екстреної психолого-педагогічної допомоги; 

періодичні обстеження фахівців для оцінювання розвитку професійно важливих 

якостей; розробка і здійснення заходів профілактики небажаних наслідків, 

пов‘язаних із професійною діяльністю; сприяння швидкій адаптації 

рятувальників до обстановки в зоні надзвичайної ситуації; формування 

уявлення фахівця про характер підготовки і здійснення рятувальних робіт; 

формування стійкості для роботи в екстремальних умовах, зокрема навичок 

роботи з рятувальною технікою; формування і розвиток професійно важливих 

якостей; підтримка рятувальників під час роботи в екстремальних умовах (за 

відсутності соціальних працівників) [3].  

Важливим елементом підготовки фахівців пожежно-рятувальної служби є 

формування їх готовності до подолання труднощів у службовій ситуації, 

вироблення навичок витримувати сильне нервове та фізичне навантаження, 

здатності адаптуватися до екстремальних умов тощо. Формування такої 



готовності можливе лише за умов професійного відбору та психолого-

педагогічної підготовки, що здійснюється у ВНЗ.  

Слід зазначити, що непідготовленість до перебування у надзвичайній 

ситуації може призвести рятувальників до деформації їх моральних цінностей, 

тривоги, відчуття соціальної незахищеності. Тому у процесі професійної 

психолого-педагогічної підготовки майбутніх працівників пожежно-

рятувальної служби необхідно надати міцні професійні, психолого-педагогічні 

знання, сформувати у них навички, уміння надійної та ефективної, з одного 

боку, і максимально безпечної, з іншого боку, поведінки в екстремальних 

умовах діяльності. 

В. Покалюк серед показників адаптації майбутніх фахівців пожежно-

рятувальної служби до майбутньої професії виокремлює наступні: ставлення до 

колективу, обраної професії, емоційний стан, активність, наявність соціально та 

професійно важливих якостей. На його думку, педагогічні дії мають бути 

спрямовані на усвідомлення майбутніми фахівцями мети і завдань професійної 

адаптації [4]. Як справедливо зазначає О Іващенко, практична реалізація 

завдань самовиховання майбутніх фахівців можлива через низку виховних 

заходів із формування ідеалу як прикладу для наслідування й еталону 

вимірювання власних досягнень, із виховання дисциплінованості, волі й 

почуття обов‘язку. Прикладом для наслідування може стати герой-рятівник, 

кращий за професією, ветеран пожежно-рятувальної служби, представник 

уславленої трудової династії тощо [5].  

Таким чином, ефективність професійної підготовки майбутніх фахівців 

пожежно-рятувальної служби, насамперед, залежить від рівня організації 

навчально-виховного процесу у ВНЗ, рівня професійно важливих якостей, 

знань, умінь і навичок, набутих курсантами у процесі їх навчання.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНОЮ МОЛОДДЮ 

 

Соціальна робота належить до новітніх професій, які виникли й 

утверджуються з метою задоволення насущних потреб суспільства і його 

громадян. Вона покликана створювати необхідні умови не лише для 

соціального забезпечення окремих індивідів, груп, громад, а й для розвитку 

їхньої спроможності вибудовувати своє життя та мобілізовувати внутрішні 

ресурси для подолання життєвих криз. У більшості країн світу соціальні 

працівники відіграють важливу роль в плануванні, реалізації, оцінюванні та 

науковому вивченні соціальних програм, розрахованих на підтримку 

найрізноманітніших верств населення. Соціальна робота сприяє формуванню, 
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здійсненню і реабілітації життєвих сил людини. Британський фахівець Стівен 

Шардлоу наголошує на таких напрямах соціальної роботи сьогодення, як: 

допомога людям, які зіткнулися з проблемами, у пошуку шляхів їх розв‘язання; 

допомога людям – допомогти собі; надання допомоги не тільки тим, хто її 

потребує, але й вживання заходів щодо захисту вразливих верств суспільства 

від інших осіб; здійснення догляду за особами, неспроможними це зробити 

самостійно та ін. 

Програма соціальної роботи з військовозобов‘язаною молоддю ставить за 

мету організацію допомоги курсантам, призовникам та військовослужбовцям у 

вирішені соціально-психологічних проблем шляхом надання інформаційних, 

психологічних, педагогічних і корекційних послуг, які в значній мірі 

визначають моральні норми, формують політичні, релігійні та світоглядні 

концепції сучасного молодого українця. При цьому, домінуючим є 

індивідуальний, адресний підхід та створення системи комплексного впливу на 

особистість. 

Реалізація програми спрямована на вирішення завдань зменшення кількості 

злочинів серед військовослужбовців (в тому числі випадків ухилення від 

проходження військової служби); формування стереотипів потреби здобуття 

належної фахової освіти, логічного мислення, ряду зафіксованих істин і 

методів, що становлять основу людських знань; вироблення у молоді поведінки 

усвідомленого проходження строкової служби у Збройних силах України; 

створення комплексної системи соціальної допомоги молодій людині, яка 

потрапила у нове, небачене до цього, суспільне середовище; засвоєння інших, 

більш складних істин, доказ яких не завжди буває простим, а іноді й можливим. 

Діяльність програми спрямована на роботу з такими категоріями клієнтів: 

призовники (юнаки до 18 років, які призиваються на дійсну строкову військову 

службу), курсанти (юнаки і дівчати, в основному від 15-17 до 22-23 років, 

слухачі спеціальних парамілітарних і військових навчальних закладів), 

військово-службовці (особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани, 

солдати строкової і надстрокової служби та військової служби за контрактом), 



члени родин призовників, курсантів, військовослужбовців (батьки, брати, 

сестри, дружини, діти й інші близькі родичі, а також опікуни й особи, які 

здійснюють піклування над призовниками), молодь, яка звільнилася із 

Збройних сил України. 

Основні проблеми звернень військовослужбовців, що потребують 

проведення індивідуальних консультацій стосуються таких питань: проблеми 

особистості (внутрішньо-особистісні конфлікти, проблеми стосунків із 

оточенням, адаптація до курсантського чи військового колективу, зняття 

психологічної напруги, перевантаження, соціальна ізоляція, підтримання 

зв‘язків із родиною), аспекти армійського життя (казармений побут, нестатутні 

взаємовідносини, проблеми першого та останнього періодів служби, 

суїцидальні та гоміцидні наміри), сімейні питання (внутрішньо-сімейні 

конфлікти, виховання дітей у родині) та ін.  

Під час індивідуальних консультацій соціальні працівники використовують 

методи психологічного впливу та бесіди з елементами переконання і 

навіювання. До форм соціальної роботи відносять: соціально-психологічний 

тренінг, психокорекційні вправи та діагностичне обстеження. Окремим 

методом соціальної роботи є використання лекцій, які несуть профілактичне й 

інформаційне спрямування. 

Етапами соціальної роботи з військовозобов‘язаною молоддю є вивчення 

морально-вольових якостей особистості, військово-професійної спрямованості, 

особливостей навчання, спілкування і поведінки в колективі (визначається не 

тільки поведінка молодої особи в тому чи іншому випадку, але і ставлення до 

навколишнього суспільного середовища в цілому), визначення адаптації до 

військової служби, а також профілактика суїцидальних проявів та ін. 

Отже, сучасна соціальна робота є активним елементом громадянського 

суспільства, заснована на гуманному ставленні людини до людини. Вона 

відрізняється від філантропії (благодійництва) та інших видів діяльності, 

зорієнтованих на допомогу у вирішенні проблем людини чи групи людей, 

розвитком техніки подолання труднощів і вироблення навичок самодопомоги. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВОГНЕБОРЦІВ ГАЛИЧИНИ 

(наприкінці ХІХ - початку ХХ ст.) 

 

На будь-якому етапі функціонування суспільства одним із 

найважливіших факторів його розвитку та прогресивного поступу була і 

залишається кадрова політика, яка визначає основний зміст і характер усіх 

видів соціального управління в державі. Вирішення кадрового питання мало 

виключне значення і для забезпечення пожежної безпеки на західноукраїнських 

землях.  

Першочерговим для органів державного управління Австрії наприкінці 

ХІХ ст. постало питання організації професійної підготовки пожежних на 

державному та місцевому рівнях. Перші кроки для організації державою 

фахового навчання пожежників були зроблені у Львові 1891р., де керівництвом 

корпусу пожежників були засновані курси. 40 відібраних курсантів навчалися 

впродовж 14 днів, а наприкінці навчання мали іспити із знань статутів, 

положень пожежної справи, а також способів гасіння пожеж різних видів. 

Випускники призначалися інструкторами міських і сільських пожежних 

команд. Згодом були засновані повітові курси для пожежників тривалістю три 

дні [1].  

За погодженням намісництва, Крайовий виділ значно підвищив вимоги 

до кваліфікаційного рівня інструкторів повітових команд із статусом 

професійних. Зокрема, у Кракові від 3 по 17 травня 1908 р. був 

організований спеціальний курс для підготовки інструкторів саме для 

професійних команд. До претендентів на ці посади ставилися підвищені 

вимоги: вік від 24 до 40 років, вміння читати і писати польською мовою, 

належне здоров‘я і не менш ніж трирічна служба в пожежній охороні Для 

проведення такого курсу Крайовий виділ зобов‘язав усі повітові виділи 

примусити управи тих міст і містечок, де не було таких інструкторів, 

запропонувати кандидата на навчання і відрядити його до Кракова за кошти 

ґміни. Стосовно бідніших повітових ґмін, то вони були зобов‘язані проводити 

збірні курси пожежної справи для кількох міст і містечок, з умовою, що на 



шестиденне навчання від кожної ґміни повинні прибуватимуть троє 

делегатів, в т.ч. і від товариств ―Сокіл‖ і ―Січ‖. 

Для фахового обговорення проблем кадрового забезпечення пожежної 

безпеки і пропагування пожежної справи в краю був започаткований випуск 

професійного журналу ―Пожежний огляд – Спілка‖. Головним редактором 

цього щомісячного часопису за сумісництвом було призначено О. 

Піотровського. Слід зазначити, що, починаючи від перших випусків, журнал 

значну увагу почав приділяти питанням консолідації пожежних сил, 

скрупульозно аналізував причини недостатнього професійного вишколу 

пожежників [2].  

З метою забезпечення ефективної діяльності членів товариства ―Січ‖ під 

час гасіння пожеж К. Трильовський впровадив курси навчання інструкторів з 

пожежної та гімнастичної підготовки для січових товариств. До організації та 

проведення курсів активно залучалися інструктори державної пожежної 

служби. Суттєву допомогу в цьому також надавали українці – колишні вояки 

цісарської армії. Вони навчали селян дисципліни, умінню виконувати команди, 

необхідні при гасінні вогню. За різними підрахунками, січові пожежно-

гімнастичні курси проводилися в Коломиї 3 – 4 рази на рік. Дещо рідше, 1 – 2 

рази на рік, проводилися в повітових центрах – Снятині, Косові, Печеніжині, 

Долині, Надвірній, Стрию, Тернополі, Заліщиках та ін. У згаданих курсах мали 

можливість брати участь січовики віддалених громад [3].  

У цілому, курсова система дала змогу до певної міри здійснювати 

фахову підготовку пожежників для формувань міст та сіл, готувати людей 

різних за віком і соціальним становищем для надання допомоги в разі 

пожежі. Саме на цих курсах починався шлях становлення майбутнього 

пожежника. В умовах адаптації до небезпечної роботи, в осягненні початків й 

основ професії рятувальника йшло становлення майбутнього вогнеборця. У ході 

подолання самого себе і засвоєння науки перемагати вогонь виховувалась 

особиста відповідальність, усвідомленність місії рятувальника майна і життя 

людей, відбувався глибинний процес набуття професійних навичок, зникав 



природний страх перед вогняною стихією. Поступово приходило вміння 

працювати у протигазі, вільно володіти вогнегасниками. 

До 1911 р. на пожежних курсах КСДП певну кваліфікацію набули 1297 

осіб [4]. В органах державного управління визрівав план організувати у 

Львові крайову школу з підготовки пожежних-практиків з використанням 

найновішого рятувального обладнання. Реалізація цього плану передбачала, 

що в разі потреби, на допомогу корпусу міських пожежників могли 

прибувати курсанти крайової школи. Даний проект у 1906 р. був підтриманий 

командуванням львівського корпусу пожежних. ―Проект цей дуже 

актуальний, - писав з цього приводу ―Рrzeglad pozarniczy‖, - оскільки начальник 

міської охорони п. Житний вніс до магістрату пропозицію щодо збільшення 

чисельності корпусу пожежників Львова‖ [5]. 

У липні 1903 р. був організований перший курс пожежництва для 

народних вчителів. Підсумовуючи результати навчання, урядовий часопис 

―Gazeta Lwowska‖ писав: ―Вправність, з якою вчителі показували прийоми 

захисту від вогню, свідчила, що порівняно коротке восьмиденне навчання 

дає велику користь як для вчительства, так і для його керівників... 

Зацікавлення ним з боку шкільних властей вселяє сподівання, що пожежні 

курси для вчителів будуть проходити часто і служитимуть культивуванню 

пожежної справи у сільських ґмінах. Кожний із навчених на курсах вчитель, 

якщо тільки матиме належну підтримку з боку властей, буде впливати на 

пожежну безпеку в багатьох напрямках. А після кількох таких курсів увесь 

край вкриє мережа оборонних товариств, що рятуватимуть від знищення 

мільйони, а вчительству принесе повагу і визнання суспільства‖ [6]. 

Охоплення пожежним просвітництвом вчителів підштовхнуло місцеве 

пожежне керівництво стимулювати інтерес д0 пожежної справи і з боку учнів 

старших класів шкіл та гімназій. Цю ідею підтримало міністерство 

віросповідань та освіти, яке визнало за потрібне внести до навчальних планів 

у школах вправи з пожежної справи. Згідно Циркуляра шкільної крайової 

ради, таке навчання для крайового пожежництва мав проводити пожежний 

інструктор у присутності вчителя гімнастики і на місці, де діятиме місцева 



пожежна команда школярів [7]. Навчання з пожежництва мало 

прищеплювати шкільній молоді захоплення цією справою, а також 

зацікавити нею ширші верстви місцевого населення.  

Подальшому розвитку пожежно-рятувальної служби на 

західноукраїнських землях перешкодила Перша світова війна, під час якої у 

багатьох містах і містечках пожежні команди скоротили свою чисельність через 

мобілізацію значної частини вогнеборців до австрійської армії, а деякі з 

пожежних команд взагалі перестали існувати.  
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ДО ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ В 

КОНТЕКСТІ ПОШУКУ ВИХОДУ З ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ КРИЗИ 

 
 

На початку ХХІ століття питання кризи нашої техногенної цивілізації стає 

настільки очевидним, що видається неможливим зупинити зростаючі оберти 

людського самознищення. Обговорення шляхів виходу з цього всепланетарного 

критичного стану завершується констатацією глобальних проявів екологічної 

катастрофи, економічних колапсів, занепаду гуманітарних цінностей. Post 

factum – спробами створення нових державних та міждержавних концепцій і 

стратегій, покликаних змінити суспільну свідомість через систему приписів і 

настанов. Вірогідно, ці дії можуть штучно пригальмувати вже давно 

розпочатий процес занепаду та малоймовірно, що вони подолають суспільну 

прагматично-матеріальну гедоністичну спрямованість та державно-урядову 

байдужість. На жаль, споживацький принцип ―після нас хоч потоп‖ і надалі 

залишається основним меркантильним рушієм так званого суспільно-

цивілізаційного розвитку.   

Кардинально змінити ситуацію можливо лише через зміни свідомості й 

мислення людей. Саме тому у працях, присвячених філософському осмисленню 

наукової діяльності як основи цивілізаційного розвитку людського суспільства, 

відзначається поява нових плюралістичних наукових тенденцій (постмодерна, 

постнекласична, позанаукова). Таким чином змінюється сам погляд на 

традиційну, донедавна єдино правильну й концептуально можливу 

раціоналістичну науку – стверджується потреба її одухотвореності, 

соціокультурної зумовленості, пошук нових смисложиттєвих й ціннісних її 

орієнтирів (наприклад, вивчення людини як об‘єкту саморефлексії, органічної 

частини природно-космічного Всесвіту). Визначальним у цьому пошуку є поява 

нового інтелектуального середовища, відкритого до нових ―матриць 

осмислення‖ (С.Тулмін), та усвідомлення необхідності не виокремлювати чи 

надавати перевагу, а поєднувати й взаємодоповнювати природничі, гуманітарні 

та науково-технічні дослідження. Звідси – ідея практичного застосування 

принципу міждисциплінарності та посилення уваги до гуманітарних знань.  



Наука новоєвропейського зразка не давала можливості органічно 

поєднатися з природою й на паритетних засадах взаєморозвиватися за 

принципом всесвітньої гармонії, тому сучасна постнекласична наука розглядає 

варіанти  ―перходу від регіональних (локальних) цивілізацій до сучасної 

планетарної макроцивілізації, що характеризується креолізацією західних 

(ринково-ліберальних, сцієнтистсько-інноваційних) та східних (духовно-

релігійних і традиційно-центристських) цінностей‖  [2, 244]. Прикметно, що 

представники західної культурної традиції, все більше починають звертатися до 

когнітивно-філософської моделі Сходу, яка осмислює світ як цілісне утворення, 

складене із взаємокорелюючих систем, пов‘язаних енергоінформаційними та 

причинно-наслідковими зв‘язками. 

Поступове засвоєння здобутків двох науково-філософських систем, 

тривалий час протиставно-заперечувальні одна одній, свідчить про початок 

еволюційних змін, в контексті яких визначальними мають стати саме 

гуманітарні знання, адже технічні знання постійно змінюються, тоді як 

гуманітарні дають людини ціннісні орієнтири, незмінні за своєю суттю.  

Прикладом відкритості нашого суспільства та наукової спільноти до 

зазначених змін можна назвати книги М.Чепиги і С. Чепиги «Стимуляція 

здоров‘я та інтелекту» (2006) та І.Подласого «Энергоинформационная 

педагогика» (2010).  Важливо, що їх автори поставили перед собою не науково-

пізнавальну, а навчальну мету. У ситуації пошуку нових 

загальноцивілізаційних принципів та настанов подібні видання особливо цінні, 

адже у такий спосіб людям не нав‘язують нове, не завжди зрозуміле й 

прийнятне мислення, а допомагають сформувати якісне нове гармонійне 

світовідчуття – розширене і збагачене різноаспектними гуманітарними 

знаннями, які пройшли перевірку часом, свідомістю  й підсвідомістю людини. 

Ось назви окремих розділів з цих видань:  Оздоровчий вплив церковного 

дзвону, Сила слова в енергії, Як користуватися мантрою?, Вплив ароматів 

ефірних олій на біоенергетику людини, Енергоінформаційний обмін у 

навколишньому середовищі, Піраміди як сполучна ланка між землею і 

космосом;  Человек энергоинформационный, Душа как енергия, 

http://pidruchniki.ws/12810419/meditsina/sila_slova_energiyi#761
http://pidruchniki.ws/12810419/meditsina/sila_slova_energiyi#761
http://pidruchniki.ws/15941024/meditsina/yak_koristuvatisya_mantroyu#349


Энергетические каналы, Наблюдение аур тощо. У передмовах до цих книг 

автори чітко декларують їх появу як необхідність вплинути на долю людства у 

новій епосі, здійснивши світоглядні зміни сучасної молоді через розвиток 

системної єдності духовного, інтелектуального та фізичного її потенціалу. 

―Людина повинна жити з Природою в гармонії і єдності, а це означає жити в 

одній енергоструктурі з Природою, яка покликана давати все необхідне для 

життя і здоров‘я людини‖ – резонно зазначають Чепиги [6,4]. У свою чергу 

доктор педагогічних наук, професор І. Подласий як представник класичної 

педагогіки відкриває своє розуміння того, що людина значно складніша за наші 

традиційні уявлення про неї й передбачає вибуховий ефект відкриття 

необмежених можливостей людини від симбіозу педагогіки та паранаукових 

знань. (…) ―Казки‖ і ―вигадки‖ колись нетрадиційної науки, підтверджені 

експериментальними науковими відкриттями, вже активно 

переусвідомлюються й сприймаються багатьма як незаперечна істина [4, 5]. 

Таким чином офіційно визнаються інші – так звані нетрадиційні, ненаукіові, 

позанаукові, навіть антинаукові, езотеричні – давні форми пізнання світу й 

буття у гармонії з ним. У звичному, раціоналістичному аспекті наукової 

діяльності вони дійсно не є науковими, але варто лише змінити точку зору (за 

Кастанедою) – і можна побачити те, що надає сучасному розхитаному, 

вихолощеному, хаотично пофрагментованому життю розуміння незнищимості 

його базових морально-духовних принципів та абсолютної цінності життя у 

найрізноманітніших його проявах, невичерпні можливості пізнавати Всесвіт і 

відкривати себе через нього.  

Ці ідеї протягом тисячоліть існування нашої цивілізації у той чи інший 

спосіб висловлювали різні філософи. Питання не в тому, що їх не чули чи не 

хотіли почути. Як і тоді, сьогодні все ще виникає питання про готовність людей 

сприйняти, осмислити й довіритися цим знанням, подолати власну 

закостенілість й шори звично-комфортного існування і, взявши на себе 

відповідальність за думки і вчинки, простувати до мудрості й гармонії 

співжиття на нашій планеті.    
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Структура завдань, функціональні обов‘язки працівників органів 

внутрішніх справ (ОВС) України, специфіка їх оперативно-службової 

діяльності задає підвищені вимоги до їхньої фахової підготовленості та 

моральної вихованості. Для фахівців цієї сфери професійної діяльності 

надзвичайно важливими є уміння працювати і витримувати тривале фізичне та 

емоційне навантаження, ефективно діяти в жорстко регламентованих умовах 

служби [1]. Оволодіння цією професією, ефективне виконання професійних 

обов‘язків і досягнення у майбутньому професійної майстерності значною 

мірою залежить від вчасного та усвідомленого вибору професії особистістю ще 

до приходу на службу в органи ОВС України. 

Аналіз результатів практичної діяльності працівників міліції свідчить, що 

дехто з них далеко не завжди має повний набір професійно важливих якостей 

необхідних для їхньої успішної діяльності. У деяких з них немає спеціальної 

освіти, проте є певний досвід служби в Збройних силах України. Тому в 

сучасних умовах формування і коригування особистісних характеристик 

працівників ОВС здійснюється спочатку на курсах перепідготовки, а потім у 

процесі професійної діяльності та на заняттях із професійної підготовки, які 

проводяться безпосередньо у міліцейських підрозділах. У цьому разі, 

перспективним напрямом удосконалення професійної підготовки працвників 

міліції є більш повне врахування їх психологічних особливостей у процесі 

адаптації до умов професійної діяльності. 

