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УДК 378 (477.53) ПНПУ (09): 792.8 

Людмила Андрощук, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії  

та художньої культури УДПУ імені Павла Тичини 

 

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ОСВІТИ В ПОЛТАВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ 

ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА 

 

У статті проаналізовано основні етапи становлення хореографічно-

педагогічної освіти в Полтавському національному педагогічному 

університеті імені В. Г. Короленка. В результаті дослідження: 

1) обґрунтовано роль діяльності В. Верховинця в розвитку хореографічного 

мистецтва на Полтавщині; 2) проаналізовано діяльність творчих колективів 

Полтавщини як підґрунтя розвитку хореографічно-педагогічної освіти; 

3) висвітлено етапи становлення спеціальності «Хореографія» в 

Полтавському національному педагогічному університеті імені 

В. Г. Короленка;4) представлено напрями діяльності кафедри хореографії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка як центру культурно-творчої, методичної, науково-

просвітницької діяльності регіону та України. 

Ключові слова: етапи становлення, творчий колектив, 

хореографічно-педагогічна освіта, спеціальність «Хореографія», кафедра 

хореографії, Полтавський національний педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка. 

 

В статье проанализированы основные этапы становления 

хореографически-педагогического образования в Полтавском национальном 

педагогическом университете имени В.Г. Короленка. В результате 

исследования: 1) обоснована роль деятельности В. Верховинца в развитии 

хореографического искусства на Полтавщине; 2) проанализирована 

деятельность творческих коллективов Полтавщины как основы развития 

хореографически-педагогического образования; 3) освещены этапы 

становления специальности «Хореография» в Полтавском национальном 

педагогическом университете имени В. Г. Короленка; 4) представлены 

направления деятельности кафедры хореографии Полтавского 

национального педагогического университета имени В. Г. Короленка как 

центра культурно-творческой, методической, научно-просветительской 

деятельности региона и Украины. 

Ключевые слова: этапы становления, творческий коллектив, 

хореографически-педагогическое образование, специальность «Хореография», 

кафедра хореографии, Полтавский национальный педагогический 

университет имени В. Г. Короленка. 
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Traditions of choreographic culture, laid by Vasyl Verhovynets in the 
foundation of dance education in Poltava, the rapid development of amateurish 
and professional art in Poltava region, the need for highly qualified specialists in 
the field of choreographic education led to the opening the speciality 
«Choreography» at V. G. Korolenko Poltava National Pedagogical University. 
The methods of research are historical and pedagogical analysis to determine 
main stages of choreographic-pedagogical education; analysis, synthesis, 
comparison to analyze scientific literature; induction and deduction to find out 
the role becoming of choreographic-pedagogical education in Ukraine. As a 
result of research: 1) the role of V. Verhovynets in the development of 
choreographic art in Poltava region is substantiated; 2) the activity of Poltava 
region creative collectives as a basis for the development of choreographic-
pedagogical education is analyzed; 3) the stages of becoming the speciality 
«Choreography» at V. G. Korolenko Poltava National Pedagogical University 
are highlighted; 4) the directions of activity of the choreography department of 
V. G. Korolenko Poltava National Pedagogical University as the center of 
cultural-creative, methodological, scientific and educational activity of the region 
and Ukraine are presented. 

Key words: stages of becoming, creative collective, choreographic- 
pedagogical education, speciality «Choreography», choreography department, 
V. G. Korolenko Poltava National Pedagogical University. 

 
Хореографічне мистецтво є важливою складовою виховання 

особистості на етапі глобальних змін, зумовлених викликами сучасного 
суспільства. Потреба нового тисячоліття у  підготовці творчих кадрів у всіх 
сферах діяльності людини, зумовлює необхідність підготовки педагогів-
митців, здатних забезпечувати реалізацію творчого потенціалу 
підростаючого покоління.  

Аналіз еволюції хореографічно-педагогічної освіти в Україні дає 
змогу виявити кращі здобутки та окреслити перспективи розвитку 
хореографічної освіти з метою узагальнення досвіду та впровадження 
інновацій в процес підготовки майбутнього вчителя хореографії. 

Мета статті – виокремити та проаналізувати етапи становлення 
хореографічно-педагогічної освіти в Полтавському національному 
педагогічному університеті імені В. Г. Короленка 

Традиції хореографічної культури, закладені Василем Верховинцем в 
фундамент танцювальної освіти Полтави, бурхливий розвиток аматорського 
та професійного мистецтва на Полтавщині, потреба у висококваліфікованих 
спеціалістах в галузі хореографічної освіти призвели до відкриття 
спеціальності «Хореографія» в Полтавському національному педагогічному 
університеті імені В. Г. Короленка. 