На нашу думку психологічне забезпечення перепідготовки працівників 

міліції має бути спрямоване на створення оптимальних умов для їх ефективного 

навчання, формування і розвитку особистісних якостей, надання психологічної 

допомоги і психологічної просвіти. Психологічне забезпечення перепідготовки 

працівників ОВС складає сукупність взаємопов‘язаних і взаємообумовлених 

компонентів психологічного впливу спрямованого на формування і розвиток 

соціально цінних і професійно значущих якостей, позитивно-мотивованого 

ставлення до професії працівника міліції, які зумовлюють його подальшу 

ефективну професійну діяльність. 



Виходячи з особливостей підготовки персоналу для забезпечення 

правопорядка в суспільстві, процес їх професійного становлення проходить 

через кілька етапів: етап профорієнтації; етап розвитку професійно важливих 

якостей особистості на курсах перепідготовки; етап адаптації особистості до 

умов діяльності в структурах ОВС; етап самостійної службової діяльності. 

Найбільш важливим етапом професійного становлення працівника міліції, на 

нашу думку, є розвиток його професійно важливих якостей на курсах 

перепідготовки. У цей період слухачі курсів піддаються найбільш глибокому, 

послідовному і цілеспрямованому психологічному впливу. Крім того, 

організація курсів перепідготовки дозволяє використовувати різні форми 

психологічного впливу на особистість слухачів у тому числі і психологічний 

тренінг. Саме за допомогою психологічного тренінгу можна оптимізувати 

вплив на формування особистості працівника міліції. 

Принциповим підходом до вирішення проблеми підвищення 

інтелектуального рівня працівників ОВС є використання активних методів 

навчання. Зміст таких занять повинен бути максимально наближеним до 

реальної професійної діяльності. Це передбачає вивчення пізнавальних 

особливостей майбутньої професійної діяльності і вимог до інтелекту слухачів, 

урахування рівня розвитку їхнього інтелекту, розробку програми розвитку 

професійно значущих інтелектуальних здібностей, розвиток цих здібностей у 

слухачів [2]. 

Під час розробки програми щодо підвищення інтелектуального рівня 

працвників ОВС необхідно враховувати не лише окремі вимоги, що стосуються 

професійної діяльності, але і загальні вимоги до їх здібностей і умінь У процесі 

занять вирішуються завдання розвитку таких властивостей працівника міліції 

як уважність, спостережливість, пам‘ять, осмислення сприйнятого матеріалу, 

творче мислення, інтуїція. 

Одним з найважливіших напрямів психологічної підготовки працівника 

міліції до професійної діяльності є підвищення його емоційної стійкості до 

напружених ситуацій на особливо небезпечних ділянках його роботи. Емоційна 

стійкість обумовлюється легкістю виникнення, силою емоційних переживань 



(тривоги, неспокою, гніву, страху та ін.) і тривалістю цих переживань у 

конкретної особистості. Це викликає мобілізацію ресурсів працівника міліції 

відповідно до вимог ситуації, проте залежно від його індивідуально-

психологічних особливостей (легкості виникнення, сили, стійкості перебігу 

емоційних проявів). Емоційна реакція може бути надсильною або, навпаки, 

недостатньою. І недостатня, і надсильна емоційні реакції значно знижувати 

емоційну стійкість і, як наслідок, продуктивність діяльності працівника міліції . 

Оскільки практика виконання службових обов‘язків працівниками міліції 

нерідко супроводжується високими нервово-емоційними навантаженнями, тому 

проблема підвищення емоційної стійкості має полягати, як правило, в зниженні 

надсильного емоційного реагування. Підвищення емоційної стійкості 

працівників МВС повинна забезпечуватися як формуванням у них навичок і 

умінь використовувати засоби саморегуляції психологічних станів, так і 

шляхом застосування засобів коригування. 

Для підвищення рівня комунікативної компетентності працівників міліції 

важливим є використання їх професійних знань і досвіду в психологічному 

тренінгу професійного спілкування. Одним із завдань психологічного тренінгу 

професійного спілкування є формування і розвиток психотехніки спілкування. 

Для цього рекомендуються деякі процедури роботи в групах тренінгу умінь, де 

здійснюється узагальнення основних ситуацій, що викликають труднощі у 

спілкуванні; виділення елементарних (простих) умінь, якими повинен володіти 

працівник ОВС; словесне (знакове) стимулювання учасників тренінгу за 

успішно виконані вправи тощо. Важливим методичним прийомом є 

програвання соціальних ролей за чітко розробленим сценарієм з подальшим 

груповим аналізом поведінки об‘єктів тренінгу. 

Метою соціально-психологічного тренінгу спілкування є формування 

умінь і навичок конструктивної професійної поведінки в проблемних 

(нестандартних, конфліктних) службових ситуаціях. З допомогою такого 

тренінгу забезпечується розвиток умінь, що допомагають працівникам міліції 

усвідомлювати наявність проблемних професійних ситуацій; їх здатність 

аналізувати конкретну ситуацію і свою поведінку в ній; можливість гнучко 



реагувати на ситуацію і швидко перебудовуватися в ній; формування навичок 

конструктивного професійного спілкування і поведінки, пов‘язаної з 

виконанням певних функціональних обов‘язків; розвиток умінь вирішувати 

типові скрутні ситуації, що виникають у процесі професійної діяльності [3]. 

Від того, на скільки буде підготовлений працівник міліції в питаннях 

організації своєї професійної діяльності, зокрема в тих, що стосуються галузі 

психології, в методах виконання своїх функціональних обов‘язків залежить 

ефективність та результати практичної діяльності структурного підрозділу 

ОВС, в якому він служить. Очевидним є той факт, що оптимізація всіх 

психологічних складових професійної діяльності виступає однією з 

пріоритетних умов формування та подальшого гармонійного розвитку 

особистості правоохоронця, що в свою чергу гарантує досягнення успіху у 

справі захисту законних прав та інтересів громадян. 

Про це свідчить і високий професіоналізм поліції зарубіжних країн [4]. 

Він досягається з допомогою навчання протягом всієї служби, від цього 

залежить їх просування по службі, оплата праці, пільги тощо. Для цього 

навчання поліцейських закладає не лише знання і уміння, а й здатність їх до 

саморозвитку, адаптації до нових соціальних, інформаційних, технічних та 

технологічних вимог, кваліфікованого здобуття нових знань шляхом самоосвіти 

– тобто мусить ґрунтуватись на засадах випереджальної освіти. 
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     У педагогічній діяльності  важливою є проблема мотивації студентів до 

навчання, оскільки вона значним чином впливає на результати навчальної 

діяльності, на рівень пізнавальної активності майбутніх професіоналів.    

     Педагогічний процес можна уявити як інтеграцію взаємозалежних процесів 

взаємодії педагогів зі студентами, громадськістю, взаємодії студентів між 

собою, з предметами матеріальної і духовної культури. У процесі цієї взаємодії 

встановлюються інформаційні, організаційні, комунікативні та інші зв‘язки та 

відносини.   

      Педагогічна взаємодія (як і будь-яка інша) припускає два взаємозалежні 

компоненти: вплив з боку педагога й відповідна реакція учня або студента. 

Впливи з боку педагога можуть бути: прямими й непрямими; різними за своєю 

спрямованістю, змістом і формами пред‘явлення, розрізнятися за характером 

зворотного зв‘язку (керовані й некеровані), наявністю або відсутністю мети та 

ін. Відповідними можуть бути реакції студентів: активне сприймання або 

несприймання, ігнорування, протидія; перероблення інформації; емоційне 

переживання або байдужість; дії, вчинки, діяльність. 

      Кожен педагог в своїй діяльності зустрічається з проблемами, пов‘язаними 

із вибором стилю взаємодії зі студентами: на скільки показувати свою владу, на 

скільки проявляти власні почуття чи, навпаки, залишатися у формальних 



стосунках зі студентами, як часто дозволяти їм виявляти ініціативу під час 

проведення занять. 

      В науці традиційно виділяють три стилі взаємодії педагога  зі студентами: 

авторитарний, демократичний та ліберальний. Авторитарний стиль 

характеризується тим, що педагог встановлює чіткі рамки педагогічного 

процесу, здійснює постійний контроль, засобами стимулювання до навчальної 

діяльності виступають розпорядження, вимоги. Авторитарний стиль вимагає 

від викладача постійного створення «ореолу» влади, тому обмеженими 

залишаються можливості надання студентам ініціативи, вираження педагогом 

своїх почуттів, особливо власної розгубленості чи некомпетентності у певних 

питаннях. Викладач з авторитарним стилем демонструє студентам свій високий 

соціальний статус, вимагає від них дотримуватися чітко встановлених рамок як 

при взаємодії з ним, так і при освоєнні навчального матеріалу.  

   Педагог, який найчастіше спілкується за допомогою демократичного стилю, 

більше сприяє ініціативі тих, кого навчає, він більше орієнтується на створення 

рівноправних стосунків зі студентами. Такий педагог стимулює самостійну 

пошукову діяльність майбутніх професіоналів, дозволяє їм проявляти власні 

погляди на проблеми, організовує дискусії, розвиває творчість студентів. 

Педагог з демократичним стилем спілкування не боїться визнати те, що він 

може не знати якогось матеріалу. Викладач стимулює до діяльності за 

допомогою власного авторитету, прохання, створення сприятливої педагогічної 

ситуації. Між ним та студентами створюються більш емоційно теплі стосунки, 

ніж у випадку авторитарного стилю. 

       Ліберальний стиль характеризується  незначною активною позицією 

педагога, він менше спонукає студентів, ніж демократично спрямований 

педагог. Такий стиль педагогічної взаємодії супроводжується низьким рівнем 

поточного контролю за результатами навчання студентів. Викладач подає 

навчальний матеріал, але відповідальність за результати навчальної діяльності 

покладається на самих студентів.  

       Велике значення для успішного навчання студентів відіграє наявність 

певних мотивів, зокрема особливо важливими є  мотив самоствердження, 



пізнавальний мотив та мотив досягнення. О. Леонтьєв поділяє мотиви на чинні, 

тобто такі, яким належить провідне місце, вони постійно діють і здійснюють 

істотний вплив на діяльність людини, а також на потенційні. Потенційні мотиви 

розташовані внизу мотиваційної ієрархії і чинять незначний вплив на діяльність 

людини, проте за певних умов вони можуть актуалізуватися, стати чинними.     

      Посприяти тому, щоб потенційні мотиви набули більшої спонукальної сили, 

може певним чином спрямована на досягнення цієї мети діяльність викладача, 

що проявляється у спілкуванні та застосуванні певних педагогічних прийомів.  

Стиль взаємодії педагога зі студентами значним чином впливає на мотивацію 

останніх до навчання. Авторитетний стиль побудований в основному на 

негативній мотивації. До навчання студентів спонукає бажання уникнути 

негативної оцінки, осуду викладача, т.д. При цьому такий стиль  слабо сприяє 

активізації потенційних мотивів саморозвитку і самоствердження.          

       Демократичний стиль більше сприяє розвитку внутрішніх мотивів 

студентів, до яких можна віднести пізнавальний мотив (потреба в отриманні 

нових знань), мотив самоствердження ( потреба в розвитку власних 

можливостей), мотив досягнення (виражає потребу досягати високого рівня у 

професійній діяльності), а відповідно, сприяє пізнавальній активності студента. 

       Ліберальний стиль педагогічної взаємодії взагалі не спрямований на 

розвиток мотиваційної сфери студентів, тому він може застосований у роботі з 

аудиторією студентів, які сформували стійкі мотиви професійної діяльності.  

Значними в процесі взаємодії викладача та майбутнього професіонала 

виявляються не лише методичні прийоми, форми організації занять чи 

контролю, але й особливості психологічної взаємодії: спілкування, емоційні 

переживання, когнітивне оцінювання. Стосунки між педагогом та студентом – 

це, перш за все, людські стосунки. Еверетт Шостром, гуманістичний психолог, 

поділяє стосунки людей на маніпулятивні та актуалізовуючі, і застосовує такий 

поділ для опису стосунків між педагогом та учнем або студентом. 

      Маніпулятивне викладання, на його думку,  скероване на контроль 

особистості, супроводжується недовірою, обмеженням свободи студента. Його 

можна співвіднести з авторитарним стилем взаємодії. Актуалізовуюче навчання 



сприяє розвитку студентів, розширенню їх творчого потенціалу, вільному 

вираженню думок. Е.Шостром зазначає, що актуалізовуючий викладач уважно 

ставиться до прояву пізнавального інтересу тих, кого він навчає, відповідає на 

запитання, які можуть не стосуватися теми в даний момент для того, щоб 

підтримувати зацікавленість в отриманні знань. Студенти в навчальному 

процесі стають рівними учасниками педагогічної взаємодії. Таким чином, 

педагог сприяє розвитку як пізнавального мотиву, так і  мотиву 

самоствердження студентів. Крім цього, такий викладач проявляє відкритість 

до нового досвіду, до співпраці зі студентами, виявляє свободу власних 

переживань, тому легко стає прикладом для наслідування [1].  

     Важливою також є віра педагога в здібності кожного студента, незалежно від 

його успішності. Високі очікування і підтримка самооцінки студента 

викладачем сприяють розвитку пізнавальних мотивів  навіть раніше 

слабовмотивованих студентів. Можна узагальнити, що актуалізовуючий 

викладач бачить в студентові, перш за все, особистість з її неповторним стилем 

мислення, емоційним сприйняттям та потребами. 

      Педагог  в процесі діяльності застосовує різні прийоми взаємодії, залежно 

від педагогічних завдань: вони можуть бути авторитарними у випадку 

необхідності контролю навчального процесу, чи демократичними або 

ліберальними в інших випадках. Проте, головним орієнтиром при виборі 

викладачем власної стратегії спілкування зі студентами повинна бути допомога 

останнім у самоактуалізації, виявленні їх потенційних інтересів та 

можливостей. Це може стати основою становлення особистості, що прагне 

високого рівня професійного самовдосконалення.     
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У сучасному соціокультурному просторі вагомого значення набуває 

формування емоційно компетентної особистості, спроможної адекватно 

реагувати на стрімкі зміни в суспільстві, якісно здійснювати професійні дії, 

запобігаючи ―професійному вигоранню‖. Особливо стресовими і психологічно 

виснажливими вважаються професії типу ―людина-людина‖, оскільки вони 

пов‘язані з інтенсивною комунікативною взаємодією. Фахівці цього типу 

професій повинні мати подвійну підготовку: добре орієнтуватися в тій 

виробничій області, в якій здійснюється робота, а також бути підготовленим до 

ефективної комунікації та емоційно розумної поведінки.  

У психолого-педагогічній літературі висвітлено загальні аспекти 

проблеми емоцій та емоційної зрілості, закономірності становлення емоційної 

сфери (О. Запорожець, О. Кульчицька, А. Ольшаннікова, А. Сухарєв, 

О. Чебикін, О. Яковлева та ін.), емоційному інтелекту присвятили увагу Р. Бар-

Он, Д. Гоулмен, Д. Карузо, Д. Люсин, Дж. Мейер, П. Селовей та ін.  



Незважаючи на наявність наукових праць, в яких досліджується емоційна 

сфера особистості, слід звернути увагу на брак досліджень психолого-

педагогічних умов її виховання в період оволодіння професією, адже процес 

навчання у ПТНЗ може слугувати тренувальним плацдармом для її розвитку. 

У сучасних зарубіжних і вітчизняних психолого-педагогічних теоріях 

емоція розглядається як особливий тип знання [1, с. 20-27]. Відповідно до цього 

підходу впроваджені поняття ―емоційний інтелект‖ (ЕQ), емоційна 

компетентність, які відображають ідею єдності афективних та інтелектуальних 

процесів. 

Ми розглядаємо емоційну компетентність як готовність і здатність 

людини гнучко управляти емоційними реакціями, як власними, так і інших 

людей, адекватно ситуаціям і умовам, що змінюються. На основі теоретичного 

аналізу та результатів експериментального дослідження нами визначено 

критерії емоційної компетентності фахівця професій типу ―людина – людина‖, 

до яких віднесено: життєва позиція, рівень суб‘єктивного контролю, управління 

емоціями, тип мислення (позитивне, негативне), тип мотивації, рефлексивні 

уміння, самооцінка, комунікативний потенціал, тип поведінки. Умовно 

виділивши два рівні, що відображають якісну структурність процесу 

формування емоційної компетентності, ми віднесли до них певні психологічні 

характеристики. 

Високий рівень емоційної компетентності особистості свідчить про 

розвинену емоційну самосвідомість, обізнаність про емоційні стани та риси, 

сформованість внутрішньої готовності до ціннісного сприйняття життя й 

раціональної обробки емоцій. Завдяки розвиненій рефлексії емоційно 

компетентні люди перебувають у процесі постійного самоспостереження, 

зокрема, за актуальними емоційними станами; розуміють власні емоції, а також 

переживання інших людей. 

Для цих людей характерний переважно інтернальний тип суб‘єктивного 

контролю: усвідомлення відповідальності за власні емоційні реакції, за процес 

та результат міжособистісної взаємодії, за своє життя загалом. Вони вважають, 



що більшість важливих життєвих подій є наслідком власних зусиль і 

переконані, що можуть ними керувати.  

Їм притаманне оптимістичне розуміння світу, інших людей і самих себе, 

розвинене почуття гумору. У більшості ситуацій звертають увагу на позитивні 

аспекти, сприятливі можливості, сприймають зміни з надією на краще та 

набувають цінний досвід з усього, що відбувається навколо. Відкритість до 

змін, толерантність до ситуацій невдачі та невизначеності, здатність до 

розумного ризику додає їм упевненості в собі.  

Для людей цього рівня характерні висока самооцінка, здорова 

самокритичність, почуття власної гідності. Зазвичай вони знають свої переваги 

і повноцінно їх використовують, а також, усвідомлюючи власні обмеження, з 

готовністю опановують нові знання і навички. 

Легко налагоджують контакти з довкіллям, надають перевагу побудові 

стосунків на засадах поваги, чесності, відвертості емоційних переживань 

(вербалізують емоції), налаштовані на співпрацю. Відкриті й толерантні до тих 

поглядів і думок, які відрізняються від власних.  

Володіють вербальними і невербальними засобами комунікації, широким 

спектром емоційного реагування, конструктивно захищають власні 

психологічні кордони, свою точку зору, зберігають самовладання в стресових 

ситуаціях. Для них характерні аутентичні і адекватні способи емоційної 

експресії: щире, спонтанне, невимушене і творче вираження емоцій та почуттів 

через міміку, жести, інтонацію голосу, рухові реакції тощо адекватно ситуації і 

соціокультурним нормам.  

Низький рівень емоційної компетентності проявляється у відсутності 

інтересу людини до власного внутрішнього світу, чіткого розуміння життєвих 

пріоритетів і цінностей; свідчить про недостатню поінформованість щодо 

емоційних станів і рис особистості та їх ролі у життєдіяльності людини.  

Через низький рівень рефлексії (майже відсутній процес спостереження за 

емоціями, а значить, і контакт з ними) люди з низьким рівнем емоційної 

компетентності недостатньо усвідомлюють власні емоції та переживання інших 

людей, що обмежує можливості управління собою та ефективної взаємодії із 



довкіллям. Низький самоконтроль, неусвідомленість емоційного реагування 

часто виявляється у невідповідності емоційної реакції соціокультурним 

нормам. Їхні емоційні реакції здійснюються переважно за механізмом умовного 

рефлексу (придавили в транспорті – нагрубити у відповідь). 

Переважає екстернальний тип суб‘єктивного контролю: емоційно 

некомпетентні люди переконані, що більшість їхніх вчинків та емоційних 

реакцій є наслідком випадку або дій інших людей. Вони недостатньо 

усвідомлюють відповідальність за власні емоційні реакції, а також за процес і 

результат міжособистісної взаємодії, що гамує процес особистісного зростання 

і розвитку емоційної компетентності.  

Негативне мислення виявляється в песимістичному розумінні світу, 

інших людей і самих себе. У структурі мотивації переважає мотив уникнення 

ситуацій, які можуть заподіяти біль або викликати негативні емоції, низька 

толерантність до ситуацій невдачі та невизначеності.  

Для людей цього рівня характерна неадекватна самооцінка: занижена, яка 

виявляється у пригніченості власними емоціями (депресивність, дратівливість, 

тривожність, вина та ін.) або завищена. Неадекватна самооцінка, своєю чергою, 

зумовлює необ‘єктивне, викривлене сприйняття реальності.  

Низький рівень емоційної компетентності зумовлює неконгруентність 

особистості, відсутність відчуття щастя, психологічного благополуччя, а також 

дезадаптацію у зовнішньому світі, дисгармонійні стосунки з довкіллям. 

Виховання емоційної компетентності майбутніх фахівців професій типу 

―людина-людина‖ з урахуванням виокремлених критеріїв і рівнів сприятиме 

їхньому професійному становленню й особистісному вдосконаленню, 

гармонійному функціонуванню у соціумі, актуалізації адаптивних здібностей, 

збереженню здоров‘я та запобіганню ―професійного вигорання‖ і у 

майбутньому допоможе випускникам знайти своє місце на ринку праці. 
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ТРАДИЦІЙНІ ТА НЕТРАДИЦІЙНІ ЛЕКЦІЇ З ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ У ВУЗІ 

 

          У сучасному вузі лекція відіграє важливу роль в організації навчально-

виховного процесу. Основне завдання лекції – розвиток навчально-

пізнавальних інтересів студентів, пробудження активної діяльності, 

формування самостійного наукового і професійно-творчого мислення. 

Сприйняття лекції з зарубіжної літератури – складний вид розумової діяльності, 

який вимагає від студентів певних вольових зусиль, одночасного напруження 

пам‘яті, уваги, мислення, уяви, почуттів. Звісно, що питання удосконалення цієї 

форми навчання в сучасних умовах інтенсивного розвитку вищої школи має 

особливе значення. Однак слід зазначити, що лекції з зарубіжної літератури в 

вузах поки що приділяється недостатньо уваги, вона не стала предметом 

серйозних досліджень учених-методистів, надзвичайно мало висвітлюється це 

питання на сторінках фахових журналів. 

     Лекція із зарубіжної літератури має відповідати таким вимогам: науковість, 

доступність, єдність форми та змісту, емоційність викладу, органічний зв‘язок з 

семінарськими заняттями. Викладачеві треба мати достатню уяву про ті види 

лекцій, які прийнято виділяти у сучасній методичній науці. Враховуючи 

співіснування випробуваних і новітніх форм організації навчального процесу, 

умовно можна розподілити види лекцій на дві великі групи: традиційні й 

нетрадиційні. 



     Дослідники виокремлюють таки традиційні види лекції, як вступна,  

тематична, узагальнююча, заключна, оглядова. Наприклад, на першому занятті 

з історії зарубіжної літератури на І курсі викладач не тільки розповідає 

студентам про мету і завдання курсу, але й намічає основні етапи світового 

літературного процесу, які будуть вивчатися протягом трьох років: Античність, 

Середньовіччя, Відродження, Просвіта, Романтизм, Реалізм, Модернізм, 

Постмодернізм. Необхідно також пояснити студентам взаємозв‘язок, 

взаємовплив та перехідність цих етапів. 

     При вивченні теми «Літературні течії першої половини ХХ століття» 

передбачено порівняння таких напрямків, як неоромантизм, модернізм, 

імпресіонізм, експресіонізм, символізм. Результатом такої роботи може бути 

складення таблиці, яка містить необхідну інформацію. 

     Студентам заочної форми навчання, які складають державний іспит з історії 

зарубіжної літератури, пропонується низка оглядових лекцій, присвячених 

основним темам, які вивчалися у рамках курсу. Викладачеві тут слід звернути 

увагу на етапи розвитку літературного процесу у Європі, специфіку кожного 

етапу в окремій європейській країні, на творчість найяскравіших представників 

того чи іншого напряму. 

     Під час традиційної лекції студенти здійснюють таки види пізнавальної 

діяльності: сприймають матеріал, який подає їм викладач; співвідносять його з 

тими знаннями, які вони вже мають; «перекладають на свою мову», тобто 

конспектують; запам‘ятовують певну частину матеріалу (за даними соціологів 

та психологів, більша частина матеріалу забувається відразу після лекції, а 

об‘єм матеріалу, що запам‘ятався коливається від 30% до 60%). 

     Така лекція не вирішує завдань, які стоять перед вищою школою на 

сучасному етапі. У ній знаходить відображення хоч і суттєва, але одностороння 

діяльність – діяльність викладача, і не знаходить відображення спільна 

діяльність викладача і студента. Отже, під час такої лекції пізнавальна 

діяльність студента має переважно репродуктивний характер. Викладач на 

такій лекції прагне подати якнайбільше інформації, як правило він вимагає від 



студента ретельного ведення конспектів, перевіряє їх і опитує за матеріалами 

своїх лекцій. 

     Засвоєння знань на таких лекціях відбувається на рівнях знайомства і 

відтворення. Така схема практично повністю пригнічує творчий потенціал 

студента, його спроби виявити самостійність у вирішенні тих чи інших 

проблем. Вона зорієнтована виключно на засвоєння якомога більшого об‘єму 

знань. 

       Таку лінію умовно можна назвати «кількісною». Викладач керується 

принципом: чим більше записали на лекції, тим більше питань можна 

розглянути на практичних чи семінарських заняттях. На жаль, доводиться 

констатувати, що подібний підхід до проведення лекцій із зарубіжної 

літератури переважає у вузах. 

      Сьогодні, в умовах особистісно-зорієнтованого навчання, необхідно 

використовувати «якісно» нові методики проведення лекційних занять. Тому 

перевагу слід надавати іншому підходу, коли матеріал викладається проблемно.     

У цьому разі студенти не тільки сприймають, відтворюють думки лектора, але й 

здійснюють продуктивну діяльність, а саме: виконують те чи інше завдання, 

співзіставляють різні точки зору та ін. На такій лекції діяльність студентів 

набуває пошукового характеру, що дозволяє забезпечити глибоке осмислення і 

розуміння навчальної інформації. Такий підхід забезпечує активізацію уваги 

аудиторії, встановлення більш тісних зв‘язків між лектором і студентами, 

розуміння необхідності засвоєння знань, емоційний фон. Розумне використання 

на лекціях елементів практичних завдань дозволяє підняти її з рівня 

репродуктивної на рівень продуктивної. 

      Що стосується класифікації нетрадиційних видів лекцій, то є всі підстави 

говорити про наближення їх до комплексу інноваційних освітніх технологій, 

про пошуки дещо інших підходів до передачі навчального матеріалу. До 

категорії нетрадиційних відносяться такі: міні-лекція,  багатоцільова лекція, 

проблемна лекція,  лекція із заздалегідь запланованими помилками, кінолекція, 

та інші. 



     Наприклад, використовуючи проблемний тип лекції при вивченні теми 

«Розвиток філософської думки в Давній Греції» на І курсі, можна 

запропонувати  студентам таке проблемне завдання: «Давайте відправимось до 

Давньої Греції та уявимо себе філософами. Прочитайте афоризми Сократа на 

картках та вискажіть свою думку стосовно афоризму. Ви можете погодитися 

або посперечатися з філософом».  

     Можна навести список художніх фільмів, які доцільно використовувати при 

вивченні, наприклад, творчого шляху письменника, або окремих його творів: 

«Шарль Бодлер» (документальний фільм); «Сафо» (художній фільм); «Вільям 

Шекспір» (фільм-біографія); «Троя» (художній фільм за мотивами поеми 

Гомера); «Ляльковий будинок» (екранізація п‘єси Г. Ібсена); «Олівер Твіст» 

(екранізація роману Ч. Діккенса); «Американська трагедія» (екранізація роману 

Т. Драйзера); «Бесіди з О. Солженіциним» (документальний фільм). 

     Особливостями вищеназваних інтерактивних лекційних стратегій є те, що, 

подаючи матеріал, викладач допомагає студентам створювати нові знання, 

формулювати проблемні питання, пропонувати варіанти їх вирішення, робити 

власні відкриття, тобто, розвивати індивідуальний творчий потенціал. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ 

 

       Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) – провідна 

тенденція модернізації професійної освіти, яка має на меті підвищення якості 

підготовки фахівців, забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних 

навчальних закладів, їх інтеграцію у світовий освітній простір. Роль ІКТ в 

освіті полягає не лише в тому, що вони виконують функції інструментарію для 

вирішення певних педагогічних завдань, а також сприяють створенню нових 

форм і методів навчання. Сучасні мережеві ІКТ лежать в основі дистанційної 

освіти, середовищ комп‘ютерного тестування і навчання, забезпечують 

формування єдиного інформаційно-освітнього простору. З розвитком 

комп‘ютерноорієнтованих засобів навчання змінюється методика викладання: 

з‘являються нові технології, нові підходи, навчання стає більш доступним, 

мобільним і гнучким. ІКТ допомагають організувати самостійну роботу 

студентів на якісно новому рівні та зробити навчання більш привабливим. 

      Як зауважує В. Ю. Биков, сучасний етап інформатизації освітніх систем 

характеризують суттєві цільові, змістові та технологічні зміни, що 

відбуваються як на рівні комп‘ютерно орієнтованих засобів навчання та їх 

комплексів, так і на рівні ІКТ-засобів організації і підтримки навчального 

процесу. Зокрема, до технологічних змін належать: використання при побудові 



освітнього середовища мобільних Інтернет-пристроїв, Web2.0 і Web3.0, а також 

технології хмарних обчислень, які стають базовими засобами навчального 

процесу [1, с. 15]. При цьому інтеграція хмарних сервісів у професійну освіту є 

найбільш актуальною психолого-педагогічною проблемою.  

     Хмарні обчислення (cloud computing) – це модель надання провайдером 

користувачеві зручного доступу на вимогу до масиву налагоджуваних 

комп‘ютерних ресурсів, які можуть бути швидко зарезервовані та вивільнені з 

мінімальними діями з їх боку. Під хмарними сервісами (cloud services) 

розуміють послуги та рішення для споживачів, які поставляються і 

споживаються через Інтернет в режимі реального часу. Можливі такі моделі 

надання послуг за допомогою хмари: програмне забезпечення як послуга 

(SaaS); платформа як послуга (PaaS); інфраструктура як послуга (IaaS). Хмарні 

технології передбачають виконання додатків та/або зберігання даних на 

серверах у розподілених центрах оброблення даних, доступних через Інтернет. 

Для розробленняй використання цих додатків необхідна спеціальна хмарна 

платформа. Найпопулярніші зараз: Google Groups, Microsoft Office WebApps, 

Amazon EC2.  

       Досвід розвинутих країн щодо впровадження технології хмарних обчислень 

в освіту детально проаналізували Н. Склейтер [3] і К. Хеввіт [6] та ін. 

Рекомендації щодо ефективного їх застосування у ВНЗ подані дослідницькою 

групою Каліфорнійського університету [5]. Зазначається, що заклади 

починають використовувати хмарні послуги з метою зберігання основного 

масиву даних і відкритих електронних освітніх ресурсів; відбувається також 

поступове передавання зовнішнім провайдерам систем управління навчанням 

(learning management systems), напр., Blackboard і Moodle [4, с. 11]. Це має 

особливий резон для закладів, які не мають коштів для купівлі й 

обслуговування дорогого устаткування і програмного забезпечення. Крім того, 

хмарні обчислення спрямовані на розгортання нового педагогічного 

програмного забезпечення. 

     Найбільшими провайдерами хмарних послуг є компанії Microsoft і Google, 

що надають SaaS навчальним закладам безкоштовно. Сервіси, побудовані на 



технології хмарних обчислень для освіти – Live@edu від Microsoft і Google 

Apps Education Edition. Їх головні сьогоднішні переваги й особливості детально 

проаналізовані багатьма дослідниками. Розвиток технологій хмарних обчислень 

дозволяє вносити в навчальний процес програмні новинки для його оптимізації 

та формувати у студентів навички колективної роботи над навчальними 

проектами, ефективно опрацьовувати великі обсяги інформації та раціонально 

використовувати час і можливості навчатися [2]. 

      Нові пропозиції компанії Microsoft дозволяють навчальним закладам 

безоплатно використовувати з освітньою метою Windows Azure (хмарний 

аналог ОС Windows Server) та Office 365.  

      Windows Azurein можна використати для: 

1) навчання (передусім для розрахунків і практичних завдань, що 

виникають в ході навчання; в курсових і дипломних роботах); 

2) інформаційно-навчальних порталів (спільна робота над навчальними 

проектами; портал приймальної комісії; дистанційне навчання; особистий 

кабінет студента / співробітника / викладача);  

3) науково-дослідної роботи (оброблення великих масивів даних; 

моделювання наукових експериментів тощо) [6]. 

       Microsoft Office 365 для навчальних закладів включає хмарні версії 

Exchange Online, SharePoint Online і Office WebApps, а також Lync Online з 

можливістю відеоконференцій, що теж надається безкоштовно. Office 365 

поєднує потенціалпопулярних додатків Office для настільних систем з новими 

можливостями інтернет-версій служб Microsoft для зв‘язку і спільної роботи, 

простий у використанні й адмініструванні, має стійку систему безпеки і 

високий рівень надійності, характерний для провідного світового 

постачальника ІТ-послуг [9], а тому разом з іншими додатками Microsoft буде з 

успіхом застосований у системі української професійної освіти. 

       Для освітніх цілей розроблений Google Apps Education Edition – 

безкоштовний пакет для навчальних закладів, що включає всі можливості 

повного професійного пакета. Інструменти Google Apps підтримуються 



багатьма пристроями, тому є досить доступними й універсальними 

технологіями для роботи в освітньому середовищі [7].  

       Основні переваги використання Google Apps Education Edition:  

– мінімальні вимоги до апаратного забезпечення; 

– не потребують витрат на придбання спеціального програмного 

забезпечення (доступ до додатків відбувається через веб-браузер); 

– Google Apps підтримують всі операційні системи і клієнтські програми, 

якими користуються студенти та навчальні заклади; 

– робота з файлами можлива за допомогою будь-якого мобільного 

пристрою, що призначений для роботи в Інтернеті; 

– інструменти Google Apps Education Edition безкоштовні [3, с. 109]. 

        Це робить хмарні технології Google дуже доречним в активізації 

самостійної роботи учнів. Без сумніву, в наступні роки попит на ринку праці на 

фахівців, які володіють технологіями хмарних обчислень постійно зростатиме, 

тому доцільно організувати їх навчання. Вважаємо, що найкращий спосіб 

підготовки майбутніх фахівців до роботи з новітніми IT-технологіями – 

впровадження цих технологій в освітній процес. 

     На наш погляд, хмарні сервіси спонукають науковців і практиків 

переосмислити застосування Інтернету та ІКТ загалом в освіті: від отримання 

доступу до навчальних матеріалів до виконання проектних робіт спільно з 

викладачем або групою, зокрема науково-дослідних. 
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КОМПОНЕНТИ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-

ПЕДАГОГІВ ДО АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

Процеси, що відбуваються в економічному житті країни, входження 

України в цивілізовану світову спільноту зумовлюють розвиток в народному 

господарстві нових форм організації виробництва, зокрема, широке 

впровадження інформаційних технологій. Однією з особливостей сучасного 

суспільства є комп‘ютеризація й інформатизація всіх сфер людського життя: 

від простого діловодства і документообігу для розв‘язання складних 

виробничих завдань. Тому зараз підвищена увага приділяється підготовці 

інженерів-педагогів у галузі КТ. 

При дослідженні готовності до автоматизованого проектування 

інформаційних систем, постає необхідність охарактеризувати ступень її 

сформованості, що є доволі непростим завданням. Але це можна здійснити 

шляхом побудови критеріїв та показників, що показують ступень наближення 

до досягнення окремих цілей, які знаходяться у відповідності до структури 

готовності майбутніх інженерів-педагогів до автоматизованого проектування 

інформаційних систем. 

Спираючись на роботу [2, с.159-162], в якій дослідники В.К. Марігодов і 

С.Є. Моторна розглядають аспекти активізації творчості й готовності до 

професійної діяльності та визначають признаки прояву компонентів 

психологічної готовності до діяльності, нами було розроблено градацію рівнів 

сформованості готовності до автоматизованого проектування інформаційних 

систем. Нами запропоновано наступну градацію: високий, середній, та низький 

рівні. Порівнюючи дану градацію з розробленою В.П. Беспалько [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.1], треба зазначити, що високий рівень відповідає 

IV рівню за Беспалько (це знання-трансформації, уміння перенести отримані 

раніше знання на розв‘язання нових завдань, нових проблем, тобто це рівень 

творчості). Середній рівень знаходиться у відповідності до рівня знання-

уміння (ІІІ рівень за Беспалько). Його найважливіші ознаки – уміння 



застосувати отримані знання в практичній діяльності. Низький – інтегрує I та II 

рівні за Беспалько. А саме, І рівень навчання – знання-знайомства. Його ознаки 

– уміння учня, студента пізнати, розрізнити знайомий йому раніше предмет, 

явище, певну інформацію. II рівень – знання-копії. Ознаки цього рівня – уміння 

переказати, репродукувати раніше засвоєну учбову інформацію [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.1]. 

Охарактеризуємо більш детально рівні сформованості готовності до 

автоматизованого проектування інформаційних систем для кожного із 

складників. 

Мотиваційний компонент. Високий рівень сформованості даного 

компоненту характеризується існуванням потреби у майбутніх інженерів-

педагогів у вивченні автоматизованого проектування інформаційних систем. 

Також фіксується орієнтація на творчість у діяльності (креативність), 

розвиненість уяви при автоматизованому проектуванні інформаційних систем; 

прагнення до постійного вдосконалення рівня освіти у цій галузі та установка 

на автоматизоване проектування інформаційних систем як основну дидактичну 

одиницю навчання. Середній. Студенти виявляють епізодичні елементи 

творчості у проектуванні інформаційних систем. Перевага соціальних мотивів 

учіння. Не постійне прагнення до вдосконалення рівня знань та вмінь з 

автоматизованого проектування інформаційних систем. Епізодичність 

установки на автоматизоване проектування інформаційних систем як основну 

дидактичну одиницю навчання. Низький. Діяльність студента репродуктивна. 

Практично немає пізнавальних мотивів учіння. Недостатня установка на 

автоматизоване проектування інформаційних систем як основну дидактичну 

одиницю навчання. Прагнення до постійного вдосконалення рівня знань та 

вмінь з автоматизованого проектування інформаційних систем практично 

немає. 

Операційний компонент. Високий рівень прояву даного компонента 

передбачає повне розуміння майбутніми інженерами-педагогами сутності 

понять ―автоматизоване проектуванняˮ, ―інформаційна системаˮ. Розуміння 

переваг у застосуванні автоматизованого проектування інформаційних систем у 



майбутній професійній діяльності. Сюди додається володіння знаннями з основ 

аналізу та проектування інформаційних систем, знання методики розробки 

проекту інформаційної системи, висока результативність та якість створення 

проектів інформаційних систем і застосування CASE-технологій на різних 

етапах життєвого циклу. Неабиякого значення набуває великий особистий 

досвід автоматизованого проектування інформаційних систем та вміння 

застосовувати різні методи й засоби (структурні та об‘єктно-орієнтовані) 

автоматизованого проектування. Середній. Немає чіткості в розумінні понять 

―автоматизоване проектуванняˮ, ―інформаційна системаˮ. Студент не розуміє 

переваг у застосуванні автоматизованого проектування інформаційних систем у 

майбутній професійній діяльності. Знання з основ аналізу та проектування 

інформаційних систем, знання методики розробки проекту інформаційної 

системи та застосування CASE-технологій на різних етапах її життєвого циклу 

не повні. Незначний особистий досвід автоматизованого проектування 

інформаційних систем та незначні вміння застосовувати різні методи й засоби 

автоматизованого проектування. Наявність недоліків у створенні 

автоматизованих проектів інформаційних систем. Низький. Неправильне 

розуміння понять ―автоматизоване проектуванняˮ, ―інформаційна системаˮ. 

Поверхові знання з основ аналізу та проектування інформаційних систем, 

знання методики розробки проекту інформаційної системи та застосування 

CASE-технологій на різних етапах її життєвого циклу не є повними. Практично 

відсутній досвід автоматизованого проектування інформаційних систем та 

вміння застосовувати різні методи й засоби автоматизованого проектування. 

Низька результативність та багато помилок при створенні автоматизованих 

проектів інформаційних систем. 

Рефлексивний компонент. Високий рівень характеризується постійним 

проявом рефлексивності та самокритичності, уміннями здійснювати адекватну 

самооцінку; самоорганізацію особистої діяльності, орієнтуванням на 

подальший саморозвиток. Середній. Рефлексивність та самокритичність 

проявляються значною мірою, достатній рівень умінь здійснювати адекватну 

самооцінку та самоорганізацію особистої діяльності, нестійке орієнтування на 



подальший саморозвиток. Низький. Рефлексія та самокритичність практично 

відсутні, епізодичні вміння здійснювати адекватну самооцінку; недостатня 

самоорганізація особистої діяльності, майже відсутнє орієнтування на 

подальший саморозвиток. 

Для дослідження кількісних та якісних характеристик готовності до 

автоматизованого проектування інформаційних систем, окрім вищезазначених 

рівнів, визначено критерії (мотиваційний, операційний, рефлексивний) її 

сформованості. Для кожного з критеріїв визначено показники: для 

мотиваційного – сформованість соціальних мотивів, особистісного та 

професійного зростання; пізнавальний інтерес до набуття нових знань і 

формування умінь з автоматизованого проектування інформаційних систем; 

мотивація на успіх у навчанні; потреба в саморозвитку й самовираженні; для 

операційного – наявність системи знань з основ автоматизованого 

проектування; володіння методикою відбору, оцінювання, використання 

сучасних технологій автоматизованого проектування для розробки 

інформаційних систем; сформованість умінь аналізу та проектування, а також 

індивідуальних якостей, необхідних для здійснення діяльності з 

автоматизованого проектування інформаційних систем; результативність та 

якість створення проектів ІС; для рефлексивного – сформованість професійної 

рефлективності; самокритичність, уміння здійснювати адекватну самооцінку; 

самоорганізація особистої діяльності. 

Отримані результати дозволили виявляти стан сформованості готовності 

до автоматизованого проектування інформаційних систем у майбутніх 

інженерів-педагогів та надали поштовх для подальшого розгляду споріднених 

питань. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРАКТИЧНИХ 

ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ) 

Urea praxis, strilis theуria 

       

        Сьогодні як ніколи зростає роль технічної освіти, спрямованої не лише 

давати міцні, глибокі та мобільні знання, але й формувати особистість, що 

володіє широким творчим потенціалом та культурою спілкування на іноземній    

мові (за професійним спрямуванням). 

      Підготовка фахівців технічних спеціальностей з поглибленим вивченням 

іноземної мови стала однією із найважливіших складових системи вищої 

технічної освіти розвинутих країн. Один із шляхів вдосконалення навчального 

процесу з іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах вбачається в 

широкому впровадженні в навчальний процес засобів сучасних технологій 

навчання, які дозволяють накопичувати, опрацьовувати, передавати великі 

обсяги інформації, відкривають великі перспективи щодо розширення 

теоретичної бази знань та надання результатам навчання практичного значення.   



     Від сучасного навчального закладу вимагається запровадження нових 

підходів до навчання, що забезпечують розвиток комунікативних, творчих і 

професійних компетенцій та стимулюють потребу майбутнього фахівця у 

самоосвіті на основі змісту та організації навчального процесу.  

     Існуюча система підготовки майбутнього фахівця, зорієнтована на 

репродукування навчального матеріалу, має структурно і дидактично змінитись 

і стати в більшій мірі сприятливішою до нового. Тому постає актуальною 

проблема використання сучасних технологій, зокрема на практичних заняттях з 

англійської мови (за професійним спрямуванням). 

       Упродовж ХХІ століття тренінг, як засіб адаптації людини до професійної 

діяльності, отримав широке визнання і впровадження у різні сфери життя. Цій 

проблемі присвятили праці відомі вітчизняні та зарубіжні науковці і педагоги, 

зокрема Ю. Ємельянов, Э. Кристофер, О. Куклін, Л. Левандовська, І. Попович, 

В. Пугачев, В. Ягупов, О. Шугалей.  

      Процеси європейської інтеграції охоплюють усе більше сфер 

життєдіяльності. Не стала виключенням і система освіти, особливо вища 

професійно-технічна школа. Відповідно до Концепції розвитку професійно-

технічної освіти в Україні [1] та Указу президента України ―Про додаткові 

заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні‖[2] одним із 

пріоритетних напрямів реформування професійно-технічної освіти є підготовка 

кваліфікованих фахівців, готових вирішувати нестандартні проблеми, швидко 

сприймати новації та приймати правильні рішення. 

       Останнім часом ми стали свідками зростанням практично орієнтованих 

напрямів навчання у вигляді різноманітних форм (ділові ігри, моделювання 

ситуацій, тренінги). Постійна конкуренція на ринку змушує викладачів шукати 

нові методики та підходи у підготовці конкурентного майбутнього фахівця.  