В результаті дослідження виокремлено етапи становлення 
хореографічно-педагогічної освіти в Полтавському національному 
педагогічному університеті імені В. Г. Короленка : 
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1. Підготовчий (30‒80-і роки ХХ століття), для якого характерно 
розвиток аматорського і професійного музичного та хореографічного 
мистецтва, зокрема організація жіночого театралізованого хорового 
ансамблю «Жінхоранс» (1930 р.); створення ансамблю пісні і танцю «Лтава» 
Полтавського міського Будинку культури (1957 р.); створення ансамблю 
спортивного бального танцю «Грація» на базі Полтавського палацу 
культури профспілок (1975 р.). 

2. Етап становлення (1991‒2002) – відкриття секції «Хореографія» 
у складі кафедри образотворчого мистецтва; створення кафедри хореографії 
(1993); підвищення якісного складу кафедри; вдосконалення навчально-
методичного забезпечення процесу підготовки майбутнього вчителя 
хореографії; активна творча та просвітницька діяльність ансамблю бального 
танцю «Грація» (керівник – Горголь П. С.); відкриття спеціальності 
«Хореографія та іноземна мова». 

3. Етап модернізації (2003-2017) – відкриття магістратури зі 
спеціальності «Хореографія» (2007 р.); започаткування моноспеціальності 
«Хореографія»; підвищення якісного складу кафедри через захист 
дисертаційних досліджень та отримання вчених звань; проведення I‒IV 
Всеукраїнських науково-практичних конференцій; вдосконалення 
навчально-методичного забезпечення процесу підготовки майбутнього 
вчителя хореографії, друк низки навчально-методичних посібників; 
створення народного ансамблю танцю «Весна» (керівник – Лілія Пригода) 
та народного ансамблю сучасного балету «Марія» (керівник – Марина 
Погребняк); продовження активної творчої діяльності народного ансамблю 
спортивного бального танцю «Грація» (керівник – Петро Горголь). 

Для підготовчого етапу становлення хореографічно-педагогічної 
освіти на Полтавщині (30‒80-і роки ХХ століття) характерний активний 
розвиток аматорського і професійного музичного та хореографічного 
мистецтва.  

Значний внесок в становлення хореографічної освіти на Полтавщині 
зробив видатний український композитор, диригент, хореограф, 
фольклорист та педагог Василь Верховинець (1880‒1938). Автор першої 
наукової праці з хореографії в Україні «Теорія українського народного 
танцю» (1919 р.) частину життя присвятив творчій та педагогічній 
діяльності на землях Полтавщини.  

Впродовж 1920‒1932 років Василь Верховинець керує кафедрою 
мистецтвознавства Полтавського інституту народної освіти (1930‒1933 – 
Інститут соціального виховання, з 1933 – Полтавський педагогічний 
інститут) та викладає українські танці в трудшколі імені І. Котляревського. 

Опираючись на багатий творчий досвід, педагог-митець демонструє 
учням та студентам нерозривний взаємозв’язок народної пісні, танцю та гри 
і закладає підвалини розвитку музичної та хореографічно-педагогічної 
освіти не лише в Полтаві, а й в Україні в цілому [5]. 

У 1925 році опубліковано книгу ігор для дітей «Весняночка», яка 
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стала результатом педагогічних пошуків В. Верховинця на ниві музично-
хореографічної культури України. Василь Верховинець став взірцем 
педагога-новатора, який узагальнюючи досвід власної дослідницької, 
творчої та педагогічної діяльності в опублікованих працях привернув увагу 
суспільства до українського народного музичного та хореографічного 
мистецтва як невичерпного джерела виховання дітей та молоді [4]. 

Прагнення митця до створення хореографічних композицій на основі 
народнопісенного матеріалу призвело до створення в 1930 році в Полтаві 
«Жіночого хорового театралізованого ансамблю» (Жінхоранс»). Творчим 
кредо колективу стала театралізація пісні, в якій ключові позиції займає 
танець. «Жінхоранс» став взірцем відображення багатовікових традицій 
українського народу засобами народної пісні та танцю через призму 
новаторських ідей Василя Верховинця. Завдяки професіоналізму керівника 
та високій майстерності учасників колективу в 1935 році ансамбль стає 
Державною капелою. В березні 1936 року на першій декаді української 
літератури і мистецтва в Москві «Жінхоранс» представив інсценізовані 
українські народні пісні «Навгороді калина», «Ой вишенько-черешенько», 
«Сиділа на колодці», «Ой чия то хата біла» та ін. Саме «Жінхоранс» став 
першою сходинкою у становленні професійного хореографічного мистецтва 
в Україні [5]. 

Отже, просвітницька, науково-методична, творча та педагогічна 
діяльність Василя Верховинця в Полтаві сприяла популяризації мистецтва 
танцю, заклала фундамент для становлення та розвитку аматорського, 
професійного танцювального мистецтва та хореографічної освіти в Україні. 