       Навчання іноземним мовам (за професійним спрямуванням) є складовою 

частиною загального завдання підготовки кваліфікованих фахівців. Мотивацією 

вивчення іноземної мови є професійна потреба для студентів, які готуються 



стати фахівцями у різних галузях. Однією з головних особливостей вивчення 

іноземної мови у немовному вузі є професійно-орієнтований характер, тому 

постає потреба в розробці, обґрунтуванні та впровадженні у навчальний процес 

тренінгових технологій. 

        Термін ―тренінг‖ (з англ. train, training) має низку значень: навчання, 

виховання, тренування, дресирування. Існує багато визначень цього поняття. 

Однак, Ю. Ємельянов розглядає тренінг як групу методів, направлених на 

розвиток здібностей до навчання та оволодіння будь-яким складним видом 

діяльності. 

Тренінг, подібний до самого життя в мініатюрі, це одночасно: 

- цікавий процес пізнання себе та інших; 

- спілкування; 

- ефективна форма опанування знань; 

- інструмент для формування умінь і навичок; 

- форма розширення досвіду.  

       На заняттях з іноземної мови, тренінг використовується як одна із 

ефективних форм активного навчання студентів/курсантів, метою якого є, 

насамперед, передача знань в галузі професійного спілкування, а також 

розвиток умінь і навичок.  

       Спеціально створена таблиця свідчить, що людина запам‘ятовує більше під 

час практичної діяльності: 10 % того, що прочитала; 20 % того, що почула; 30 

% того, що побачила; 50 % того, що побачила і почула; 80 % того, що сказала; 

90 % того, що виразила в дії [3]. 

       Саме в ході тренінгу майбутні фахівці мають можливість практикуватися, 

експериментувати, моделювати ситуацію, перевіряти свої висновки, 

аналізувати досягнення, відточувати навички спілкування і комунікативну 



поведінку. Це дозволяє уникати помилок у реальних умовах, допомагає 

швидше долати труднощі і робить мовний бар‘єр невидимим. 

      Таким чином, під час тренінгу створюється неформальне, невимушене 

спілкування, яке відкриває перед групою безліч варіантів розвитку та 

розв‘язання проблеми, заради якої вона зібралася. Як правило, 

студенти/курсанти в захваті від практичних занять на яких використовуються 

елементи тренінгу, тому що навчальний процес стає цікавим, не обтяжливим. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕННОЇ МОВИ У ВИЩИХ 

ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Згідно з новим проектом програми з іноземних мов для спеціалізованих 

вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ), основною метою навчання 

іноземних мов є формування комунікативної компетенції військовослужбовців. 

Разом з тим, нова програма побудована з урахуванням вимог Рекомендацій 

Ради Європи, які орієнтують на формування соціокультурної компетенції та 



необхідність навчання міжкультурного спілкування, що в межах 

соціокультурного підходу до навчання іноземних мов визначається як 

функціонально обумовлена комунікативна взаємодія людей, які виступають 

носіями різних культурних спільнот через усвідомлення ними або іншими 

людьми їх належності до різних геополітичних, релігійних, національних, а 

також соціальних субкультур. Для того, щоб даний діалог культур був 

успішним, його учасники повинні володіти повністю різноманітною 

соціокультурною інформацією один про одного, таким чином, соціокультурна 

компетенція є базою, необхідною умовою рівноправного, продуктового діалогу 

культур. 

Новий рівень військової освіти вимагає, в свою чергу, вирішення 

наступних завдань: а) створення, апробації та відбору навчальних технологій у 

вищому військовому навчальному закладі; б) реалізації самостійного навчання 

та широкого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у 

навчально-виховний процес вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ); в) 

більш повного та ефективного використання наукового потенціалу ВВНЗ; г) 

підготовки нового покоління перекладачів, спроможних працювати в умовах 

інформаційного суспільства тощо [4]. 

Вважається, що іноземна мова як предмет вивчення виявляє великі 

розвивальні, виховні можливості (Є.І.Пассов, К.К.Платонов, І.Л.Бім, 

Ю.К.Чабанський, І.А.Махмутов), оскільки предмет «іноземна мова» є 

унікальним серед інших предметів: одночасно іноземна мова є і метою, і 

засобом навчання. Тому основним джерелом навчальних, розвивальних і 

виховних цінностей у процесі вивчення іноземних мов є сам предмет. Вивчення 

іноземної мови закладає основи іншомовної мовленнєвої діяльності, а також є 

додатковим засобом розширення кругозору, збагачує знання курсантів про 

структуру рідної мови, допомагаючи краще зрозуміти загальнолюдські засоби 

спілкування [2]. 

У даний час існує декілька підходів до викладання іноземних мов. Для 

нашого дослідження найбільш важливим і принциповим є діяльніший підхід, 

при якому в навчальному процесі виникають значущі для курсантів цілі, 



реалізуються важливі мотиви, коли кожен курсант бере участь в організації 

навчального процесу й організує свою діяльність з урахуванням інтересів інших 

курсантів, планів і намірів викладачів та командирів. 

Велике значення має й комунікативно-орієнтований підхід, який дозволяє 

організувати в навчальному процесі застосування іноземної мови в 

продуктивній діяльності, що включає спілкування, науково-технічну сферу, 

бізнес і менеджмент, заняття мистецтвом, самоосвіту і т.д. У цьому процесі 

виявляється сутність мовленнєвої діяльності, що з необхідністю включається в 

продуктивну діяльність людини й обслуговує її [3]. 

Особливістю нашого дослідження є те, що курсант має бути націленим на 

проблемний зміст, монологічний текст або діалогічне висловлення, що мають 

міжособистісну і міжкультурну спрямованість. Це сприяє формуванню 

здатності не тільки здобувати, але і закріплювати знання, виробляти 

комунікативні уміння та навички. А створення ситуацій автентично-

проблемного характеру вимагає від курсантів самостійного прийняття рішення, 

знаходження різних засобів і методів рішення поставлених проблем [1]. 

Розвиваючі можливості предмету ―Іноземна мова‖ розкриваються за 

певних умов, якщо курсант стає суб‘єктом навчальної діяльності, її активним 

учасником і творцем; коли навчання сповнюється особистісного змісту, а 

навчальні завдання включають різноманітні аспекти діяльності людини та 

постають підготовчим етапом до трудової діяльності. 

Робота над іншомовним висловлюванням сприяє розвитку логіки 

мислення, коли курсант має будувати свої висловлювання послідовно, 

інформативно, логічно-зв‘язано і ситуативно. Відтак, отримують розвиток 

гностичні функції аналізу і синтезу: на матеріалі іноземної мови курсанти 

вчаться розрізняти цілі граматичні конструкції на частини і навпаки, 

об‘єднувати частини в ціле. 

Як результат, у процесі такої навчальної діяльності удосконалюються 

мовні конструкції у вигляді знаків, схем, правил, що сприяє розвитку 

абстрактно-логічного мислення, а також рефлексії, що постає одним із 

головних моментів професійного та особистісного становлення курсантів. 



Сучасне заняття з іноземної мови у ВВНЗ включає в себе різноманітне 

соціально-рольове, ігрове спілкування курсантів, диспути у вигляді 

обговорення проблем, використання лінгвокраєзнавчого матеріалу, наочності, 

фото-, кіно-, телематеріалів. Все це сприяє розвитку уяви курсантів. 

У процесі вивчення іноземної мови розширюються так звані «фонові 

знання» курсантів, які включають в себе ключові слова певних тем та 

підбираються таким чином, щоб курсанти могли легко орієнтуватися у тій чи 

іншій проблемі іншомовного та загальнокультурного спілкування. Необхідним 

компонентом фонових знань є соціокультурна інформація: факти, цифри, дати. 

Робота з іншомовними автентичними текстами, довідковою літературою 

допомагає курсантам орієнтуватися у великому обсязі інформації, добирати 

необхідний матеріал, стимулює їх дослідницьку діяльність 

Необхідність використання сучасних комп‘ютерних технологій у 

підготовці майбутніх перекладачів у ВВНЗ, що є принципово новим засобом 

навчання і могутнім інструментом пізнання, вимагає розвитку нових методів і 

організаційних форм навчання. 

Одже, основними підходами щодо вивчення іноземної мови у ВВНЗ є 

діяльнісний підхід і, комунікативно-орієнтований підхід, на основі їх 

рекомендовано використовувати комунікативний, апроксимально-аналітичний, 

нейро-лінгвістичний, інтерактивно-рольовий, релаксопедичний методи та 

прийоми навчання іноземним мовам курсантів та слухачів.  
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УЧНІВСЬКІ ГРОМАДСЬКІ ЧИТАННЯ «Я ГОЛОСУЮ ЗА МИР» - 

ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

     

      Національна доктрина розвитку освіти одним із пріоритетних напрямків 

державної політики щодо розвитку освіти визначає розвиток системи 

безперервної освіти та навчання протягом життя. Виконати таке завдання 

можливо лише при творчій взаємодії усіх складових ланок системи освіти. 

       Прикладом такої співпраці є організація  учнівських громадських  читань 

«Я голосую за мир», які щороку проводяться у Міжнародному економіко – 

гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем‘янчука.  Ці читання – 

це добра традиція, яку започаткував у 1997 році  засновник університету доктор 

педагогічних наук, професор, академік Степан Якимович Дем‘янчук.  Адже, як 

стверджував видатний академік, доля миру між народами залежить не тільки 



від політиків та військових. У розв‘язанні цих актуальних питань дуже важливу 

роль відіграють школи, головним завданням яких є виховання школярів в дусі 

миру, милосердя, формування в них почуття патріотизму, довіри і дружби. 

Метою учнівських громадських читань є активізація миротворчого руху серед 

дітей і молоді України та сприяння поширенню миролюбних ідей  у контексті 

проголошеного ООН Десятиріччя культури миру і ненасильства в інтересах 

дітей планети. 

       Ці читання – це не лише спроба об'єднати зусилля учнів, батьків і педагогів 

у боротьбі за щасливе майбутнє без воєн і бід. Варто наголосити на тому,  що 

такі зустрічі за участю школярів, батьків, педагогів, студентів та громадськості 

є важливою складовою системи неперервної освіти. Проведенню учнівських 

громадських читань передує важлива попередня підготовка. Вона відбувається 

в декілька етапів. Спочатку організаційний комітет готує інформаційне 

повідомлення  з яким ознайомлює учнів загальноосвітніх шкіл України та 

зарубіжжя. Після цього школярі починають готувати до шкільних конкурсів 

учнівські твори «Я голосую за мир», найкращі з яких учителі  надсилають на 

кафедру педагогіки. Наступним етапом є підготовка програми і збірника 

учнівських громадських читань «Я голосую за мир!» та виготовлення 

запрошень учасникам. Але, найважчим етапом, на нашу думку, є безпосередня 

організація читань – це проведення пленарного і секційних засідань. Тут 

важливо не обійти кожного  з учасників, не обірвати ту нитку, яка міцно зв‘язує 

різні покоління. Пригадуються перші учнівські читання. Вони не були 

багаточисельними. Але з яким ентузіазмом були проведені! Хвилювалися не 

лише самі учасники, але й ми, педагоги. З кожним роком учасників учнівських 

громадських читань ставало  все більше (рис. 1). 
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Рис. 1. Кількість учасників учнівських громадських читань 

 

      Як видно з даних рисунка, у 1997 році кількість учасників склала 20 учнів із 

шкіл міста Рівне. А вже з 2003 року їх кількість порівняно з першими 

читаннями збільшилась у десять разів. З набуттям учнівських громадських 

читань статусу Всеукраїнських їх регіон значно розширився – це учні не лише з 

міста Рівне і Рівненської області, а й з Житомирської, Львівської та 

Хмельницької областей, автономної республіки Крим, міста Києва. З 2011р. у 

статусі «Міжнародних» читання поповнюються творами  учнів з Білорусії, а 

станом на 2013 у них будуть брати участь й учні з Росії, Польщі та Ізраїлю. 

Організовуючи такі зустрічі  в стінах університету, ми маємо можливість 

вирішити основне завдання, а саме:  сприяти реалізації Програми культури 

миру ООН, рішень Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН  «Світ, 

сприятливий для дітей». Саме це завдання передбачає освіту на всіх рівнях, що 

є  одним з основних засобів творення культури миру, засновану на повазі до 

людського життя, свободі, справедливості, солідарності, толерантності, рівності 

між чоловіками й жінками. 

      Наступне завдання, яке ми реалізуємо – це  поглиблення миротворчих знань 

дітей та молоді, розвиток їх правової, особистісної, базової культури. Гортаючи 

збірники з учнівськими роздумами,  ми натрапляємо і на звичайне дитяче 

розуміння необхідності миру на  планеті Земля, і на досить доросле його 

осмислення. І що дивно: не вік дітей визначає такий зміст. На нашу думку, 

основою такого розуміння є все таки величезна робота, яка була проведена зі 

школярами впродовж  багатьох років.  



           Проводячи учнівські читання, ми  маємо можливість привернути увагу 

громадськості, органів влади, самоврядування до нагальних життєвих проблем 

людей, які потребують особливої уваги та милосердя. Адже до участі в 

читаннях запрошуються і представники влади. Крім того, учні самі глибоко 

починають усвідомлювати життєві проблеми та намагаються знайти їх 

правильні рішення. А це в свою чергу сприяє не лише збагаченню їх 

традиційних знаннь, умінь і навичок, а і  формуванню принципово нових 

компонентів: досвіду емоційно-цілісного ставлення до навколишнього світу.       

       Разом з цим ми формуємо в учнів  ціннісне ставлення до людей, що  

виявляється у моральній активності особистості, прояві чуйності, чесності, 

правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, 

толерантності, совісті, терпимості до іншого, миролюбності, доброзичливості, 

готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, 

делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності прощати і 

просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості [4]. 

Поруч з цим завданням ми  розвиваємо етику міжлюдських стосунків та 

здоровий спосіб життя, особливо серед дітей та підлітків.  

       Як бачимо, учнівські громадські читання «Я голосую за мир» є дієвою і 

дуже важливою ланкою в системі  неперервної освіти. Тому викладачі кафедри 

педагогіки спрямовують свою роботу на  підготовку  посібників із проблем 

збереження миру на Землі, створення в Музеї Миру наукового центру, в якому 

велася б не тільки наукова робота викладачів і студентів, а й здійснювалася б 

пропаганда миру і миролюбної політики України. У перспективі подальших 

досліджень – створення підручника «Педагогіка миру». 
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РОЛЬ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ И ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ СТАРШЕКЛАССНИКАМИ 

 

       Процесс профессионального самоопределения отличается своей 

продолжительностью, он практически проходит через всю жизнь человека. 

Профессиональное самоопределение начинается с выбора профессии, однако на 

этом не заканчивается. Для правильного профессионального выбора, ученик 

должен обладать способностями: анализировать и  сравнивать; генерировать 

идеи и выдвигать гипотезы;  переносить в новые ситуации знания и умения; 

иметь независимость суждений и критичность мышления, высокую 

самоорганизацию и самоконтроль. Особое место в профориентационной работе 



отведено школьной библиотеке. Она выполняет роль посредника между 

информационными ресурсами, способствующими профессиональной 

ориентации, и учеником. Для того чтобы правильно и эффективно применять 

библиотечные формы работы по профориентации, библиотекарь должен знать 

основы ее организации, возрастные и психологические особенности учащихся 

именно в контексте выбора профессии [1; 2; 6].  

        Так, Т. Гончаренко выделяет три основных направления в 

профориентационной работе библиотек: а) социальная адаптация 

старшеклассников к новым экономическим условиям; б) изучение их 

наклонностей и прогнозирование профессиональной ориентации, мотивов в 

выборе профессии; в) информация о мире профессий, а также о конкретных 

специальностях, необходимых на сегодняшний день [8, с. 78]. 

      Изучив состояние исследуемой проблемы, отметим, что 

профориентационные задачи, стоящие перед библиотекой, заключаются в 

следующем: а) в подборке литературы для учителей и старшеклассников по 

выбору профессии и профориентационной работе в целом; б) в изучении 

читательских интересов учащихся и предоставлении рекомендаций по 

литературе, помогающей в выборе профессии; в) в организации выставок книг 

по профессиям и отраслям, читательских диспутов-конференций на темы 

выбора профессии; г) в обобщении и систематизировании методических 

материалов, справочных данных о потребностях региона в кадрах и других 

вспомогательных материалов (фотографии, вырезки, схемы, проспекты, 

программы, описания профессий).  

      Для того чтобы помочь ученику сделать свой выбор, ему необходимо дать 

как можно более полную информацию о профессиях, наиболее востребованных 

на рынке труда. Следует учитывать, что эта информация должна быть 

конкретной [8, с. 60]. Поэтому библиотека должна стать информационно-

коммуникативным пространством, которое призвано дать конкретную 

информацию о новых профессиях, новых учебных заведениях, правилах приема 

в них. Это может быть «Уголок профориентации» или специальный 

медиацентр, позволяющий, помимо собственных информационных ресурсов, 



предоставлять старшеклассникам возможность целенаправленного пользования 

Интернетом (участие в молодежных интернет-проектах, пользование сайтами, 

на которых есть игры «по профориентации», виртуальные общения с 

различными кадровыми агентствами и профессиональными учебными 

заведениями) [5]. Сейчас существует множество интерактивных программ, 

направленных на выявление профессиональных интересов старшеклассника 

(например, «Lifeline» и др.). Их также можно использовать, но важно понимать, 

что, во-первых, не каждый школьник по своему личностному развитию сможет 

извлечь пользу из этих разработок, а, во-вторых, для качественной 

интерпретации нужен специалист. 

      Анализ современного состояния проблемы выбора профессии 

старшеклассниками позволяет сделать вывод о том, что участие в 

профориентации родителей обычно рассматривается как дополнительная мера. 

Между тем именно за родителями остается авторитетное мнение и 

принципиальное решение в выборе профессии и места будущего обучения их 

детей. Поэтому важным звеном в профориентационной работе школы является 

работа с родителями. Ряд ученых (Е. Климов, И. Кон, Ю. Кушнер, Г. Крайг) 

основную роль в профориентации отводят родителям. Е. Климов утверждает, 

что сильное влияние на профессиональное самоопределение старшеклассников 

оказывает семья, которая очень сложно поддается управлению со стороны 

школы [3]. 

       Как показывает практика, проблемы, связанные с профессиональным 

выбором у старшеклассников, нередко являются следствием их личностной 

незрелости, в основе которой лежат трудности семейного воспитания; 

непонимание родителями своих задач в отношении взрослеющих детей, 

склонность родителей к авторитарному давлению и к гиперопеке, что мешает 

профессиональному и личному самоопределению их детей. Как отмечает 

И. Кон 4, с. 200, попытки родителей ускорить, форсировать этот процесс 

путем прямого психологического нажима, как правило, дают отрицательные 

результаты, вызывая у детей рост тревожности, а иногда и негативистский 

отказ от всякого самоопределения, нежелание вообще что-либо выбирать. 



Представления родителей о «правильном» выборе часто отстают от реальной 

жизни и больше соотносятся с уже прошедшими социально-экономическими 

периодами развития страны. Не всегда родители знают и объективно 

оценивают интересы и способности детей. Нередко их советы основываются на 

«престижности» той или иной профессии 7, с. 58. Отношение между 

родителями и детьми приводит к формированию у вторых установок на выбор 

профессии. Следовательно, необходимо вести работу с родителями по 

вовлечению их в профориентационный процесс.  

       Деятельность школы в работе с родителями по профориетации заключается 

в следующем: а) в проведении родительских собраний, (общешкольных, 

классных), лекториев, индивидуальных бесед с родителями старшеклассников,  

анкетирования родителей учащихся; б) в привлечении родителей школьников 

для выступлений перед учащимися с беседами, для работы руководителями 

кружков, спортивных секций, художественных студий, ученических театров, 

общественных ученических организаций; в) в оказании помощи родителям в 

организации профессиональных проб старшеклассников на предприятиях,  их 

временного трудоустройства в каникулярное время;                        г) в избрании 

родительского комитета школы из числа наиболее активных родителей 

учащихся, готовых к сотрудничеству по профориентационной деятельности; д) 

в создании попечительского совета (родители учащихся, представители 

шефских организаций и т.д.). 

      Таким образом, профориентационная работа с родителями должна занять 

важное место в работе школ и перейти из разряда  дополнительной в разряд  

основной, направленной на достижение единой цели – подготовить выпускника 

к осознанному выбору профессии. При этом необходимо помнить, что ученик 

является не только объектом профориентационной деятельности, но 

одновременно и субъектом. Как бы мы ни старались помочь молодому 

человеку в профессиональном выборе, он делает его сам, и впоследствии сам за 

него будет нести ответственность. 
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ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 
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      Важливість вивчення професійно спрямованої іноземної мови для 

становлення сучасного фахівця нині є беззаперечною. У педагогіці 



неодноразово підкреслюється роль процесу оволодіння учнями іншомовним 

спілкуванням для розвитку професійних якостей майбутнього фахівця. Аналіз 

науково-педагогічних джерел дозволяє стверджувати, що значна кількість 

досліджень орієнтована на професійне становлення студентів засобами 

іноземної мови. Писаренко О. М. слушно зазначає, що оволодіння іноземною 

мовою сприяє формуванню соціально-професійної особистості фахівця в різних 

галузях, яка відповідає вимогам постіндустріального цивілізаційного розвитку, 

і тим самим забезпечує більш високий рівень розвитку техніки й економіки і 

через них – зміцненню соціальної стабільності [4]. 

      Іноземна мова пропонує великі можливості для розвитку ідейно-моральних 

орієнтацій та формування професійного потенціалу майбутніх фахівців. 

Іншомовна підготовка була й залишається невід‘ємною частиною процесу 

становлення сучасного конкурентоспроможного та кваліфікованого фахівця. На 

думку багатьох учених, освоєння учнями необхідного мінімуму професійно  

спрямованих іншомовних знань у стінах навчального закладу є обов‘язковим 

компонентом їх професійної підготовки, адже у зв‘язку з поширенням 

міжнародних контактів з різними країнами знання іноземної мови стає не 

просто важливим, а вкрай необхідним [1]. Без відповідних компетенцій у 

користуванні іноземною мовою неможливо розвивати міжнародні відносини із 

зарубіжними фахівцями, налагоджувати бізнес-контакти з іншомовними 

партнерами та колегами, мати вільний доступ до інформації в різних 

міжнародних виданнях. Таким чином, є нагальна потреба не лише в опануванні 

іноземної мови з метою комунікації загалом, а й у набутті фахових навичок 

іншомовного спілкування, необхідних учням для успішного і якісного 

оволодіння майбутньою професійною діяльністю. 