Діяльність «Жінхорансу», який було ліквідовано в 1939 році після 
трагічної смерті В. Верховинця, відновила Є. Доля в 1945 році. В 1970 році 
колектив перейменовано на «Веселку», а в 1987 році – на «Полтаву» [8]. 
Пісенно-танцювальний ансамбль «Полтава» став провідним колективом 
Полтавської обласної філармонії [12].  

Традиції «Жінхорансу» продовжив Заслужений ансамбль пісні і 
танцю України «Лтава» Полтавського міського Будинку культури, який 
було створено у лютому 1957 року Заслуженим артистом України (1973 р.) 
Валентином Міщенко. Творчим кредо колективу стало виконання 
полтавських фольклорних пісень в обробці керівника у поєднанні з 
народним танцем. В 1960 році ансамблю присвоєно звання народного, а в 
1967 році – «Заслужений» [9]. Балетмейстерами ансамблю впродовж років 
його активної творчої діяльності (1957‒2017) працювали О. Гвоздь, 
В. Гаврилюк, В. Тулаєв, О. Євстігнєєва, В. Перепелкін, О. Кулько. 

Результатом співпраці В. Міщенка та В. Тулаєва стали вокального-
хореографічні композиції «Василечки», «Кружало», «Рогоза», «Сорочинський 
ярмарок», які було створено на основі полтавського фольклору. Творчий 
доробок колективу відзначено нагородами на міжнародних фестивалях в 
Болгарії (м. Бургас, 1968 р.), Австрії (1971 р.), Німеччині (м. Рудальштальт, 
1977 р.), Франція (м. Конфолан, 1982 р.) та ін. [10].   
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Одним з колективів, який створив передумови для відкриття 
спеціальності «Хореографія» в Полтавському педагогічному інституті імені 
В. Г. Короленка став ансамбль бального танцю «Грація», який було 
створено в 1975 році Петром Горголем на базі Полтавського палацу 
культури профспілок. 

З перших років творчої діяльності ансамбль стає дипломантом 
І Всесоюзного фестивалю самодіяльної та художньої творчості (1977 р.), 
переможцем республіканського конкурсу ансамблів бального танцю (1980 р.), 

абсолютним переможцем міжнародного фестивалю ансамблів 
бального танцю соціалістичних країн (1981 р.), лауреатом обласної премії 
імені П. Артеменка та ІІ Всесоюзного фестивалю, присвяченого 40-річчю 
перемоги над фашизмом (1982 р.). Колектив «Грація» веде активну 
концертну діяльність не лише в Україні, а й в Болгарії, Литві, Росії, Польщі. 
За ініціативи Петра Горголя в 1983 році в Полтаві проводиться І конкурс 
бального танцю «Парад грацій-83» [7]. В 1985 році після вдалого виступу 
ансамблю на ХІІ Всесвітньому фестивалі молоді і студентів у Москві, 
ректор Полтавського педагогічного інституту імені В. Г. Короленка, 
академік Зязюн І. А. запропонував Петру Горголю створити відділення 
хореографії на базі факультету громадських професій [8]. 

На етапі становлення хореографічно-педагогічної освіти в 1991 році 
було започатковано спеціальність «Початкове навчання і хореографія» та 
створено секцію хореографія на базі кафедри образотворчого мистецтва. З 
1993 року кафедра хореографії стає відокремленим підрозділом. Кафедру 
декілька разів було реорганізовано у кафедру естетичного виховання і 
хореографії (1998 р.), кафедру образотворчого мистецтва й хореографії 
(1999 р.), кафедру хореографії (2003 р.) [18]. 

На етапі становлення (1991‒2002 рр.) підвищується якісний склад 
кафедри через залучення провідних фахівців в галузі хореографічного 
мистецтва до процесу підготовки майбутнього вчителя хореографії та 
навчання викладачів в аспірантурі. В 2002 році викладач кафедри Таранцева 
Олена Олександрівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти на тему «Формування фахових умінь майбутніх учителів 
хореографії засобами українського народного танцю» [12]. 

Впродовж 1991‒2002 рр. вдосконалюється навчально-методичне 
забезпечення кафедри та з’являється спеціальність «Хореографія та 
іноземна мова». 

На етапі становлення продовжує активну творчу діяльність ансамбль 
бального танцю «Грація». Керівник колективу Горголь Петро Степанович 
ініціює проведення офіційного чемпіонату України зі спортивних танців 
серед молоді та Міжнародної командної зустрічі США ‒ Україна (1994 р.), 
чемпіонату України серед дорослих (1996 р.), проекту «Танцювальне село» 
(1999 р.), відкриття відділення спортивного танцю для дітей у ДЮСШ при 
облраді спортивного товариства «Колос» на базі ПНПУ імені 
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В. Г. Короленка та створення команди формейшн «Грація» з вихованців 
ДЮСШ та студентів спеціальності «Хореографія» (2001 р.) [7]. 