     Сфера послуг в Україні стрімко розвивається. Обмін послугами, 

інформацією, досвідом з кожним роком набувають більшого міжнародного 

характеру. Статистичні дані та практичний досвід підтверджують той факт, що 

в умовах сьогодення потребу у формуванні готовності до іншомовного 

спілкування відчувають насамперед фахівці сфери туризму, а також готельного 

та ресторанного бізнесу. Це зумовлено особливостями самої професії та 



міжнародним ринком їхньої праці, де одним з основних засобів 

міжособистісного або групового спілкування, функціональної комунікації та 

регуляції професійної діяльності виступає іноземна мова [2]. Для того щоб 

успішно конкурувати, майбутні фахівці цієї сфери зобов‘язані вміти 

пропонувати свої послуги на іноземній мові, перш за все на англійській. 

      Сфера послуг, зокрема туристична, ресторанна та готельна справа мають 

великі можливості використання іноземних мов, зокрема англійської, адже 

специфіка роботи спеціалістів цієї галузі передбачає роботу с різними 

партнерами та клієнтами, в тому числі і закордонними. Діяльність пов‘язана із 

застосуванням англійської мови для різних спеціальностей сфери туризму, а 

також готельного та ресторанного бізнесу включає:  

– розмови з іншомовними клієнтами на загальні та спеціальні теми 

(обговорення плану поїздки, вибір маршруту; реєстрація гостя, 

обслуговування гостя в номері, вирішення спірних питань тощо);  

– налагодження контактів із туристичними агенціями за кордоном, ведення 

переговорів;  

– маркетинг іншомовного ринку, в процесі якого знаходяться найвигідніші 

за оплатою, термінами і якістю роботи фірми;  

навчальні тури, в ході яких вивчаються особливості країни;  

взаємодія з авіакомпаніями для придбання авіаквитків;  

– контакти із страховим агентом, приймаючою стороною;  

– ведення телефонних розмов з діловими партнерами;  

– представлення фірми на міжнародних виставках, презентаціях, 

конференціях тощо; 

– письмове ведення необхідної фахово-ділової документації, 

заповнення бланків та інших видів документів, робота з діловою 

кореспонденцією; 

– читання фахової літератури з метою отримання інформації у сфері 

конкретної спеціальності;  

– ознайомлення зі спеціальною документацією – угодами, патентами, 

планами і. т. ін. 



        Реалізація цих завдань передбачає засвоєння основних особливостей стилю 

вимови, характерної для сфери професійної комунікації; оволодіння 

необхідною професійною термінологією та граматичним мінімумом, що 

включає граматичні структури, необхідні для навчання усним і письмовим 

формам спілкування, а також засвоєння правил мовного етикету [3]. 

     Відмінне володіння англійською мовою фахівцям и сфери послуг справляє 

приємне враження на закордонних клієнтів, сприятливо впливає на репутацію 

фірми чи закладу, а також позитивно впливає на продуктивність роботи. Окрім 

цього, успішність роботи із зарубіжними партнерами залежить і від уміння 

знайти правильну лінію поведінки під час спілкування з представниками іншої 

культури. 

      Таким чином, на сьогоднішній день іноземна мова розглядається як 

невід‘ємний гуманітарний компонент підготовки фахівця і як обов‘язковий 

елемент професійної освіти у контексті формування професійних якостей 

майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В 

ГАЛУЗІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

       У сучасному суспільстві висуваються якісно нові вимоги до професійної 

діяльності, серед яких одне з чільних місць належить здібності до постійного 

професійного і особистісного розвитку. Як наслідок, актуалізується педагогічна 

проблема підвищення якості професійно-технічної освіти, її спрямованості на 

розвиток фахової компетентності майбутніх робітників. Її вирішення потребує 

переорієнтації професійної підготовки на розвиток в учнів якостей, які 

відповідали б вимогам прискорених змін. Мова йде про професійно-особистісне 

становлення фахівця, як своєрідну самоорганізацію особистісного освітньо-

розвивального простору, виховання духовно-етичних рис особистості. Ці 

обставини стимулюють також інноваційний вектор розвитку соціуму, в якому, 

за висловом В. Г. Кременя, одне з визначальних місць має посідати освіта. 

      Державна політика в галузі освіти спрямовується на створення умов для 

розвитку особистості й творчої самореалізації кожного громадянина України з 

метою виховання покоління, здатного ефективно працювати і навчатися 

протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та 

громадянського суспільства
1
. У цьому контексті одним із найважливіших 

завдань реформування системи освіти визнається розвиток цілісного 

(холістичного) мислення (В. Кремень), яке полягає у ствердженні людиною 

себе як особистості, її внутрішньому зростанні, самоорганізації за умови 

                                                             
1 Національна доктрина розвитку освіти : затверджено Указом Президента України від 17 квітня 2002 р., 

№ 347/2002 // Освіта. — 2002. — № 26. — С. 2—4. 



демократичної системи соціального управління, що виступає джерелом 

творчості.  

        Серед пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти 

відзначимо: особистісну орієнтацію освіти, постійне підвищення її якості, 

оновлення змісту та форм організації навчально-виховного процесу; 

формування у молоді національних і загальнолюдських цінностей; інтеграцію 

вітчизняної освіти до європейського та світового освітніх просторів; 

запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій; розвиток 

професійно-технічної освіти. З огляду на динамічні зміни на ринку праці та 

зростання вимог до підготовки кваліфікованих фахівців, їхнє навчання має 

стимулювати, пробуджувати, бути для учня співробітництвом з самим собою та 

з іншими людьми.  

      Вирішення цих завдань зумовлює необхідність розроблення механізму 

відповідності професійної підготовки майбутніх фахівців до потреб ринку 

праці. Концепцією розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в 

Україні передбачені: інтелектуалізація професійної освіти, особистісно 

орієнтований підхід у професійному навчанні й вихованні; модернізація 

інформаційного, науково-методичного і матеріально-технічного забезпечення 

професійної освіти; міжнародне співробітництво.
2
 

       Як одне зі стратегічних завдань усіх освітніх установ при розробці освіти 

майбутнього розглядається формування у нового покоління комунікативної 

культури
3
. Зважаючи на це і враховуючи специфіку професійної діяльності 

фахівців сфери обслуговування, формування комунікативної культури, як 

чинника розвитку ключових уявлень і навичок забезпечення соціально 

прийнятного рівня міжособистісних стосунків, у тому числі в професійній 

сфері, є одним із провідних завдань їхньої професійної підготовки.  

       Загальнопрофесійні характеристики особистості фахівця, як суб‘єкта 

діяльності, відображені в структурі ключових кваліфікацій. Особливе місце 

                                                             
2 Концепція розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні : затверджена МОН України 

та першим віце-президентом АПН України 05.07.2004 р. // Професійно-технічна освіта. — 2004. — № 3. — 

С. 2—5. 
3 Концепція проекту Закону України ―Про Основні засади державної комунікативної політики‖ 

[Електронний ресурс] — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85-2010-%D1%80 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85-2010-%D1%80


серед них належить соціально-комунікативній компетентності (знання й 

уміння, що забезпечують ефективну взаємодію зі співробітниками, клієнтами 

тощо). Особистісно професійний розвиток майбутніх фахівців, їхня здатність 

адаптуватися у загальнолюдську і виробничу спільноту детермінується рівнем 

сформованості вмінь знаходити конструктивні стратегії спілкування, 

усвідомлено проникати в культуру співрозмовника, не втрачаючи при цьому 

власної індивідуальності. У такому контексті доцільно розглядати 

комунікативну культуру майбутнього фахівця як: умову його особистісного і 

професійного становлення; спосіб самореалізації та досягнення успіху в 

професійній діяльності; засіб самоствердження в процесі міжособистісної 

взаємодії. Формування комунікативної культури у майбутніх фахівців 

передбачає опанування сукупністю прийомів і навичок організації взаємин у 

професійній діяльності за допомогою комунікативних засобів і виражається у 

доброзичливості в стосунках, відкритості до діалогу, обміну думками, здатності 

взаємодіяти з людьми. Комунікативна взаємодія, яка акцентується 

гуманістичною освітньою парадигмою, забезпечується готовністю майбутніх 

фахівців до узгодженості особистісних цінностей, здатністю до адекватного, 

позитивного, ефективного ділового і міжособистісного спілкування.  

      Цінність комунікативної культури, реалізована у поведінці однієї людини, 

завжди знаходить відгук у інших. Водночас взаємодія у мотиваційно-ціннісній 

сфері, яка відбивається у комунікативній поведінці під час професійної 

діяльності, відображається в уявленні особистості про взаємозалежність і 

взаємовплив особистісно-рефлексивного і операційного компонентів 

комунікативної культури фахівців. Її рівень адекватно відображає суб‘єкт-

суб‘єктний характер професійного спілкування. Тому комунікативну культуру 

слід розглядати, як одну з основних характеристик якості професійного 

спілкування працівників сфери обслуговування.  

    У контексті завдань щодо формування комунікативної культури майбутніх 

фахівців сфери обслуговування важливо підкреслити, що в умовах 

комунікативної взаємодії фахівець повинен мати чітку позицію, яка ґрунтується 

на професійній компетентності та професійному обов‘язку, вміти формувати 



довіру до себе, бути коректним і водночас принциповим. Іншими словами 

культура саморегуляції у процесі міжособистісної взаємодії, культура 

діяльності у професійній сфері та культура мовної поведінки під час 

спілкування відображають сутність комунікативної культури фахівця у 

загальній культурі його особистості.  

     Формування комунікативної культури, як є один із важливих аспектів 

професійного становлення особистості, необхідно забезпечити розвитком 

спеціальних професійних комунікативних якостей в умовах начально-

виховного процесу шляхом соціально-культурного спрямування професійної 

підготовки майбутніх фахівців.  

      Для професійної діяльності працівників сфери обслуговування 

визначальними комунікативними категоріями умовно можна вважати 

взаємодію, взаємостосунки, взаємооцінку. Проте, як свідчать спостереження, 

фахівці сфери обслуговування, які тільки починають виконувати професійні 

функції, при роботі з клієнтами відчувають труднощі щодо: налагодження 

довірливих відносин; нерозуміння внутрішньої психологічної позиції клієнта; 

вчасного реагування на зміну ситуації; вербалізації власного ставлення до того, 

що відбувається. Також часто їм бракує вміння передбачати конфліктну 

ситуацію, перетворити деструктивний конфлікт у конструктивний тощо.  

       З огляду на це, процес формування комунікативної культури майбутніх 

фахівців сфери обслуговування потребує спрямування педагогічних зусиль на: 

розвиток їхніх психологічних та інтелектуальних властивостей, які 

виявляються в комунікативній діяльності; опанування учнями вербальних і 

невербальних засобів комунікації; вироблення у них соціальних установок і 

комунікативних умінь, необхідних для ефективного спілкування у професійній 

сфері.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТЕГРОВАНИХ УРОКІВ ЯК ФОРМИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПТНЗ 

 

       Проблема інтеграції знань учнів ПТНЗ важлива і сучасна як для теорії, так і 

для практики професійної педагогіки. Її актуальність зумовлена змінами у сфері 

науки і виробництва, новими соціальними запитами суспільства. Одним із 

напрямів методичного збагачення уроків у ПТНЗ є їх проведення на основі 

інтеграції змісту навчального матеріалу. Доцільність організації і проведення 

інтегрованих уроків у ПТНЗ випливає із завдань інтеграції знань, умінь та 

навичок учнів з основ наук та дисциплін загально професійного, професійно-

теоретичного та професійно-практичного циклів. 

      Інтегрований урок об‘єднує блоки знань із різних навчальних предметів, їх 

розділів, тем навколо однієї проблеми з метою інформаційного та емоційного 

збагачення сприймання, мислення, почуттів учня, що дає змогу пізнавати певне 

явище різнобічно, досягати цілісності знань. Такий урок спрямований на 

розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у 

різних науках і відповідних їм навчальних предметах. Він забезпечує 

формування в учнів цілісної системи уявлень про закони пізнання 

навколишнього світу у їх взаємозв‘язку та взаємозумовленості, сприяє 

поглибленню та розширенню знань учнів, діапазону їх практичного 

застосовування. 

      Метою інтегрованих уроків є формування в учнів цілісного світогляду про 

навколишній світ, активізація їх пізнавальної діяльності; підвищення якості 

засвоєння сприйнятого матеріалу; створення творчої атмосфери в колективі; 

виявлення здібностей учнів та їх особливостей; формування навичок 

самостійної роботи з довідковою літературою, таблицями, схемами; 



підвищення інтересу до матеріалу, що вивчається; ефективна реалізація 

розвивальної функції навчання. 

      Відмінність інтегрованого уроку від традиційного саме в тому, що 

предметом вивчення (аналізу) на такому уроці виступають багатопланові 

об‘єкти, інформація про сутність яких міститься в різних навчальних 

дисциплінах; широке використання міжпредметних зв‘язків при різнобічному 

розгляді однопланових об‘єктів; своєрідна структура, методи, прийоми і засоби, 

які сприяють його організації і реалізації поставлених цілей. 

     Елементами змісту інтегрованих уроків є знання, уміння і навички – лінійні 

та пересічні; досвід творчої діяльності; досвід емоційно – ціннісного ставлення 

до дійсності – світу, суспільства, людини. Інтегративна цілісність уроку 

потребує наявності однакового рівня спільності взаємодіючих елементів, 

спільної мети для всіх процесів взаємодії, спрямованої на досягнення кінцевого 

результату. Інтегрований урок може будуватися в межах одного навчального 

предмета, внаслідок інтегрованого змісту кількох навчальних дисциплін, 

залежно від уміння педагога здійснити це інтегрування науково і методично 

правильно або на змістовій основі інтегрованого курсу. 

       Для уроків з внутрішньопредметною інтеграцією характерна спіральна 

структура на основі принципу концентричності. Процес пізнання за такої 

організації може здійснюватися від часткового до загального або від загального 

до часткового. Зміст поступово збагачується новими відомостями, зв‘язками.    

Особливість інтегрованих уроків і в тому, що учні на таких уроках не гублять з 

поля зору вихідну проблему, а розширюють і поглиблюють коло пов‘язаних з 

нею знань. Внутрішньопредметній інтеграції відповідає і концепція укрупнення 

дидактичних одиниць (УДО), розроблена в середині ХХ ст. П. Ерднієвим [2], 

апробована на практиці В. Шаталовим і С. Лисенковою. Технологія навчання 

УДО розкриває і приводить у дію великі психофізіологічні резерви головного 

мозку учнів. Переваги внутрішньопредметної інтеграції – УДО перед 

загальною методикою навчання обґрунтовуються з психологічної точки зору 

опорою на закономірності продуктивного мислення. У результаті побудови і 

проведення уроку на такому підході у свідомості учня виникають якісно нові 



знання внаслідок одержання особливої інформації. Проте викладачі в 

основному прагнуть до подрібнення навчального матеріалу (порційного 

викладання). 

     Для уроків міжпредметної інтеграції змісту, як показують наукові 

дослідження і практика, характерні різні підходи: зв‘язки і по горизонталі і по 

вертикалі. Ці зв‘язки мають особливе значення для формування природничо-

наукових понять. Наприклад, на уроці фізики учні вивчають поняття 

напівпровідникові матеріали, р-п-перехід та ін. На уроках електроніки це 

поняття закріплюється в схематичному зображенні напівпровідникових 

приладів, їх маркуванні, на уроках виробничого навчання – в конструюванні 

електронних пристроїв. Таким чином поняття не просто дублюються, а 

поглиблюються, що дає змогу поглибити вивчення матеріалу без додаткових 

затрат, реалізувати взаємну систематизовану узгодженість, стимулювати учнів 

до використання набутих знань у повсякденній практиці. Однак не можна 

ототожнювати інтегрований урок із міжпредметними зв‘язками, оскільки, як 

зазначає О. Савченко, це різні методичні поняття [1, с.89 ]. 

        Особливий напрям становлять інтегровані уроки, побудовані на основі 

змісту інтегрованих курсів, відповідно до інтегрованих навчальних програм. 

Такі курси у професійній школі поступово зменшують кількість обов‘язкових 

навчальних предметів і таким чином запобігають перевантаженню учнів. 

Уроки, побудовані за змістом інтегрованих курсів, передбачають включення 

ігрових форм, методів, проблемних ситуацій, що безумовно сприяє активізації 

мисленнєвої, пізнавальної діяльності учнів і розширенню їхніх знань, розвитку 

зорового і слухового сприйняття, естетичному вихованню. Наприклад, 

вивчаючи побудову об‘єктів, учні пізнають закони краси, які перебувають у 

пропорціях, кольору і виражаються у плавності ліній, креслень, вчаться бачити 

гармонію кольорів, ліній, безпосередньо торкаючись предмета вивчення, у них 

пробуджується інтерес до навколишнього світу. Викладач може 

використовувати на уроці твори живопису, літератури, музики, що сприяє 

зняттю напруженості, перевантаженості, стомлюваності за рахунок переходу на 

різні види діяльності. 



      Однак реалізація ідеї створення інтегрованих навчальних курсів досить 

складна. По-перше, слід визначитися, яким чином методично подавати учню 

цілісно навчальний матеріал. Необхідно визначити його межі, рівень, складові 

компоненти, структуру, оскільки слід враховувати фактор вікових 

психологічних можливостей учнів у засвоєнні тих чи інших наукових знань. 

По-друге, відповідно до цієї мети потрібно скоригувати форму подання системи 

наукових знань в інтегрованих навчальних курсах. Знання про цілісну картину 

світу необхіно спроектувати у систему понять і фактів, які б утримувалися у 

дидактично оформленому вигляді у кожному навчальному предметі, і, більше 

того, у методичних розробках уроків за темою, що вивчається. 

       Процес формування цілісного наукового світогляду на основі навчання за 

інтегрованими навчальними курсами буде методично оптимальним за умови 

розвитку і доцільного використання можливостей наочно-образного і 

понятійного мислення учня в ході розв‘язання навчально-пізнавальних завдань. 

Конкретне уявлення про предмет, його образ містять у собі різноманітні його 

якості. І хоч ці якості ще не приведені у систему, учень користується даним 

предметом відповідно з його функціональною властивістю. Зберігаючи цей 

образ, який не дає змоги психологічно розпастися конкретному предметові, 

учень диференційовано пізнає його сутність у системі наукових понять і 

взаємозв‘язків, що призводить до пізнавального збагачення первинного образу 

предмета.  

      Введення в педагогічну практику інтегрованих уроків здійснює перебудову 

процесу навчання. У такий спосіб частково вирішується існуюча у предметній 

системі суперечність між розрізненими предметними знаннями учнів і 

необхідністю їх комплексного застосування на практиці, у трудовій діяльності 

та в житті людини. Методично правильна побудова і проведення інтегрованих 

уроків впливають на результативність процесу навчання: знання набувають 

якості системності, уміння стають узагальненими, комплексними, посилюється 

світоглядна спрямованість пізнавальних інтересів учнів, ефективніше 

формуються їхні переконання і досягається всебічний розвиток особистості. 
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ЗМІСТ ОСВІТИ У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

  

      На сучасному етапі розвитку державотворення суверенної України 

управлінська кваліфікація керівних кадрів системи профтехосвіти набуває 

виняткового значення у вирішенні проблем подолання кризового стану цієї 

освітньої галузі і визначення перспектив її подальшого прогресуючого 

розвитку. Темпи зростання фахової компетентності керівників навчально-

виховних закладів професійно-технічної освіти у ході підвищення кваліфікації 

залежать від наукового обґрунтування його змісту. 

       Історико-хронологічний аналіз досліджень цієї проблеми дає змогу 

стверджувати про її недостатню наукову розробленість. У сучасній 

педагогічній науці практично відсутні дослідження  проблем підвищення 

кваліфікації керівник кадрів профтехосвіти, що негативно позначається на  

практичному  розв'язанні  питань їх  професійного  вдосконалення.  

      Метою цієї статті є визначення науково-педагогічного підходу до розробки 

змісту освіти у курсовому підвищенні кваліфікації керівних кадрів професійно-

технічної освіти. Відповідно її завданнями стало: а) осмислення авторської 

концепції та методологічних засад дослідження означеної проблеми; б) 



системний аналіз методології конструювання змісту освіти у системі 

підвищення кваліфікації як складової частини післядипломної освіти.  

 Сучасний етап розвитку українського суспільства, зміни в економічних 

структурах, зростаючі вимоги до якості трудових ресурсів, зрештою 

необхідність науково-технічного і соціального прогресу вимагають пошуку 

нових методів, форм, видів підвищення кваліфікації керівників профтехосвіти з 

метою ліквідування відставання рівня їхньої управлінської спроможності від 

суспільно-об‘єктивних вимог. Для успішного вирішення зазначеної проблеми 

необхідне наукове обґрунтування концептуальних засад, створення 

високоефективної системи вдосконалення кваліфікації керівних кадрів 

професійно-технічної освіти, яка б змогла забезпечити можливості постійного 

оновлення знань, умінь, навичок, їх застосування в практиці. 

          Отже, у нинішніх умовах соціально-економічного розвитку 

загальновизнаною є необхідність удосконалення професійної компетентності. У 

зв‘язку із зростаючими суспільними вимогами до якості освіти та її 

відповідності до соціального замовлення виникла потреба у подальшій чіткій 

розробці концепції, принципів і методів навчання, їхньої структурованості і 

диверсифікації.  

         Практика розробки змісту освіти у курсовому підвищенні кваліфікації 

керівників профтехосвіти безперечно потребує відповіді на такі методологічні 

питання: а) звідки черпати зміст освіти? б) які обставини й умови об‘єктивно 

впливають або підлягають врахуванню у визначенні складових елементів змісту 

освіти, у їх безпосередньому втіленні? 

 Перше питання потребує визначення об’єктів та джерел розробки змісту 

освіти. Відповідь на друге питання передбачає визначення обставин або 

об‘єктів дійсності, які істотно впливають на відбір змісту освіти, але 

безпосередньо його не складають; такі обставини чи об‘єкти ми називаємо 

факторами, що впливають на склад змісту освіти у курсовому підвищенні 

кваліфікації. Водночас зазначимо, що поняття фактора можна розглядати у 

широкому розумінні, що включає поняття джерела, оскільки останнє також 

можна розглядати як фактор, який впливає на відбір змісту освіти. Однак для 



зручності розрізнення зазначених двох груп факторів доцільно розмежовувати і 

ці поняття. Доходимо до висновку, що фактори можуть бути двох видів: а) ті, 

що впливають на зміст освіти, але не стають його джерелами; б) і, навпаки, ті, 

що впливають на зміст освіти, і стали його джерелами. 