На етапі модернізації (2003–2016) відкривається магістратура зі 
спеціальності «Хореографія» (2007 р.), підвищується якісний склад кафедри 
через захист дисертаційних досліджень та отримання вчених звань. 

У 2006 році викладач кафедри хореографії Благова Тетяна 
Олександрівна  захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка 
та історія педагогіки на тему «Розвиток мистецьких дисциплін у навчальних 
закладах Полтавщини (друга половина XIX – початок ХХ ст.)» [3]. 

У 2007 році викладач кафедри хореографії Жиров Олександр 
Анатолійович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка 
та історія педагогіки на тему «Розвиток української народної хореографії у 
мистецько-педагогічній спадщині та діяльності К. Василенка (50‒90 роки 
ХХ ст.)». 

У 2009 році викладач кафедри хореографії Погребняк Марина 
Миколаївна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
мистецтвознавства  зі спеціальності 26.00.01 – теорія й історія культури на 
тему «Танець «модерн» у художній культурі ХХ ст.». 

Викладачі кафедри хореографії отримують вчені звання доцента, 
зокрема Горголь П. С. (2002 р.), Таранцева О. О. (2004 р.), Благова Т. О. 
(2007 р.), Жиров О. А. (2008 р.), Погребняк М. М. (2012 р.) та професора 
Горголь П. С. (2003 р.) [18]. 

На етапі модернізації кафедра хореографії проводить Всеукраїнські 
науково-практичні конференції «Тенденції і перспективи розвитку 
світового хореографічного мистецтва» (2006, 2010 рр.) та «Художні 
практики та мистецька освіта у крос культурному просторі сучасності» 
(2017 р.) [14; 17]. На конференціях обговорювались аспекти теорії і 
практики хореографічного мистецтва, актуальні проблеми підготовки 
фахівця-хореографа, інноваційні технології та практика викладання 
хореографічних дисциплін та ін. В рамках конференції у 2010 році 
проведено ряд майстер-класів з хореографії, зокрема «Техніка release» 
кандидата психологічних наук, доцента кафедри загальної і організаційної 
психології Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка 
Л. Мови; «Структура, реагування і спонтанність у композиції сучасного 
танцю» старшого викладача училища хореографічного мистецтва «Київська 
Муніципальна Українська Академія Танцю імені Сержа Лифаря» О. Кебас; 
«Організаційна робота з колективом спортивного бального танцю» 
заслуженого працівника культури України, доцента кафедри хореографії 
Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка П. Горголя. У 2017 році в рамках роботи конференції 
презентовано роботу творчих лабораторій кафедри сучасної хореографії 
ХДАК та кафедри хореографії ПНПУ імені В. Г. Короленка. 
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На етапі модернізації активізується робота викладачі в напрямку 
вдосконалення навчально-методичного забезпечення процесу підготовки 
майбутнього вчителя хореографії, зокрема розробки навчальних та робочих 
програм, навчально-методичних посібників, навчально-методичних 
комплексів, курсів лекцій, методичних рекомендацій з хореографічних 
дисциплін. Серед посібників, видрукуваних викладачами кафедри 
хореографії Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка «Китайський танець. Історія розвитку» (2004 р.) 
Погребняк М. М., «Кім Василенко: життєвий шлях і досвід мистецько-
педагогічної діяльності» (Жирова О. А., 2008 р.), «Розвиток шкільної і 
професійної мистецької освіти на Полтавщині (друга половина XIX – 
початок XX ст.)» (Благова Т. О., 2009 р.), перший в Україні навчально-
наочний посібник з хореографії «Теорія і методика європейських танців» 
(Благова Т. О., Жирова О. А., 2010 р.), який рекомендований Міністерством 
освіти і науки України як електронний навчально-наочний посібник для 
студентів вищих педагогічних навчальних закладів України та ін. [1; 2; 11; 13]. 

На етапі модернізації з’являються нові творчі колективи: народний 
ансамбль танцю «Весна» (керівник – Лілія Пригода) та народний ансамбль 
сучасного балету «Марія» (керівник – Марина Погребняк). 

Народний ансамбль танцю «Весна» стає переможцем чисельних 
фестивалів і конкурсів, серед яких ХІ Всеукраїнський фестиваль-конкуру 
народної творчості «Барвистий віночок» (м. Дніпропетровськ, 2006 р., 
2010 р.), Міжнародний фестиваль конкурсу хореографічного мистецтва 
«Танцюючий бриз» (м. Керч, 2011 р.), Міжнародний фестиваль-конкурс 
мистецтва «DanceSongFest» (м. Харків 2012 р., 2013 р.), І Міжнародний 
конкурс мистецтв «Зоряний олімп» (м. Полтава, 2013 р.) та ін. 

Народний ансамбль сучасного балету «Марія» лауреат І та ІІ премій у 
номінаціях «Modern», «Сontemporary» VІ Міжнародного конкурсу 
сучасного танцю «Золото осені» (м. Луганськ, 2010 р., 2012 р.); 
Міжнародного конкурсу мистецтв «Art premium» (м. Київ, 2009 р., 2010 р.); 
Міжнародного конкурсу мистецтв «ART Premier» (м. Київ, 2011‒2013 рр.); 
Міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва «Super 
dаnсe» (м. Львів, 2012, 2016 рр.) та ін. В репертуарі колективу одноактні 
балети «Пісня, вогонь та земля» (філософське осмислення драми-феєрії 
«Лісова пісні»), «Політ самотнього птаха» (за мотивами творів Р. Баха); 
«Сходження», «Наречена», хореографічні мініатюри з циклу «Біблійні 
мотиви»: «Втілення», «Каяття», «Народжені крила», «Ave Maria», 
«Великодня молитва», «Незрима битва», «Піднесені серця» та ін. 

Продовжує активну творчу діяльність народний ансамбль 
спортивного бального танцю «Грація», який стає призером Кубка світу 
(Австрія, 2003 р.), переможцем відкритого чемпіонату світу (Німеччина, 
2007 р.), чемпіоном Європейської федерації спортивного танцю (Україна, 
2010 р.) серед команд формейшн, лауреатом Міжнародного фестивалю 
конкурсу «DanceSongFest» (Україна, 2012‒2013 рр.) та ін. [18]. 
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Отже, серед основних етапів становлення хореографічно-педагогічної 
освіти в Полтавському національному педагогічному університеті імені 
В. Г. Короленка ми виділяємо підготовчий, становлення та модернізації. 
Просвітницька, науково-методична, творча та педагогічна діяльність 
Василя Верховинця в Полтаві заклала фундамент для становлення та 
розвитку хореографічної освіти в Україні. В результаті аналізу еволюції 
основних етапів становлення хореографічної спеціальності в Полтавському 
національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка визначено, 
що творчі  музично-хореографічні та танцювальні колективи відігравали 
важливу роль на всіх етапах її становлення. Науково-методична діяльність 
викладачів кафедри хореографії ПДПУ імені В. Г. Короленка забезпечує 
реалізацію завдання забезпечення органічного поєднання в освітньому 
процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності. 

У подальшому планується здійснити аналіз основних етапів 
становлення хореографічно-педагогічної освіти в провідних вищих 
навчальних закладах України. 
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ПЕДАГОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  

У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

 

У статті здійснено теоретичний аналіз означеної проблеми, 

розкрито загальні питання формування професійної компетентності 

майбутніх учителів. Доведено що у визначенні професійної 

компетентності вчителя науковці звертають увагу на різні її аспекти, що 

вказує на складність, багатогранність і розмаїтість структури цього 

феномену. Формування педагогічного мислення майбутніх учителів має 

бути спрямоване на розвиток у них емоційного інтелекту як умови 

формування міжособистісної компетентності. Визначено, що процес 

формування емоційного інтелекту має здійснюватися при забезпеченні 

постійної інтелектуальної активності майбутніх учителів. 

Ключові слова: компетентність, компетенція, компетентнісний 

підхід, міжособистісна компетентність, педагогічне мислення, емоційний 

інтелект, підготовка майбутніх учителів.  

 

В статье осуществлен теоретический анализ указанной проблемы, 

раскрыты общие вопросы формирования профессиональной 

компетентности будущих учителей. Доказано, что в определении 

профессиональной компетентности учителя ученые обращают внимание 

на различные ее аспекты, указывает на сложность, многогранность и 

разнообразие структуры этого феномена. Формирование педагогического 

мышления будущих учителей должно быть направлено на развитие у них 

эмоционального интеллекта как условия формирования межличностной 

компетентности. Определено, что процесс формирования эмоционального 

интеллекта должен осуществляться при обеспечении постоянной 

интеллектуальной активности будущих учителей. 

Ключевые слова: компетентность, компетенция, компетентностный 

подход, межличностная компетентность, педагогическое мышление, 

эмоциональный интеллект, подготовка будущих учителей. 

 

The article deals with the theoretical analysis of the problem, the general 

questions of forming the professional competence of future teachers presented in 

the scientific literature, the need for systematic study of the problem of formation 

of pedagogical thinking as a component of the professional competence of the 

future teacher is determined. It is proved that in determining the professional 

competence of the teacher, the scientists pay attention to its various aspects and 
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characteristics, indicating the complexity, diversity and diversity of the structure 

of this phenomenon. Formation of the pedagogical thinking of future teachers 

should be aimed at the development of their emotional intelligence as a condition 

for the formation of interpersonal competence. It is determined that the process 

of formation of emotional intelligence should be carried out while ensuring the 

permanent intellectual activity of future teachers, in particular, in solving 

pedagogical problems. 