 Проаналізуємо спочатку джерела змісту освіти у курсовому підвищенні 

кваліфікації керівників профтехосвіти. Цілком імовірно, що найбільш 

загальним з них є соціальний досвід, звідки будь-який зміст освіти може 

виходити. Крім такого досвіду немає об‘єкта, спроможного стати джерелом 

змісту освіти, оскільки невідоме суспільству не може увійти до її змісту, а все 

відоме є часткою культури, втіленої у соціальному досвіді.  

 Таким чином, для розробки змісту освіти у підвищенні кваліфікації і 

визначенні його складу необхідний аналіз культури в аспекті компонентів 

соціального досвіду. Виокремлений склад таких компонентів являтиме 

теоретичний рівень розгляду змісту освіти, який за складом і структурою має 

бути аналогічним складу і структурі всього сукупного соціального досвіду. 

Водночас такий склад буде основою або узагальненим критерієм розробки 

змісту освіти на всіх наступних рівнях його аналізу [1]. 

 Разом з тим соціальний досвід, що виконує роль глобального джерела, 

настільки просторий і багатий, що для розробки обмеженого терміном освіти у 

курсовому підвищенні кваліфікації необхідно знайти і виокремити в цьому 

джерелі елементи, що дозволяють певною мірою конкретизувати зміст освіти. 

Такими елементами соціального досвіду, що у нашому розумінні є сукупністю 

діяльностей, виступають її види, які відрізняються тим, що вони є загальними 

для багатьох галузей: виробничої, наукової, суспільної. Саме тому на 

наступному рівні аналізу діяльності варто звернутися до різних її галузей як 

джерел формування змісту освіти у курсовому підвищенні кваліфікації 

керівних кадрів професійно-технічної освіти. Критеріями для його визначення 

на цьому рівні стають різні галузі виробничої діяльності, науки, мистецтва, 

дозвілля тощо [2]. 

 Наступним, не менш важливим, джерелом розробки змісту освіти у 

підвищенні кваліфікації є знання про закономірності засвоєння різних його 



елементів. Так самостійним змістом освіти, без якого неможливий навчальний 

процес у курсовому підвищенні кваліфікації, є діяльність сприйняття, мнемічна 

діяльність слухачів, усвідомлення навчального матеріалу шляхом встановлення 

асоціативних зв‘язків, інші вміння. Разом з тим кінцевий результат реалізації 

того змісту освіти, який зрештою можна здобути у курсовому підвищенні 

кваліфікації, не утримує діяльність засвоєння. Однак без такої діяльності, 

природно, неможливо досягнути й основної мети підвищення кваліфікації. 

Тому одне із завдань, яким за даними нашого дослідження практично до цього 

часу нехтували при розробці програм курсового підвищення кваліфікації 

керівних кадрів професійно-технічної освіти, полягає в тому, щоб цю діяльність 

на однакових підставах включати до загальної канви змісту. Такий зміст, крім 

всього іншого, матиме значення для самоосвіти слухачів, для реалізації 

принципу безперервності освіти [3]. 

 У ході дослідження вищезазначеної проблеми встановлено, що для 

безпосереднього наповнення змісту освіти у курсовому підвищенні кваліфікації 

важливу роль відіграють методи навчання, оскільки передбачають 

взаємопов‘язану діяльність викладача і слухачів. При цьому слухачеві потрібно 

засвоїти значення діяльності викладача: типи питань, завдань, способи 

організації своєї діяльності. Варто врахувати, що методи навчання 

дидактичного рівня зумовлюють мінімум постійного змісту, а прийоми та їх 

поєднання (методики) потребують застосування додаткового змісту. Саме тому 

будь-який новий метод є не тільки засобом навчання, а й об‘єктом його змісту. 

 Самостійним джерелом змісту є засоби підвищення кваліфікації: йдеться 

про взаємодії слухачів з ними. Функції засобів навчання, наповнення ними 

сучасного змісту освіти у підвищенні кваліфікації - це одна  з можливих тем 

дослідження, яка зумовлює і супроводить розробку цього змісту. Проте розгляд 

такої теми тут вважаємо недоцільним і перейдемо до подальшого аналізу 

джерел змісту освіти. 

 Окремим джерелом змісту виступають організаційні форми курсового 

підвищення кваліфікації слухачів. Як особливі способи спілкування між 

викладачами та слухачами і слухачами між собою, залежно від кількісного 



складу навчальної групи і мети підвищення кваліфікації, організаційні форми 

передбачають залучення такого змісту діяльності, який ніякими іншими 

джерелами у конкретному вигляді є непередбаченим. Дослідження структури та 

функцій організаційних форм курсового підвищення кваліфікації, на нашу 

думку, - обов‘язковий етап вирішення зазначеної проблеми. 

 У реальному процесі підвищення кваліфікації важливу роль відіграють 

умови, в яких функціонує заклад підвищення кваліфікації [5]. Це може бути 

досить широкий діапазон так званих мікроумов: від нестачі навчальних 

посібників та обладнання до своєрідності виробничих і побутових умов, а 

звідси - соціально-психологічного клімату. 

 І, нарешті, до джерел розробки змісту освіти у підвищенні кваліфікації 

належать зміст і форми діяльності викладача, значення особливостей його 

стилю, прийомів і ―коду‖, за допомогою якого він спілкується - все це складає 

джерело певного фонду змісту . 

 Таким чином, аналізом визначено такі джерела розробки змісту: 

соціальний досвід, види і галузі діяльності, знання про закономірності 

засвоєння, методи, засоби, організаційні форми, місцеві умови підвищення 

кваліфікації, зміст діяльності педагогів. Між згаданими джерелами 

проглядаються зв‘язки різного порядку. Скажімо, соціальний досвід вбирає всі 

інші джерела, а види й галузі діяльності покривають решту та являють собою 

конкретизацію змісту соціального досвіду. Логіка розгортання змісту чітко 

пов‘язана із закономірностями засвоєння досвіду, але вони не заміняють одне 

одного: логіка розгортання може бути інваріантною або деякою мірою 

варіантною, проте в усіх випадках вона залежить насамперед від об‘єктивного 

змісту, від історії його пізнання. Особливості засвоєння впливають на вибір 

варіанта логіки розгортання змісту, його деталей, які вміщені у спеціальних 

навчальних завданнях з метою засвоєння матеріалу. 

 Знання про закономірності засвоєння, методи, засоби, організаційні 

форми підвищення кваліфікації зумовлюють зміст, інколи однозначний для 

різних видів діяльності, що складають мету підвищення кваліфікації, надають 



йому синкретичного характеру, що не зводиться лише до засвоєння знань і 

вмінь тільки однієї з будь-яких галузей діяльності. 

 Першим і головним фактором, причинним при розробці  змісту освіти у 

курсовому підвищенні кваліфікації, є потреби і цілі суспільства, які визначають 

принципові напрямки діяльності пошуку і відбору змісту освіти. Вони 

характеризують загальний підхід до відбору фактичного змісту освіти, 

показують, що можливо чи неможливо включати, але не дають конкретної 

відповіді на запитання, що саме слід включати до змісту підвищення 

кваліфікації. Доцільність залучення того чи іншого матеріалу до згаданого 

змісту диктується іншими показниками і критеріями відбору. 

 Висновки. Таким чином, аналіз факторів дає змогу визначити логіку 

дослідження і водночас підхід до побудови змісту зазначеної галузі освіти, а 

саме: 

 а) аналіз соціального досвіду виявляє склад, структуру та функції змісту 

освіти на теоретичному рівні; 

 б) на основі принципів побудови змісту освіти здійснюється аналіз і 

класифікація видів діяльності з метою відбору серед них тих, що мають 

першочергове значення для освіти у підвищенні кваліфікації; 

 в) відповідно до вищезгаданих принципів і з тією ж метою здійснюється 

аналіз підвидів діяльності; 

 г)  решта джерел і факторів залучається для виокремлення визначеного 

іншими факторами або самостійно значущого змісту, а також для виявлення 

критеріїв відбору змісту освіти. 

        Отже, під кутом зору вищевикладеного підходу огляд реальної картини 

розробки змісту освіти у курсовому підвищенні кваліфікації керівників 

профтехосвіти дає змогу, в рамках системного уявлення про нього, виділити 

декілька рівнів, ієрархія яких постає в такому вигляді:   

         1) рівень загальнотеоретичного уявлення. На цьому рівні зміст фіксується 

у вигляді узагальненого системного уявлення про склад (елементи), структуру 

(зв‘язки між елементами) і суспільні функції соціального досвіду в його 

педагогічній інтерпретації. 



 2) рівень навчального предмета. Тут розгорнуте уявлення про визначені 

частини змісту, що мають специфічні функції у загальному змісті. Специфікою 

цих функцій визначаються особливі для кожного навчального предмета (але 

відповідні до загального теоретичного уявлення) склад і структура змісту. 

 3) рівень навчального матеріалу. На цьому рівні подаються фактичні, 

фіксовані у підручниках, посібниках, збірках елементи складу змісту (знання, 

вміння, навички тощо), що увійшли до курсу навчання певного предмета. 
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НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІВЧАТОК У ВОЛИНСЬКОМУ 

ЖІНОЧОМУ УЧИЛИЩІ ДУХОВНОГО ВІДОМСТВА НА ПОЧАТКУ ХХ 

СТОЛІТТЯ 

 

 Актуальність вивчення даної темами зумовлена змінами, які відбуваються 

у галузі педагогіки, потребою осмислення освітньої спадщини минулого та 

цілісного і комплексного вивчення становлення шкільництва в усіх регіонах 



української держави. Це зазначено у нинішніх документах, зокрема, у 

Національній доктрині розвитку освіти, яка зазначає, що ,,в Україні має 

стверджуватися стратегія прискореного, випереджувального інноваційного 

розвитку освіти і науки; повинні забезпечуватись умови для розвитку, 

самоствердження і самореалізації особистості впродовж життя‖‖ [4, с. 3]. 

     Сьогодні створюються заклади, де дівчатка навчаються окремо від 

хлопчиків, в деяких школах запроваджується подібний поділ на класи.  Ця 

практика в Україні не  нова, у минулому столітті такі заклади мали право на 

існування, тому постає необхідність аналізу роботи цих освітніх установ, 

зокрема, Волинського жіночого училища духовного відомства, навально-

виховний процес якого був організований на високому рівні. 

       Проблеми шкільництва, характеристика навчальних закладів різних типів 

шкіл, кількість учнів, підготовка педагогічних кадрів, розвиток жіночої освіти у 

Російській губернії та в окремих регіонах України вивчали вчені різних епох 

(М. Биков, О. Борейко, О. Буравський, Л. Вовк, Т. Джаман, М. Жураковський, 

Б. Євтух, І. Козак, В. Левківський, Л. Медвідь А. Муравйов, Я. Перлштейн, 

Н. Рудницька, В. Рожко, І. Сейко, А. Сендульський, С. Стельмах, 

О. Сухомлинська, М. Теодорович). 

 Мета статті – проаналізувати особливості навчання та виховання дівчаток 

у Волинському жіночому училищі духовного відомства. 

 У кінці ХІХ – на початку ХХ століття духовні училища були  нижчими 

навчальними закладами, які готували служителів церкви та відігравали важливу 

роль у справі ліквідації неписьменності. Серед учнів найбільше було дітей 

священиків, у результаті дослідження встановлено, що у 1899–1900 н.р. на 

Волині вони становили 86% від загальної кількості [2].   

    Особливо вагомою була діяльність Волинського жіночого училища 

духовного відомства. Вихованцями закладу були не лише діти священиків, а й 

представників інших станів. На приклад, у 1906-1907 н.р. навчалося 230 

учениць, серед них було 226 дочок духовенства і 4 – інших суспільних верств.  

Характерною рисою духовного закладу було утримання певних учениць за 

єпархіальні кошти та внески благодійників. Зокрема, у  1906-1907 н.р  так 



навчалося 84 чол., що становить значний відсоток від загальної кількості – 

34 %. Інші діти навчалися за кошти батьків, плата за навчання, включаючи  

витрати на харчування та придбання одягу, одстановила 150 крб. у перший рік 

навчання та 130 –  в наступні. Всі вихованці проживали у будівлі училища, що 

сприяло повному контролю за їх навчанням та поведінкою. 

      Великий акцент робився на виховному процесі: ,,Керівництво особливу 

увагу звертало на виховання дівчаток, на розвиток у них релігійності, 

патріотизму, працелюбності, акуратності, слухняності‖ [1, с. 598]. Відтак 

поведінка більшості школярок було відмінно. Це досягалося не 

,,драконівськими методами‖ чи системою строгих покарань, а завдяки належно 

організованій виховній роботі. Однак, траплялися випадки, що доводилося 

ставити нижчі оцінки за поведінку і повідомляти про це батькам, але таке 

спостерігалося дуже рідко.  

     Вихованки Волинського училища вивчали предмети, характерні для жіночих 

закладів того часу. Враховуючи специфіку майбутньої професії, детальніше 

знайомилися із Законом Божим, слов‘янською мовою та церковним співом. 

Викладання курсів російської літератури, історії та географії  спрямовувалося 

на розвиток ,,любові до вітчизни та формування здорової національної 

свідомості‖ [1, с. 599].   

     Варто зазначити, що в училищі замість педагогіки вивчали дидактику – 

науку про методи та форми навчання. Вчителі намагалися тісно пов‘язувати 

теоретичні знання із практичними, тому майбутні педагоги проходили практику 

у взірцевій жіночій однокласній парафіяльній школі, що діяла при училищі.  

В училищі було введено систему викладання додаткових предметів (,,нові‖ 

мови, музика), за відвідування яких потрібно було доплачувати. Однак декілька 

бідних, але старанних, дівчаток навчалися безкоштовно.  

     Для жінок майбутнього духовенства важливо було уміти правильно вести 

домашнє господарство, вміти куховарити тощо. Із цією метою у Волинському 

жіночому училищі духовного відомства учениць привчали до домашньої 

роботи: дівчатка чергували у їдальні, залучалися до приготування їжі, самі 

кроїли та шили одяг. 



    Загалом у училищі панувала дружелюбна, спокійна атмосфера. Навчально-

виховному процесу спряло ,,затворне‖   життя вихованок, яке ,,оберігало їх від 

шкідливих  впливів, давало можливість стежити за акуратністю відвідування 

уроків, дозволяло вчасно приходити на допомогу слабшим під час занять‖ [ 1, 

с. 599].   

 Керівництво училища постійно стикалося із проблемою низької 

підготовки до вступу. Однак з часом  учениці починали проявляти глибокі 

знання із усіх предметів, це досягалося за допомогою великих зусиль педагогів 

та бажанням опановувати знання із боку самих дівчаток. 

  У Волинському жіночому училищі духовного відомства стежили за 

дотриманням санітарно гігієнічних норм, діти ходили чистими, у кімнатах був 

порядок,  тому ,,важких чи епідемічних хвороб у ньому не спостерігалося‖ [1 , 

с. 600].  

 Висновки. У  кінці ХІХ – на початку ХХ століття на Україні діяла мережа 

жіночих  духовних закладів, які готували майбутніх жінок священиків та 

вчителів шкіл. Навчання та виховання дівчаток було добре організованим, діяла 

система пільг та заохочень для обдарованих дітей та вихідців із бідних сімей. 

Поряд із обов‘язковими дисциплінами вивчали додаткові предмети, що 

дозволяло значно розширити кругозір учнів. Головне завдання тогочасної 

духовної школи було виховати високоморальну особистість, готову служити 

справі народної освіти та  ідеалам православної віри. Підтвердженням цього є 

навчання та виховання дівчаток у Волинському жіночого училищі духовного 

відомства.  

        Педагогічний досвід учителів, що стосується виховання підростаючого 

покоління у руслі християнської моралі, розширення світогляду учнів, розвитку 

їх пізнавальних інтересів, роботи із обдарованими дітьми, викладання курсів 

ведення домашнього господарства доцільно продовжувати впроваджувати у 

навчально-виховному процесі закладів сьогодення, що сприятиме  значній 

результативності їх роботи із молоддю. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВНОЇ І НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

ЕЛЕМЕНТИ ВПЛИВУ 

 

При розгляді психологічних аспектів виховної та навчальної діяльності 

потрібно визначити навчальний заклад якого рівня акредитації ми беремося 

розглянути та якого віку студентів ми матимемо на увазі. Для більшої 

актуальності питання візьмемо студентів 1-4 курсів навчального закладу 4-го 

рівня акредитації. 

   Як відомо, перша думка про людину складається протягом кількох 

хвилин спілкування, вона ж є самою сильною та важливою. Авторитет 

викладача є одним з фундаментальних факторів при проведенні навчально-



виховної діяльності. При першому виступі (парі) не можна недооцінювати 

кількості інформації невербального характеру, що виражає лектор та, 

відповідно, сприймає студент. Близько 80% інформації, що виражає людина, 

являється невербального характеру і виражається в основному з її рухів: 

жестикуляція рук, положення ніг (аж до моменту розміщення стоп в сторону 

предмету зацікавлення та повернення зап‘ясть рук), також деякі фізіогномічні 

моменти, в специфіку яких в даній публікації ми вникати не будемо. 

Інформація, що виражається лектором, повинна на підсвідомому рівні 

спонукати студента до зацікавлення, а також викликати довіру та повагу. 

Інформація в поданих питаннях є широко висвітлена не тільки у літературі по 

психології, а й у виданнях по менеджерському підході та використовується в 

багатьох сферах діяльності, зокрема доволі ефективно в бізнесі. Наступним 

етапом після представлення, самоціллю лектора має стати запам‘ятовування 

імен і по-батькові студента. Знаємо, що: «для людини немає милішого звуку, як 

звук її імені» Важливо також оволодіти системою погляду, що повинен 

змінюватися в залежності від серйозності та важливості інформації, що 

викладається: зокрема, інформація більш наукового характеру повинна 

викладатися при погляді дещо вищого і максимально прямого (не варто 

забувати, що студент не може довго і безперебійно сприймати велику кількість 

наукової інформації) 

         Після правильного знайомства перша частина пари має пройти з метою 

створення атмосфери взаємної довіри, поваги та зацікавлення предметом. 

Актуальність предмету потрібно пояснювати на його практичності в 

подальшому використанні. Це має стати свого роду фундаментом для 

подальшої роботи. 

         Акцентуючись на потенційному піднятті відчуття значимості, ми маємо 

можливість вплинути на одне з найважливіших відчуттів у людині (студента). 

Саме тому, такими корисними являються свого роду словесні преамбули, 

порівняння  та наведені приклади  щодо культурної та наукової еліти. Давши 

студенту розуміння можливості досягнення висот аристократії та інтелігенції, 

ми можемо активізувати побудову їх власного логічно - аналітичного ланцюжка 



з виведенням висновків, що будуть обгрунтовуватися доцільністю та 

практичністю. 

          Як показує досвід, найбільш ефективно донесення інформації стає тоді, 

коли людина (студент) сама її аналізує. Для кращого сприйняття інформації 

(для подальшого аналізу) корисним є проведення культурно-виховних заходів, 

що дозволяє в незаангажованій атмосфері подати та нагадати нам важливу для 

засвоєння інформацію. Якщо брати невелику кількість студентів при такому 

процесі, можна ефективно застосувати момент: « немає нічого ближчого серцю 

людини, чим розмова про те, що близько її серцю». Подекуди, роблячи відходи 

від основної тематики, ми маємо можливість викликати студента на діалог, що 

буде сприяти подальшій відкритості та полегшить сприйняття інформації. 

      В принципі лектор повинен розуміти, що значна частина інформації з 

часом студентом буде втрачена, тому не потрібно комплексувати через 

багаторазове повторення основних даних. Як показує досвід, після 

кількаразового повторення протягом короткого часу людина (студент) уже 

може принаймні повторити основний зміст тези.  

Після проведення підсумків, по закінченню лекції, доволі приємно 

виглядає подяка за увагу лектора перед студентами.(при подальшому 

нагадуванні та акцентуванні помітна взаємодовіра). 

    Інформація апробована на особистому досвіді автора та викладена з 

метою оптимізації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах. 
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ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У 

КОНТЕКСТІ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ І ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 

 



 

        Постановка проблеми. Демократизація всіх сторін суспільства, 

активізація людського чинника в управлінні, вимагають іншого розуміння суті і 

структури тих видів діяльності, які мають справу з людьми. Практична 

значущість комунікації зросла, оскільки в наш час категорія управління людьми 

розуміється ширше і позбавляється від авторитарності, маніпуляції, 

ідеологічного впливу та інших ознак системи минулого. Кожний акт 

комунікації реалізує потреби людини у взаємодії з іншими, підтриманні 

соціальних зв`язків, обміну інформацією, визнанні, схваленні або несхваленні 

поведінки. У процесі комунікативної діяльності відбувається координація дій 

однієї людини з іншими індивідами, координація комунікативних можливостей 

і зусиль учасників навчально-виховного процесу тощо. Тому власне 

комунікація як комунікативної діяльності учителя між людьми у структурі 

професійної діяльності учителів загальноосвітньої школи  посідає чинне місце у 

історії вітчизняної педагогіки і викликає до себе підвищений інтерес з боку 

дослідників. 

       Нова орієнтація суспільства зумовлює нові підходи до розуміння 

педагогічно-комунікативної діяльності учителя, яка трактується в широкому 

сенсі як феномен культури. Варто тлумачити педагогічну комунікативну 

діяльність учителя однією з найважливіших, універсальних сфер "самості" 

особистості, у якій відбуваються процеси саморозвитку: самоперевірки, 

самореалізації, самоорганізації особистості.   

     Аналіз досліджень і публікацій. Комунікативній діяльності учителя 

надається значна увага  у дослідженнях з педагогіки та педагогічної психології. 

Праці В.Кан-Каліка, Н.Кузьміної, О.Леонтьєва, А.Леонтьєва й ін. спрямовані на 

виявлення комунікативних умінь учителя загальноосвітньої школи.  Особливо 

наголошується вагомість методів активної взаємодії, за допомогою яких 

учитель опановує прийомами професійної комунікативної діяльності, 

формується товариськість (Ю.Ємельянов, Г.Ковальов, Н.Родіонова й ін.). Деякі 

автори вивчають проблему взаєморозуміння між учителя загальноосвітньої 

школами й учнями (А.Бодальов, В.Горшкова, С.Кондратьєв, Н.Щуркова й ін.). 



Вони наголошують на тому, що контакт можливий лише в умовах повного 

взаєморозуміння між суб‗єктами комунікативної діяльності учителя.  

     Звідси виникає завдання вивчення психолого-педагогічних засад, які 

забезпечують можливість взаєморозуміння між суб‗єктами взаємодії. 

     Мета статті – проаналізувати взаємозв‗язок педагогічної комунікативної 

діяльності учителя і саморозвитку особистості учителя загальноосвітньої 

школи. 