Key words: competency, competence, competency approach, interpersonal 

competence, pedagogical thinking, emotional intelligence, preparation of future 

teachers. 

 

Сучасні дослідження доводять, що для реалізації себе в суспільстві, в 

професії, в творчості мало мати лише знання, уміння і навички, ще потрібні 

компетентності. Сучасна педагогічна освіта в Україні перебуває у стані 

реформування. У центрі освітньої діяльності опиняється процес 

формування компетентної особистості учня, у результаті професійної 

діяльності вчителя, який повинен демонструвати готовність та здатність 

реалізовувати свої знання і досвід у проблемних педагогічних ситуаціях.  

Пріоритетними в сучасній освіті є вміння оперувати технологіями та 

знаннями, що задовольняють потреби інформаційного суспільства, 

формують у молоді здатність до освоєння нових видів діяльності. 

Показовими є результати моніторингових досліджень, які доводять, що 

найуспішнішими виявилися країни, де статус учителя є високим, а освітня 

культура – розвиненою. Освітня культура забезпечується компетентними 

педагогами з добре розвиненим професійним педагогічним мисленням, що 

є складовою професійної компетентності вчителя. 

Питання компетентнісного підходу розглядалися у роботах 

Н. Кузьміної, А. Маркової, Л. Мітіної, Л. Петровської, Л. Олексєєвої та ін. 

Проблеми формування компетентності були виділені такими науковцями, 

як: В. Байденко, І. Зимня, У. Каннінг, Б. Креме, В. Куніцина, Г. Рот, Б. Рунде 

та ін. Характеристики сутності, змісту та структури компетентності стали 

предметом вивчення учених: С. Гончарова, В. Куніцина, О. Локшиної 

В. Первутинського, О. Пометун, В. Свистун, В. Ягупова; сучасні тенденції 

розвитку змісту освіти у зарубіжних країнах аналізувалися О. Овчарук, 

Я. Кодлюк, К. Корсаком. 

Аналіз проблеми засвідчує, що загальні питання професійної 

компетентності досить широко представлені у науковій літературі, разом з 

тим, відсутнє комплексне дослідження поняття розвитку педагогічного 

мислення та аспектів його формування як складової професійної 

компетентності майбутнього вчителя. 

На основі аналізу досліджень провідних науковців обґрунтувати 

сутність поняття «педагогічна компетентність», виокремити складові 

педагогічного мислення, визначити основні аспекти його формування у 
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контексті компетентнісного підходу.  

У процесі дослідження студентам – майбутнім учителям разом з 

іншими питаннями анкети було запропоновано відповісти на таке запитання – 

«Чого б ви хотіли навчити своїх учнів?» Більшість сформулювали власні 

відповіді згідно обраної спеціальності, зокрема: «знання історії», 

«володінню іноземними мовами», «знанню математики», «заняттям 

спортом» тощо. Далі давалися відповіді з перераховуванням якостей, які 

майбутні педагоги хотіли б сформувати у своїх вихованців, зокрема: 

«почуття патріотизму», «бути чесними, вихованими», «дисциплінованості», 

«екологічної культури», «навичкам здорового способу життя», «почуттю 

обов’язку». Серед відповідей зустрічалися поодинокі, такі як: 

«підприємливості», «умінню критично мислити», «почуттю власної 

гідності» і навіть «естетичного смаку». 

Пригадується відповідь учителя молодших класів зі Швеції, у якої під 

час інтерв’ю запитали: «Чого вони навчають своїх учнів?». На що вона 

відповіла (враховуючи переклад): «Ми вчимо учнів «оспорювати» слова 

вчителя». Іншими словами – вони таким чином формують уміння піддавати 

сумніву почуте, вести дискусію, дебатувати. Саме під час дискусії 

формуються уміння і навички формулювати свою думку, уміти її зрозуміло, 

коректно аргументувати, відстоювати, почути і зрозуміти протилежну 

позицію, добирати контраргументи тощо. Під час добре організованої 

дискусії розвиваються вольові якості, формується характер. За такого 

підходу до навчання у дітей розвивається критичне, логічне, творче та інші 

види мислення. А отже, створюються умови для формування власної 

світоглядної позиції, розвитку суспільної та громадянської свідомості, 

засвоєння демократичних цінностей, виховуються особистісні якості, 

індивідуальність, що є беззаперечними цінностями цивілізованого світу. 

Порівнюючи ці відповіді, можемо зробити відповідні висновки. 

Більшість наших студентів у своїх відповідях опираються очевидно на 

власний досвід навчання у школі і це досвід «минулого».  

Підготовка майбутнього вчителя має бути спрямована на візію 

«майбутнього». Насамперед потрібно дати відповіді на запитання: Яке 

суспільство ми будуємо? Яка особистість буде ефективною в ньому? Які 

завдання вона має бути готовою вирішувати? Від відповідей на ці та інші 

запитання залежить формування змісту освіти, розробка стратегії та 

технологій навчання і, взагалі, нашого майбутнього. 

З урахуванням змін, що охоплюють усі сфери життя, зумовлені 

стрімким розвитком постіндустріального інформаційного суспільства 

виникає потреба модернізації освітнього простору. Суспільству сьогодні 

потрібен фахівець не такий, що має енциклопедичні знання (їх швидко 

можна отримати за допомогою інтернету), а випускник, готовий долучитися 

до подальшої діяльності, здатний на практиці розв’язувати життєві та 

професійні проблеми.  



Збірник наукових праць. Випуск 2, 2017 

 - 19 - 

Основними проблемами, які має вирішувати сучасний учитель 

сьогодні, є: 

– постійне ускладнення змісту освіти;  

– ускладнення проблем виховання у полікультурному світі; 

– безперервне оновлення та поява нових технологій; 

– вирішення складних професійно-педагогічних проблем, які 

вимагають інтеграції знань та практичних умінь у різних галузях. Усі ці 

проблеми під силу вирішувати вчителю з високим рівнем розвитку загальної 

та професійної компетентності. 

Шляхом вирішення професійно-педагогічних проблем сьогодні є 

оновлення змісту освіти та технологій навчання з орієнтацією програм на 

компетентнісний підхід, впровадження сучасних новітніх методик, 

оновлення навчально-методичної бази тощо.  

У концепції Нової української школи проголошується зміна освітньої 

парадигми на основі компетентнісного підходу [6]. 

Компетентнісний підхід розглядається як концептуальний орієнтир 

для освіти, що базується на усвідомленні поняття компетентності та 

розуміння, які саме компетентності необхідно формувати у процесі 

навчання.  

Саме поняття компетентність (за визначенням поданим в 

Енциклопедії освіти) – це сукупність знань і вмінь, необхідних фахівцю для 

здійснення ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати і 

прогнозувати результати праці, використовувати сучасну інформацію щодо 

певної галузі виробництва [4]. 

Що стосується професійної компетентності вчителя, І. Зимня, у її 

характеристиці акцентує увагу на ефективності результату у професійній 

діяльності і визначає педагогічну компетентність як інтегральну (системну) 

властивість особистості педагога, що характеризує його глибоку обізнаність 

у психолого-педагогічній та предметних галузях знань, професійні уміння й 

навички, особистий досвід та ставлення фахівця до освітньої діяльності і 

проявляється у цілеспрямованості, перспективності (прогностичності), 

відкритості, впевненості в собі й здатності досягати значних результатів у 

власній професійно-педагогічній діяльності [5, с. 34‒42].  

На відміну від І. Зимньої, В. Сластьонін у своєму визначенні 

педагогічної компетентності учителя підкреслює такий аспект як готовність 

і визначає її як єдність теоретичної і практичної готовності до здійснення 

педагогічної діяльності [9]. 

Розглядаючи підготовку сучасного вчителя у контексті 

компетентнісного підходу в країнах Європи виділяють такі ключові 

педагогічні компетентності: 

1) предметні компетентності;  

2) педагогічні компетентності; 

3) компетентність щодо інтеграції теорії і практики; 
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4) компетентність щодо взаємодії та співробітництва; 

5) компетентність щодо оцінювання якості; 

6) компетентність у сфері мобільності;  

7) лідерська компетентність; 

8) компетентність щодо неперервного навчання і навчання упродовж 

життя. 

(Педагогічні компетентності, що є спільними для країн ЄС згідно 

проекту «Курікулум педагогічної освіти в країнах ЄС») [11]. 

Ягупов В., Свистун В. у характеристиці професійної компетентності 

роблять акцент на професійно важливих якостях фахівця. За їх визначенням – 

це підготовленість до здійснення певної професійної діяльності та наявність 

професійно важливих якостей фахівця, які сприяють цій діяльності [9, с. 7].  

Отже можемо зробити висновок, що у визначенні професійної 

компетентності вчителя науковці звертають увагу на різні її аспекти і 

характеристики, що може вказувати на складність, багатогранність і 

розмаїтість структури цього феномену.  

Ягуповим В. обґрунтовано провідний методологічний підхід до 

визначення компетентності будь-якого випускника який враховує різні 

аспекти його діяльності: – це інтелектуальний (когнітивний), діяльнісний, 

професійний, фаховий та суб’єктний. У межах нашого дослідження 

розглянемо детальніше інтелектуальний (когнітивний) підхід, за яким 

передбачається набуття певної сукупності теоретичних і практичних знань, 

необхідних, з одного боку, для формування діяльнісної основи професійної 

діяльності, а з іншого – для формування практичного мислення як фахівця 

[10, с. 28‒34]. 