      Основна частина. Педагогічно-комунікативну діяльність слід тлумачити як 

суб‗єкт-суб‗єктну взаємодію, що дає змогу учневі розвиватися як суб'єкту, а 

учителю загальноосвітньої школи - зберегти й помножити суб'єктні 

(особистісні) набутки своєї особистості й творчий рівень професійної 

діяльності. Педагогічна комунікація є "самоутворюючою діалогічною 

одиницею між педагогом і тим, хто навчається, ядром їхньої дводомінантної 

діяльності"[1,с.7]. Вона створюється й безпосередньо розвивається в 

постійному русі, перетинанні, зіткненні думок, суджень, дій, позицій учасників 

педагогічного процесу, сприяє певному професійному саморозвитку. Більшість 

науковців особливу увагу звертають на характер взаємин суб‗єктів, процес 

взаємодії яких розглядається через спілкування, вважаючи його 

поліфункціональним явищем, що є засобом, умовою й фактором професійного 

саморозвитку. Так, ефективність виховного процесу, на думку К.Ушинського, 

обумовлюється сформованими взаєминами між вихователями й вихованцями.     

      Від їхнього спілкування й діяльності залежить "вплив особистості 

вихователя на молоду душу"[2,с.150]. Він зазначає, що здатність педагогів до 

взаємодії, яка не закріпачує учнів, ґрунтується на їхньому вмінні 

співробітничати між собою, створювати єдиний стиль життя освітньої установи 

через співробітництво на рівні взаємозв'язку дій всіх учасників виховного 

процесу. Розглядаючи виховання підростаючих поколінь передусім як 

"збудження" їхніх власних зусиль по самозміні, П.Лесгафт підкреслює роль 

уміння учителя загальноосвітньої школи як умову саморозвитку, тобто треба 

так взаємодіяти з дитиною, щоб викликати потребу стати краще й попрацювати 

над собою.   



      Особливе місце в такому спілкуванні, за думкою ученого, належить живому 

слову учителя загальноосвітньої школи, яке водночас є  і  умовою 

гуманістичної взаємодії учителя загальноосвітньої школи й учня: "Важко собі 

уявити людину, на яку не подіяло б правдиве, просте й справедливе 

слово"[3,с.94]. Перше місце з-поміж виховних засобів П.Лесгафт надає діалогу 

учителя загальноосвітньої школи й учня як методу організації взаємодії, що 

спрямована на розвиток самоаналізу дитини, на становлення рефлексивного 

механізму: ".Якщо наводити дитину на міркування, збуджувати її розумову й 

вольову діяльність, можна привчити її володіти й управляти собою"[3,с.92]. 

        Питанням гуманістичного характеру взаємодії учителя загальноосвітньої 

школи з вихованцями приділив увагу П.Каптерєв, ґрунтовно розробляючи нову 

для того часу ідею розвитку дитини як її саморозвитку. Він уважав, що процес 

розвитку дитини, по суті, протікає як саморозвиток, тобто детермінується не 

прямо зовнішніми обставинами - соціальними умовами, діями вихователів, а 

умовами "внутрішніми" - закономірностями розвитку людини як цілісності: як 

живого організму й соціального суб'єкта в сукупності. 

       П.Каптерєв надає важливого значення спілкуванню учителя 

загальноосвітньої школи з дитиною, вважаючи його найважливішим засобом, 

що виховує, і умовою саморозвитку, оскільки саме в ньому дитина одержує 

віру у вчителя, розумний світ гідних дорослих, можливість справжнього 

гуманістичного характеру людських відносин. І так важливо, щоб близька 

дистанція педагогічного контакту не розчарувала дитину, саме тому люди, що 

обирають педагогічну професію, повинні добре подумати, а, обравши її, 

постійно самовдосконалюватися, щоб дитину, яка прагне зблизитися, не 

злякати душевною черствістю, обмеженістю вихователя. 

       Отже, проблема розвитку професійної комунікативної діяльності учителя є 

предметом вивчення багатьох наук. Актуальність піднятої проблеми зумовлена 

логікою перебігу суспільних процесів, які відбуваються в Україні.    

      Узагальнюючи тенденції, які є превалюючими в сучасних умовах, можна 

визначити, що, по-перше, ускладнення міжособистісних стосунків учасників 

педагогічного процесу загальноосвітньої школи, висувають нові вимоги до 



професійної діяльності учителів; по-друге, посилення гуманістичних тенденцій 

у розвитку сучасної освіти передбачає переорієнтацію вітчизняної педагогіки 

на культурологічні засади; по-третє, становлення нових соціально-економічних 

та політичних відносин в українському суспільстві зумовили необхідність 

нових вимог організації та реалізації навчання та виховання учнів 

загальноосвітньої школи. 

       Розвиток названих тенденцій відповідає основному напрямку сучасної 

освіти, сутність якого пов`язана з переходом від традиційних форм професійної 

підготовки до демократизації та гуманізації навчання і виховання. Вказана 

тенденція виражає поворот від суб`єкт-об`єктивної парадигми у трактуванні 

професійної діяльності учителя до гуманістичної, діалогічної, суб`єкт-

суб`єктної комунікативно-особистісної парадигми. 

        Так, В.Шубинський вважає, що "невимірюваність людини можна вважати 

методологічним принципом антропологічної педагогіки"[5,с.61]. Осмислення 

цього визначення з педагогічних позицій висуває ідею створення 

гуманістичного простору, орієнтованого на творче перетворення соціальної 

дійсності й саморозвитку особистості, що на думку автора, пояснює сутність 

людини, її здібності переборювати стійкі межі власного і соціального. Це 

обставина принципово змінює відношення до процесу посилення впливу 

педагогічного спілкування на професійний саморозвиток, що являє собою 

процес  творчої самозміни людини в "багатомірних характеристиках її 

існування"[6, с.266]. Саморозвиток особистості варто розуміти як "рух до 

розвитку взаємодетермінованого комплексу якостей характеру", що приводить 

до "індивідуального стилю діяльності, поведінки й спілкування" [6,с.69].     

Взаємозумовленість і цілісність процесу посилення впливу педагогічного 

спілкування на саморозвиток дає змогу зробити висновок про те, що лише 

творчі зусилля самої людини здатні перетворити педагогічні впливи в 

неперервний процес саморозвитку особистості. 

       Отже, відстоюючи концепцію суб'єктного бачення дитини, більшість 

представників вітчизняної педагогічної думки минулого століття відстоювали 

ідеї суб'єктної педагогіки, звертаючи увагу на характер взаємин педагогів і 



вихованців, на зв'язок спілкування (живе слово вчителя, діалог) і саморозвиток, 

у чому, зокрема, й полягає їх теоретична й практична значущість для розробки 

ідеї суб‗єктно-розвиваючого педагогічного спілкування. 

       Висновки.  Таким чином, підсумовуючи вищенаведене маємо змогу 

стверджувати: 

            1.Комунікативність учителя формується під впливом багатьох чинників, 

серед яких переважають професійно-особистісні (сукупність професійних і 

особистісних якостей, яка утворюється внаслідок трансформації професійно 

важливих знань, вимог і вмінь в особистісно значущі для вчителя та 

виявляється у більш ефективній педагогічній діяльності, посиленні впливу на 

особистість учня). 

           2. До універсальних комунікативних якостей особистості вчителя 

належать: а)рівень ціннісного ставлення до професійно-педагогічної 

комунікації, який характеризується відображенням у свідомості особистості 

позитивної значущості комунікативних знань, уявлень, переконань, емоцій, 

ціннісних орієнтацій, дій людини, що забезпечується осмисленням здобутого в 

комунікативній діяльності особистісного досвіду; б)комунікативна 

спрямованість, яка визначає комунікативну діяльність, перспективу 

цілеспрямованого розвитку комунікативної діяльності; в)психологічна 

підготовленість, яка передбачає наявність у вчителя певних властивостей, що 

сприяють ефективному вивченню і впливу на внутрішній світ учнів, 

оптимальному управлінню учнівськими колективами; г)доброзичливість, 

інтерес до роботи з дітьми, без чого неможливі успіхи у навчально-виховній 

роботі вчителя, його задоволення від роботи; д)толерантність (лат. tolerans — 

терплячий), тобто терпимість до інших, розуміння, що всі люди індивідуальні і 

неповторні, що кожен має право на власну точку зору; визнання значущості 

особистості учня; є)емпатійність (лат. empathea — співпереживання) — вміння 

бачити свою спорідненість з учнем, тактовно виразити себе і своє ставлення до 

нього, здатність порозумітися з ним. Основним механізмом емпатії є 

усвідомлена чи неусвідомлена ідентифікація з іншим; 



         -рефлексивність (лат. reflexio — відображення), яка передбачає активне й 

відсторонене спостереження за своєю діяльністю, готовність до її перегляду, до 

різноманітних реакцій у взаємодії з дітьми.      Важливим при цьому є вміння 

звільнятися від учительських амбіцій, бачити вихованця, прислухатися й 

придивлятися до нього, сприймати й аналізувати отриману від нього вербальну 

і невербальну інформацію. Завдяки цьому вчитель має змогу вчитися й у своїх 

учнів, на що здатні тільки сильні особистості; 

       -прозорість, тобто ясність, для вихованців задумів і дій учителя, сприйняття 

його ними як ―безпечної‖ людини. Виявляється вона у відмові від ―дистанції‖ з 

учнями, довірливому спілкуванні з ними, готовності до їх запитань, спільних 

розмірковувань, що сприяє подоланню невизначеності у стосунках, 

установленню тісніших контактів; 

         -інтелігентність, яка передбачає високий розумовий розвиток особистості, 

вміння адекватно оцінити ситуацію, логічно мислити, знаходити вирішення 

будь-якої проблеми, уникати грубощів, зневажливого ставлення до 

співрозмовника; раціональний вибір комунікативних засобів впливу; уміння 

говорити, готовність слухати і чути тощо; 

        -конгруентність (лат. congruentia — відповідність, узгодження) — знання 

світу і почуттів дитини, сприйняття себе в ролі ―учня‖, тобто особистості, яка 

розвивається, має право на помилку; діяльність ―тут і тепер‖, сприйняття усього 

спонтанного в комунікативній ситуації; 

        -товариськість: інтерес до людей; здатність розуміти почуття учнів, їхню 

позицію у взаємодії з іншими людьми; комунікабельність і контактність; 

потреба у контактах, легкість вступу в контакт, емоційно-позитивний тон 

спілкування; схильність до дружньої поведінки у комунікативних ситуаціях, 

встановлення приязних стосунків; уміння не розгублюватися, прагнути до 

ініціативи у спілкуванні, не залишатися в тіні, брати на себе роль лідера у групі. 

Суттєвими при цьому є уміння слухати, влучно висловлюватися, підтримувати 

розмову і змінити тему, познайомитися, знайти правильну форму звертання; 

        -колективізм, що допомагає вчителю краще сприймати, розуміти і вивчати 

колектив учнів, формувати колективізм у кожного учня, згуртовувати учнівські 



колективи й спрямовувати їх енергію на розв'язання навчально-виховних 

завдань, коригувати внутріколективні, міжколективні й міжособистісні 

відносини, конфлікти; 

       -контактність — здатність вступати у психологічний контакт, формувати 

довірливі відносини у зоні взаємодії, володіння навичками й уміннями 

спілкування і саморегуляції; 

      -сугестивність (лат. suggestio — навіюю) — здатність педагога впливати на 

емоційну сферу дитини. Для цього він повинен створити доброзичливу для 

самопочуття й настрою дітей емоційну атмосферу, позитивно впливати на 

дитину природністю своєї поведінки. 
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ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ ПІДРОСТАЮЧОГО 

ПОКОЛІННЯ ЗАСОБАМИ НАРОДНИХ РЕМЕСЕЛ 

 

       На ранніх стадіях розвитку людського суспільства все мистецтво було 

народним. У такому сенсі, народна художня творчість є могутнім джерелом 

збагачення національної культури у різних формах її виявлення: студіях 

об‘єднаних творчих людей і майстрів декоративно-ужиткового мистецтва та 

народних умільців, народних домів і громадських організацій, релігійних 

громад і навчальних закладів різних рівнів у поглибленні просвітницько-

виховної роботи. Ці організації покликані виховувати у підростаючого 

покоління любов до відродження народної художньої спадщини, розвивати в 

учнів естетичний смак та почуття прекрасного. 

      За своєю специфікою народна художня творчість прикладна, тобто охоплює 

всі сторони матеріальної культури: плетіння, ткання, різьблення, вишивку, 

розпис по дереву, кераміку, скульптуру, ювелірну справу тощо. Одні види – 

кераміка, обробка кістки і каменю, плетіння – виникли на зорі людської 

цивілізації, інші – молоді: мереживо, гобелен, вироби з бісеру, витинанки з 

паперу. Більш детально зупинимося на витинанках.  

      В Україні та Білорусії народні паперові витинанки з‘явилися в середині ХІХ 

ст. Це були прості прикраси, вирізані з кольорового паперу, які мають чіткі, 

графічні форми. Найбільш простий спосіб вирізування – складання паперу 

навпіл. З паперу, складеного навпіл, вирізували дерева, вази, птахів, а з паперу, 

складеного у декілька разів, вирізали більш складні композиції (наприклад, 



танок). Захоплювалися цим найчастіше дівчата і жінки, працюючи ножицями 

без попереднього малюнка. З паперу створювались навіть картини з нехитрими 

сюжетами, де зображувалися птахи, звірі, риби, рослини, архітектурні споруди. 

Вирізки наклеювалися на стіни, вікна, в простінках. 

       У Польщі ж витинанки, як декоративне мистецтво вирізування, називається 

вицинянками. Без ескізів і нарисів народні майстри вирізували неповторні 

візерунки й орнаменти. Декоративні візерунки, вирізані ножицями з паперу, 

наклеювали на стіни і стелі свіжо вибілених хат. Орнаменти могли бути 

одноколірними, вишуканими і тонкими, яскравими і складними за 

композиціями.  

      У вицинянок є різновидність – виклеянки. Вони, як правило, яскравих 

забарвлень. Основну форму доповнюють різними деталями, що створюють 

багатоколірний декор. Часто зустрічаються виклеянки симетричної форми: 

фігурки ляльок (лялі), дерева з подовгастим листям, цяцьки (іграшки), квятек 

(квітка).  

      Витинанки, як і вицинянки, є одним з видів аплікації. Аплікація (від 

латинського слова application – прикладання) – один з видів образотворчого 

мистецтва, в основі якого є вирізування, накладення різних форм і закріплення 

їх на іншому матеріалі, прийнятому за фон. Аплікація є одним з прадавніх 

способів прикраси одягу, взуття, предметів побуту, житла, вживаним і понині у 

багатьох народів. Виникнення аплікації відноситься до прадавніх часів і 

пов‘язане з появою шва на одязі зі шкури тварин. Еволюція аплікації 

простежується в древніх цивілізацій Азії, Європи, Америки, за літературними 

джерелами, а також за зразками аплікацій різних часів і народів, що збереглися. 

Поняття «аплікація» включає способи виготовлення художніх робіт з різних за 

своїми властивостями і фактурі матеріалів, об‘єднаних схожістю техніки 

виконання. Кожен матеріал має свої особливості, наприклад, папір, солома, 

засушені рослини, бересту прикріпляються до фону різними клеями; тканини, 

шкіра, хутро зазвичай пришиваються; тополиний пух накладається на 

оксамитовий папір без клею. 



        Основними ознаками аплікації є силуетність, площинне узагальнене 

трактування образу, однорідність колірної плями (локальність) великих 

колірних плям. 

     Аплікація може бути предметною, такою, що складається з окремих 

зображень (лист, гілка, дерево, квітка, птах, тварина тощо); сюжетною, такою, 

що відображає сукупність дій; декоративною, що включає орнаменти, 

візерунки, якими можна прикрасити різні предмети. 

     Незважаючи на умовність і схемну зображень, в них з дивовижною 

майстерністю помічені особливості зображення людей, птахів, звірів з чіткими 

характеристиками. 

       Аплікація з паперу пов‘язана з початком виробництва паперу. Найбільш 

молодим видом аплікації вважалися чорні силуети, вирізані з паперу. Силует як 

вид образотворчого мистецтва виник в давні часи, ще в VI столітті до н.е. 

(чорні плоскі профільні фігури прикрашали грецькі вази). Відродилося ж 

мистецтво силуету у Франції. У Росії кінця ХVIII – початку ХIX ст. силуети 

були також досить розповсюдженими [1, с. 7-9]. 

       Отже, такий вид народного ремесла як витинанки стала естетичною 

школою для підростаючого покоління. Творчий пошук слухачів сприяє 

формуванню в них творчої активності й морально-естетичному вихованню. У 

них розвивається художній смак, посидючість, культура праці, увага, почуття 

колірної гармонії, фантазія, підвищується сенсорна культура, здатність до 

зорового аналізу; точність у роботі малюнка та інтерес до пізнання культури 

свого народу.  

Література: 

1. Гусакова М.А. Аппликация: учеб.пособие для учащихся пед. уч-щ.  

/ М. А. Гусакова. – М. : Просвещение, 1987. – 128 с.: ил. 

 

 

В. А.Литвин,  

аспірант,  

Львівський НПЦ ІПТО НАПН України 



 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ АРХІТЕКТОРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ  

 

           У ХХI ст. перспективи розвитку архітектурної галузі, що має відповідати 

найвищим духовно-естетичним запитам і соціально-економічним потребам 

цивілізованого суспільства, головним чином залежить від рівня професійної 

майстерності випускників архітектурних факультетів (інститутів) ВНЗ. Для 

України сьогодні характерні швидкі зміни в організації міського середовища – 

забудова оновлюється, ущільнюється, отримує нових власників, 

застосовуються новітні технології, типи будівель і споруд. Все це певним 

чином впливає на суспільну й індивідуальну свідомість, систему потреб і 

цінностей. 

      Водночас, у зв‘язку зі вступом країни до Болонського процесу вища освіта, 

зокрема архітектурного профілю, потребує радикальних змін, передусім 

модернізації навчальних програм і змісту дисциплін. Це стосується змісту 

навчання, методів трансляції професійних знань і засобів діяльності майбутніх 

архітекторів. При цьому змістове наповнення кожної дисципліни потребує 

глибокого аналізу з метою визначення пріоритетів у навчанні. У цих умовах 

питання підготовки фахівців з архітектури вимагають цілеспрямованого 

систематичного висвітлення, обґрунтування концептуальних підходів, 

розроблення організаційно-педагогічного та науково-методичного 

забезпечення. 

       Архітектурна освіта полягає в підготовці фахівців з розвинутим 

комплексом творчих здібностей, сформованими естетичними поглядами, що 

володіють проектною мовою, готових до постійного саморозвитку та 

самореалізації. Однак вивчення психолого-педагогічної та методичної 

літератури, а також дослідження педагогічної практики свідчить, що 

незважаючи на численні дослідження з фундаментальних основ архітектурної 

освіти та суміжних галузей, поки що складно уявити цілісну концепцію 

підготовки архітекторів у ВНЗ. Водночас обсяг накопиченого емпіричного 



матеріалу, теоретичні ідеї та сучасні наукові уявлення можуть слугувати базою 

для її розроблення. Важлива роль у складному процесі підготовки майбутніх 

архітекторів належить впровадженню в систему професійного навчання 

ефективних технологій, заснованих на використанні кращих традиційних та 

інноваційних форм організації навчання з використанням електронних освітніх 

ресурсів.  

       Архітектура й архітектурна діяльність, як одна з визначальних складових 

людського існування й важлива частина художньої культури, передбачає 

відтворення своїх форм та їх трансляцію в історичному ракурсі. Упродовж 

століть в архітектурі склалися стійкі прийоми формоутворення у вигляді 

традиційних стилів і відповідно орієнтованих архітектурно-педагогічних 

переконань, на яких будувалася практика підготовки нових поколінь 

архітекторів-проектувальників. Проте ХХ ст. стало переломним – стрімкий 

науково-технічний прогрес і зміни суспільно-громадських умов суттєво 

похитнули вироблені попередниками традиційні естетичні принципи, що 

увібрали в себе культуру класики, середньовіччя, стилістичні напрями ХIХ ст.; 

розпочалося становлення принципово іншої архітектури – архітектури 

Новітнього часу [3, с. 5-6]. 

       Стрімке прискорення науково-технічного прогресу в галузі будівництва 

призводить нині до того, що отримані знання встигають застаріти, поки 

випускники закінчують навчання. Вихід із цієї ситуації полягає в органічному 

поєднанні процесу отримання знань з одночасним включенням студентів до 

наукового пошуку і творчого саморозвитку, а також організації неперервного 

взаємообміну інформацією навчальних закладів з проектувальниками-

практиками, будівельними організаціями [1, с. 85], а також розробниками 

спеціалізованого програмного забезпечення. 

      Діяльність архітектора завжди є проектною. У студентів-архітекторів вона 

формується методами і засобами інженерного проектування, активізуючи їх 

професійну мобільність, компетентність, дозволяючи впевненіше увійти до 

соціуму. У цій діяльності обов‘язково присутній значний арсенал художньо-

графічних засобів інженерно-проектної графіки (у тому числі комп‘ютерної), 



колір, колорит, композиція тощо. Разом із тим проектна діяльність студентів 

розглядається як предмет наукової рефлексії, яка дозволяє осмислювати 

студентові свій індивідуальний освітній досвід. У процесі навчального 

проектування принципово і якісно змінюється навчально-виховна діяльність, 

відбувається залучення викладачів і студентів до процесу творчості, 

виникнення різних нестандартних ситуацій, задумів, ініціатив, а також 

здійснення їх в освітній практиці [2]. 

       У реалізації архітектурної проектної діяльності вагомим явищем є 

використання інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволили суттєво 

вдосконалити процес інженерного проектування шляхом застосування 

графічних комп‘ютерних програм. Ключова для становлення майбутнього 

архітектора дисципліна «Архітектурне проектування» включається у процес 

інформатизації, неминуче зачіпаючи проблему застосування ІКТ як у навчанні, 

так і в майбутній професійній діяльності. У професійній підготовці архітекторів 

ІКТ сприяють підвищенню ефективності пізнавального процесу завдяки 

урізноманітненню форм і методів подання інформації, інтерактивності 

педагогічної взаємодії, професійній спрямованості навчання. Застосування ІКТ 

важливе для формування композиційного мислення студентів відповідно до 

сучасних потреб архітектурної галузі. Зауважимо, що відсутність в Україні 

комплексного підходу до формування інформаційної культури архітекторів у 

ВНЗ перешкоджає підвищенню якості їхньої професійної підготовки. 

       Дослідження змісту й умов використання інноваційних технологій у 

архітектурній освіті є одним з перспективних теоретичних і дослідно-

експериментальних напрямів педагогіки професійної освіти, оскільки 

професійна діяльність фахівців-архітекторів відіграє важливу роль у 

поліпшенні довкілля та людського життя в цілому. 
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ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У ФОРМУВАННІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ПТНЗ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

         Інформаційне суспільство ставить концептуально нові вимоги до 

професійної підготовки кваліфікованих робітників, оскільки необхідно 

розв‘язати наявну суперечність між постійним удосконаленням техніки, 

технологічних процесів у промисловості і незмінністю природних можливостей 

людини. Одним з головних критеріїв якості професійної освіти є формування 

психологічної готовності особистості до професійної діяльності, під якою 

розуміють психічний стан, що визначає активізацію людини: усвідомлення нею 

своїх цілей, оцінку існуючих умов, визначення найбільш імовірних способів дії, 

прогнозування мотиваційних, вольових, інтелектуальних зусиль, імовірності 

досягнення результатів, мобілізацію сил тощо. Психологічна готовність як 

важлива складова професіоналізму проявляється на всіх етапах професійного 

становлення, розвивається в залежності від професійних досягнень і одночасно 

зумовлює їх, стає засобом активізації фахівця. Більшість вчених мають 
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однакову точку зору щодо визначення поняття психологічної готовності до 

професійної діяльності, яка, на їхню думку, передбачає утворення таких 

необхідних відносин, установок, професіоналізму, властивостей і якостей 

особистості, які забезпечують можливість майбутньому спеціалісту фахово, 

свідомо і добросовісно виконувати свої професійні функції [2,с. 422-423].  

         Формування психологічної готовності майбутніх кваліфікованих 

робітників у ПТНЗ здійснюється шляхом реалізації всіх структурних 

компонентів цієї готовності в умовах навчально-виробничого процесу. 

Потужний потенціал якісного підвищення рівня професійної підготовки в 

системі ПТО ми вбачаємо в активному впровадженні в навчання електронних 

освітніх ресурсів (ЕОР), головним чином – електронних навчально-методичних 

комплексів (ЕНМК), під якими розуміємо сукупність сучасних компонентів 

освітнього процесу, а саме: комп‘ютерних версій предметів професійної 

підготовки, баз даних віртуального супроводу процесу навчання, віртуальних 

лабораторних практикумів тощо [1, с.12]. ЕНМК є системним дидактичним 

засобом теоретичного навчання професії і, на відміну від традиційних засобів з 

окремих дисциплін, надають цілісну інформацію про зміст конкретної 

професійної діяльності, її цілі, способи виконання завдань, обсяг професійних 

знань, умінь, навичок.  

      ЕНМК сприяють формуванню довготривалої психологічної готовності 

кваліфікованих робітників на рівнях: 

- мотиваційної складової: багатовимірна полісенсорна презентація 

майбутньої професійної діяльності в цілому підводить учня ПТНЗ до 

розуміння та усвідомлення сутності професійних завдань, формує 

позитивне ставлення до обраної професії, викликає бажання домогтися 

успіху; 

-  оцінювальної складової: режим самонавчання та самоконтролю, 

передбачені ЕНМК, дозволяють учням ПТНЗ самостійно працювати над 

здобуттям, поглибленням, коригуванням знань, формуванням умінь та 

навичок; реально контролювати, поетапно оцінювати власний рівень 

професійної підготовки та прагнути до його покращення;  



-  орієнтаційної складової: ЕНМК з професії орієнтовані на 

індивідуалізацію фахової підготовки, тому учні ПТНЗ можуть працювати 

з ним відповідно до особливостей свого темпераменту. Це дозволяє 

майбутнім кваліфікованим робітникам співвіднести свої потенційні 

можливості із вимогами професії, окреслити власну траєкторію зростання 

професійної майстерності; 

-  вольової складової: ЕНМК забезпечують педагогічну підтримку учнів, 

орієнтовані на створення ситуації успіху у навчанні. У процесі роботи з 

ЕОР в учнів підтримується емоційний тонус, цілеспрямованість, 

ініціативність, що, безумовно, сприяє кращому засвоєнню навчальної 

інформації, формуванню уміння керувати своїми діями, розвиває та 

тренує вольові якості для подальшої професійної діяльності; 

-  когнітивно-операційної складової: тренажери та віртуальні стимулятори 

допомагають учням оволодіти способами професійної діяльності, 

необхідними знаннями, навичками, вміннями, розвивають увагу, 

уявлення тощо. 

         В умовах інформаційного суспільства та глобалізації світової економіки 

високо цінується уміння кваліфікованих робітників працювати в команді. 

ЕНМК, розміщені в локальних мережах або в мережі Інтернет на сайтах ПТНЗ, 

можуть формувати психологічну готовність майбутніх фахівців до професійної 

діяльності в групах. Спілкування відбувається на форумах, в чатах, через 

корпоративну пошту, в результаті виховується толерантне ставлення учнів 

ПТНЗ до думок колег, формується вміння виділяти головне, спільно шукати 

шляхи вирішення виробничої проблеми та досягати поставлених цілей тощо. 

Попри потужний потенціал ЕНМК у формуванні психологічної готовності 

майбутніх робітників до професійної діяльності, вважаємо за необхідне 

наголосити на можливих негативних наслідках застосування ЕОР в системі 

ПТО. 

       Неправильна організація взаємодії людини з комп‘ютером у процесі 

професійної підготовки призводить до деструктивних відхилень розвитку 

особистості: учні втрачають відчуття реальності, проходять етапи професійного 



становлення виключно у віртуальному світі, тобто відбувається формування 

психологічної готовності до віртуальної діяльності. Тому до подальших 

наукових досліджень відносимо визначення оптимальних умов використання 

ЕНМК у підготовці кваліфікованих робітників в системі ПТО. 

 

Література: 

1. Литвин А. В. Інформатизація професійно-технічних навчальних закладів 

будівельного профілю : монографія / Андрій Вікторович Литвин. — Львів 

: Компанія «Манускрипт», 2011. — 498 с. 

2. Сімко Р. Т.Поняття готовності до професійної діяльності на сучасному 

етапі розвитку психологічної наук / Р. Т. Сімко // Проблеми сучасної 

психології: Збірник наукових праць Кам‘янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. 

Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. 

– Вип. 13. – Кам‘янець-Подільський: Аксіома, 2011. – 780 с. 

 

 

 

Т.В.Ключкович,  

аспірант, Ужгородський національний університет 

 

РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ  В СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ: 

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ТА ЕТАПИ 

 

            В процесі постсоціалістичного розвитку, розбудови власної державності 

та інтеграції в європейський освітній простір Словаччина пройшла складним 

шляхом реформ, результати яких дозволяють говорити про функціонування в 

країні системи вищої освіти європейського рівня. 

           Аналізуючи процес трансформації системи вищої освіти в Словаччині, 

варто, насамперед, зупинитися на тих основних факторах, що впливали на цей 

процес. Серед найбільш значимих об‘єктивних чинників макрорівня, які мали 



вплив на різних етапах реформування, варто назвати: розпад соціалістичного 

табору та дезінтеграційні процеси на постсоціалістичному просторі, розпад 

Чехословаччини та створення самостійної Словацької Республіки, 

інтенсифікація євроінтеграційних процесів та підтримка Європейською 

спільнотою освітніх перетворень у Словаччині. Освітня політика також є 

залежною від внутрішньополітичної, соціально-економічної та соціально-

демографічної кон‘юнктури розвитку словацького суспільства в кін. ХХ- поч. 

ХХІ ст. 

       Реформування освіти в СР перебуває у площині напружених 

взаємовідносин між трьома групами суб‘єктів освітнього процесу: державою і 

політичними партіями, які впливають на процес формування освітньої 

політики; педагогічними працівниками як реалізаторами реформ; 

громадськістю, яка посередництвом суспільної думки створює соціальний 

контекст процесу змін [1, c. 37]. 

       Інший важливий аспект факторного впливу – це чинники традиційного 

характеру, формування яких йде впродовж десятиліть і навіть століть. Б.Косова 

та Ш.Порубський виокремили, зокрема, три основних традиційних фактори, які 

сильно закорінені в словацькій освітній системі, і тим самим, впливають, 

переважно гальмуюче, на процес реформування: 1) централізаторські тенденції 

в освіті та намагання держави контролювати освітній процес; 2) традиція 

інформативного навчання, яка має корені ще з педагогічно-дидактичної 

спадщини Я.А.Коменського; 3) суспільне розуміння значення освіти [1, c. 36-

37]. 

      Інтенсивність та результативність реформ дозволяють виокремити кілька 

етапів розвитку системи вищої освіти в Словацькій Республіці. 

      Перший етап трансформації розпочався відразу після краху комуністичного 

режиму в Чехословаччині в 1989 р. і тривав до розпаду спільної держави чехів і 

словаків у 1992 р. Для даного періоду характерні: демократизація системи 

управління вузами, демонтаж старих ідеологічних освітніх структур, розробка 

перспектив і орієнтирів розвитку вищої освіти.  



       В травні 1990 р. Федеральними зборами ЧСФР було ухвалено Закон «Про 

вищі школи» [2], який був значним поступом до європейської моделі вищої 

освіти. В законі були врегульовані питання, що стосуються академічних прав і 

свобод вузів, їх фінансування і самоврядування, навчання студентів та ін. Закон 

стосувався організації вищої освіти в обох республіках, але в подальшому, з 

розпадом федерації в 1992 р., Чехія і Словаччина вирішували проблеми 

розвитку вищої освіти по-різному.  

       Другий етап трансформації охоплює 1993-1998 рр., коли при владі 

знаходилася урядова коаліція на чолі з В.Мечіаром. Це складний політичний 

період у розвитку молодої Словацької Республіки (СР), пов'язаний з 

наростанням авторитарно-націоналістичних тенденцій у функціонуванні 

політичного режиму. Політичний контекст відображався на освітній системі, 

цілі розвитку якої коливалися між відкритістю (європеїзацією) та закритістю 

(націоналізацією).  

      В серпні 1994 р. Міністерство освіти і науки СР на чолі з Л.Гарахом 

презентувало «Проект Константин – Національна програма виховання та 

освіти», в якому було викладено державну політику щодо реформування, 

розвитку виховання та освіти в СР до 2015 року. Але ця спроба реформ так і не 

була реалізована. Системні перетворення в сфері освіти в цей період не 

відбувалися, здійснювалися тільки часткові зміни на рівні формальної 

організації та адміністративного управління освітнім процесом.  

       Третій етап розвитку вищої освіти СР, пов'язаний з її концептуалізацією і 

європеїзацією. В листопаді 1998 р. у програмній заяві уряду М.Дзурінди 

розвиток освіти було проголошено пріоритетним напрямком діяльності та взято 

курс на створення цілісної концепції розвитку виховання і освіти на тривалу 

перспективу.  

      Важливим імпульсом європеїзації вищої освіти було підписання 

Словаччиною в червні 1999 р. Болонської декларації про єдиний європейський 

простір освіти. 

     30 серпня 2000 р. урядом Словаччини було ухвалено «Проект концепції 

подальшого розвитку вищої освіти в Словаччині на 21 століття», в якому було 



зафіксовано стан розвитку вищої освіти, встановлено орієнтири і механізми 

змін.  

       Серед основних стратегічних цілей, які висувалися в концептуальних 

документах кін. 1990-х – поч. 2000-х рр. були: автономізація вищих закладів 

освіти; покращення матеріальної бази вузів та їхнього фінансового 

забезпечення; структурні зміни змісту вищої освіти; покращення якості вищої 

освіти; розширення доступності вищої освіти за рахунок упровадження нових 

форм навчання; мотивація громадян до безперервного навчання впродовж 

життя  та ін.  

        Активізацію діяльності щодо європеїзації вищої освіти СР можна 

прослідкувати щонайменше у двох напрямках: перший – це створення правових 

основ шляхом ухвалення нормативних актів, другий – практичні дії по їх 

реалізації та інші ініціативи в освітньому процесі. 

     Базові нормативні рамки щодо поступової реалізації Болонського процесу 

були створені в 2002 р. Законом «Про вищі школи» (č. 131/2002) і Постановою 

Міністерства освіти СР «Про кредитну систему навчання» (č. 614/2002). Новий 

Закон «Про вищі школи», що вступив в дію 1 квітня 2002 р., врегулював 

широкий спектр питань щодо правового положення вузів, їх фінансування та 

управління, навчальних програм та спеціальностей, акредитації, статусу 

викладачів і студентів, їх соціальної підтримки та ін.  

      В період діяльності другого уряду М.Дзурінди (з 2002 по 2006 рр.) 

відбувається імплементація реформи вищої освіти, зокрема впроваджується 

кредитна система навчання на базі Європейської системи трансферу кредитів 

(ЕСТS), а також реструктурується система навчальних спеціальностей щодо їх 

кількості та змісту.  

    Вступ Словаччини до Європейського Союзу (ЄС) у 2004 р. додав імпульсів 

реформуванню освіти в контексті виконання політичних планів і зобов‘язань 

уряду, а також положень, зафіксованих у міжнародних угодах щодо розвитку 

Болонського процесу (Празьке комюніке в 2001 р., Берлінське комюніке в 2003 

р. та ін.).  



       Закон «Про вищі школи» постійно оновлюється і вдосконалюється. У 2007 

р. було запроваджено загальнонаціональний реєстр студентів і викладачів, 

розширено перелік джерел фінансування вузів, вдосконалено систему 

соціальної підтримки студентів. Останні зміни до Закону в грудні 2012 р. 

новелізували положення щодо обліку діяльності вузів, їх політики по 

забезпечення якості навчання, стипендійного забезпечення та ін. 

     Таким чином, у СР відбулися значні зміни в системі вищої освіти, 

орієнтовані на оновлення всіх її структур та нормативно-правового 

забезпечення, модернізацію змісту і методів підготовки фахівців в контексті 

входження до європейського освітнього простору. 
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ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ  СУЧАСНОЇ 

СИСТЕМИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 

         Розвиток культури початку ХХІ ст. характеризується культуротворчими 

процесами, що пов‘язані, з одного боку, з мультикультурністю і глобалізацією, 

а з іншого – з наростанням диференціації та регіоналізації. Ці процеси мають 

характер планетарних змін і, безумовно, привертають увагу передусім 

гуманітаріїв різних наук – філософів, культурологів, мистецтвознавців, 



лінгвістів та ін. Наслідки й перспективи їх дістають неоднозначну оцінку й 

тлумачення, що пояснюється суперечливістю й непередбачуваністю їх самих і 

супутніх до них явищ. 

     Соціокультурна динаміка і пов‘язані з нею трансформаційні зміни як в 

середині локальної культури, так і в культурах, що взаємодіють, у своїй основі 

мають як інтеграційні, так і дезінтеграційні фактори.  

      Як відомо, глобалізація створює певні ризики для національної культури, 

національної ідентичності. Дезінтеграція несе в собі небезпеку розпаду 

суспільства на окремі регіони, групи, вносить загальну дестабілізацію тощо. 

Кожна нація в межах нової цивілізації  з метою виживання створювала і 

вдосконалювала властиві лише їй методи і культурні форми  збереження 

цілісності через передачу досвіду новим поколінням, здійснюючи таким чином 

свій внесок у загальнолюдську культуру, загальнолюдські цінності. 

      Комплексний науково-дослідницький аналіз у цілому передбачає поєднання 

філософсько-світоглядного, мистецтвознавчого, культурологічного та 

історичного осмислення матеріалу. Дослідження мистецької освіти вимагає 

потужної методологічної бази для виконання дослідницької роботи,  в якій 

зосереджені різні за науковою ємністю завдання, що, однак, складають 

дисциплінарну єдність. Крім того, існуючий стан наукової розробки теми 

зобов‘язує розширити звичні рамки мистецтвознавчого комплексного методу 

використання таких традиційних наукових методик, як опис і фіксація фактів та 

статистичний аналіз фактів, єдино надійний для створення інформативної бази 

даних для подальшого наукового аналізу методами мистецтвознавства та інших 

суміжних наук. 

      Сучасний метод міждисциплінарного підходу, який можна застосовувати в 

дослідженнях з мистецької освіти, доцільно окреслити як синергетичний, що 

включає загальнонауковий, мистецтвознавчий, соціокультурний і педагогічний 

синтез. Предметом синергетики є механізми спонтанного формування і 

збереження складних систем, зокрема тих, які перебувають у стані стійкої 

нерівноваги із зовнішнім середовищем. У сферу його вивчення потрапляють 

нелінійні фази існування, які передбачають множинність сценаріїв подальшого 



розвитку. Феномен мистецької освіти особливо широко відображує сутність 

зв‘язків між предметним змістом ідей у мистецтві, дизайні, педагогіці тощо.  

       З позицій синергетичного підходу неможливо традиційними 

детерміністськими методами вивчати розвиток складноорганізованих систем. 

Жорсткі причинно-наслідкові зв‘язки поступального розвитку мають лінійний 

характер: сучасне визначається мінімумом, а майбутнє – сьогочасним. 

Синергетичний же підхід передбачає ймовірне бачення світу, базується на 

дослідженні нелінійних систем. Образ світу постає як сукупність нелінійних 

процесів. Ідея нелінійності включає багатоваріантність, альтернативність 

шляхів еволюції та їх незворотність. Сьогодні синергетичний підхід має 

загальнонауковий характер, оскільки в усіх складних системах, і зокрема в 

мистецтвознавчій, виявляє  властивість синенергії. Це означає, що розвиток цих 

систем відбувається як самоорганізація або структурна перебудова; 

удосконалення зв‘язків і якісні зміни відбуваються внаслідок взаємодії 

підсистем, елементів і частин цілого. Ці зміни на різних рівнях можна виявити 

й осмислити як закономірності системних перетворень і загального 

еволюційного процесу.  

      Масштабність і складність трансформаційних процесів в українському 

суспільстві та їх суперечність зумовлює ключове значення галузевих наукових 

досліджень, зокрема мистецької освіти, для формування ефективної стратегії 

розвитку культури і мистецтва. Однак нині спостерігається недостатній рівень 

вивчення як тенденцій, що мають місце в сучасній українській культурі, так і 

вивчення окремих їх аспектів, зокрема трансформаційних процесів у культурі 

внаслідок глобального, а також національного впливу на культуру і свідомість 

українського суспільства. Можна відзначити також недостатню реалізацію 

нової, ширшої, ролі культури в процесах демократизації суспільства, 

громадського націєтворення, європейського вибору українського народу. 

      Причин цьому багато: це й все ще неподолана спадщина радянських 

методологічних досліджень та управління наукою і через це застарілість 

методологічної бази як досліджень  у цілому, так і окремих досліджень, і 

недостатнє фінансування з боку держави та слабка матеріальна база, і невиразні 



зв‘язки зі світовою наукою. Але основним у процесі мистецького виховання 

(освіти) є подолання радянських стереотипів у тлумаченні явищ української 

культури і мистецтва. 

       Сьогодні також існує суттєва проблема, пов‘язана зі збереженням 

вітчизняних культурних та освітніх надбань і традицій, що не піддаються 

цілковитій технологізації та стандартизації. Здійснення реформування 

культурно-мистецької освіти поки що не враховує тісної взаємодії людського 

потенціалу та освітнього чинника, що  повинні бути об‘єктом державної 

соціальної політики. Одночасно діє й інша тенденція розвитку, орієнтована на 

культурно-мистецький простір, визначений відповідними рішеннями Ради глав 

держав СНД у 1997 р. Він має такі ознаки: спільність принципів державної 

політики в культурно-мистецькій освіті, узгодженість загальних державних 

стандартів, програм рівнів освіти, нормативних термінів навчання на кожному 

рівні; узгодженість загальних положень та вимог щодо підготовки педагогічних 

кадрів тощо. 

      Отже, українській освіті в цілому і мистецькій зокрема, треба визначити 

орієнтири розвитку −  європейський простір чи простір країн СНД. 

Орієнтуючись на європейський простір, потрібно не забувати, що простір країн 

СНД за соціокультурними ознаками є ближчим, а точніше, Україна все ще 

знаходиться в ньому.  

      Мистецька освіта є частиною художньої культури суспільства. Уміння 

створювати нове життя стає життєво необхідним у сучасному світі, а здатність 

творити виступає одним із фундаментальних властивостей людської 

особистості. Навчання творчості як процесу створення нових форм, зразків, 

еталонів людської діяльності і культури стає визначальною потребою часу. 

Нині мистецьку освіту пов‘язують з різнобічним і гармонійним розвитком 

творчих сил людини, засобами збагачення її духовного світу, виховання 

істинно людських якостей. 

      Цікаво, що рівень освіченості є одним із трьох елементів, узятих фахівцями 

Програми розвитку ООН, при розрахунку індексу розвитку людського 

потенціалу. Так, зокрема, протягом 2000–2007 років спостерігалося незначне 



коливання індексу освіти:  для України він був визначений на рівні 0,92, а в 

2007 р. – 0,95. Досить високе значення індексу культурно-мистецької освіти в 

Україні зумовлено насамперед розвиненою інфраструктурою навчальних 

закладів усіх рівнів акредитації та потужною науковою школою, основа яких 

була закладена ще за радянських часів. 

      Найповніше визначення сутності мистецької освіти, на наш погляд,  

викладено у концепціях 2001 і 2009 років, де сказано, що мистецька освіта – це 

процес оволодіння і привласнення людиною художньої культури свого народу і 

людства, один із найважливіших способів розвитку й формування цілісної 

особистості, її духовності, творчої індивідуальності, інтелектуального та 

емоційного багатства. Цей підхід узгоджується з «Дорожньою картою 

художньої освіти» – документом ЮНЕСКО, прийнятим на Всесвітній 

конференції освіти в галузі мистецтв: створення її творчого потенціалу для ХХІ 

ст. (Лісабон, 6-9 березня 2006 р.). Саме розвиток творчих здібностей людини у 

ХХІ ст. пов‘язаний з продуктивною художньо-творчою діяльностю, що 

базується на образній природі мистецтва, художній творчості  й родовій 

здатності людини творчо пізнавати світ.  

       В умовах глобалізації та входження України в європейський простір через 

Болонську декларацію відбувається поступова інтеграція української освіти у 

світовий освітній простір. Ця тенденція сприятиме підтриманню високого 

статусу вітчизняної науки і освіти, підвищенню її конкурентоспроможності і 

відповідатиме сучасним світовим стандартам. Так, зокрема, основні завдання 

системи української освіти, згідно з Болонським процесом, полягають у 

створенні єдиного загальноєвропейського простору освіти. 

     Отже, актуальність проблеми полягає у виявленні зовнішніх та внутрішніх 

чинників розвитку сучасної мистецької освіти з метою вирішення проблеми 

інтеграції та  збереження цілісності української культури в освітній мистецькій 

складовій.   
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