У контексті компетентнісного підходу, також, виділяють поняття 

«компетенція». Його визначають як коло питань, явищ, у яких людина 

компетентна та має відповідний рівень пізнання й досвіду (наприклад: 

педагогічна компетенція вчителя), визначаємо педагогічне мислення 

важливою її складовою, що в свою чергу формує професійну 

компетентність учителя. Існує думка, що компетенції ‒ це завдання 

(поставлені перед людиною), а компетентності ‒ результати. 

Отже, ці явища не можуть існувати окремо, оскільки одне поняття є 

смисловим продовженням іншого: компетенція як наукове явище → 

компетентність як інтегральна якість, яка характеризує підготовленість 

конкретного фахівця до розв’язання певних компетенцій → компетентний 

як реалізація цієї інтегральної професійно важливої якості у практичній 

діяльності конкретного фахівця [10, с. 28‒34]. 

Успішність педагогічної діяльності великою мірою залежить від 

сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя, 

важливою складовою якої є педагогічне мислення як один із аспектів 

педагогічної компетенції вчителя. Педагогічне професійне мислення 

розглядаємо як інтегративну характеристику, що базується на ґрунтовних 
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знаннях щодо особливостей педагогічної діяльності, забезпечує узагальнене 

й опосередковане відображення професійної реальності, адекватне 

висунення і вирішення професійних задач.  

Разом з тим педагогічне мислення віддзеркалює специфіку 

особливостей майбутнього вчителя, зокрема, його емоційно-вольову сферу, 

завдяки якій розвивається дуже важливий для професійної діяльності 

вчителя, його емоційний інтелект. Саме наявність у вчителя емоційного 

інтелекту (EQ) разом із пізнавальним інтелектом (IQ) допомагає формувати 

у вихованців соціальні і громадянські компетентності, визначені як ключові 

для Нової української школи. Вони передбачають формування такого 

досвіду суспільної поведінки, який потрібен для ефективної, 

конструктивної участі у громадському житті та майбутній роботі; наявність 

уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати 

конфлікти, досягати компромісів [6].  

Серед компетентностей, визначених важливими для педагогічної 

діяльності вчителя є міжособистісні компетенції. Їх визначають як такі 

індивідуальні здібності, що пов’язані з умінням виражати почуття і 

формувати стосунки, з критичним осмисленням і здатністю до самокритики, 

а також соціальні навички, пов’язані з процесами взаємодії і співпраці, 

уміння працювати в групах, брати соціальні та етичні зобов’язання. 

Комплекс міжособистісних навичок серед інших включає: 

– здатність до критики та самокритики;  

– здатність працювати в команді; 

– здатність сприймати різноманітність та міжкультурні відмінності 

тощо [2, с. 156].  

Для вирішення цих та інших завдань майбутньому вчителю допомагає 

емоційний інтелект (EQ), який є показником нашої здатності до 

спілкування, вміння усвідомлювати свої емоції та розуміти почуття інших 

людей. Емоційний інтелект (EQ) вважається емоційним еквівалентом 

пізнавального інтелекту (IQ). Якщо IQ відбиває здатності лівої півкулі 

нашого мозку, що відповідає за логіку і раціональне мислення, то ЕQ 

вимірює інтуїтивне мислення, емоційність – ті процеси, за які відповідає 

права півкуля головного мозку. Уміння спілкуватися з людьми і приймати 

правильні рішення залежить від нашого ЕQ, або, іншими словами, 

здорового глузду. 

Отже, людину з високим ЕQ можемо схарактеризувати як таку, що 

уміло знаходить «вихід» зі складних ситуацій, легко і конструктивно 

вирішує проблеми, доброзичливий і приємний у спілкуванні, намагається 

уникати конфліктних ситуацій, самодостатній і незалежний, реалістично 

оцінює свої здібності, ініціативний [1].  

Ґрунтовне дослідження феномену емоційного інтелекту було 

здійснено психологом та журналістом Деніелом Гоулменом, результати 

якого викладені у його роботі «Емоційний інтелект» (1995 рік). Гоулмен 
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визначає EQ як здатність усвідомлювати свої емоції та емоції інших людей, 

щоб мотивувати себе та інших і добре керувати емоціями наодинці з собою 

і при взаємодії з іншими. Автор доводить, що успішніше й ефективніше 

всього працюють ті, хто вміє поєднувати емоції і розум. Він виділяє чотири 

складових емоційного інтелекту, такі як: самоконтроль, самосвідомість, 

емпатія та навички відносин. Найхарактернішою ознакою людини з 

високим EQ Д. Гоулмен називає доброзичливість, завдяки цій якості ми 

можемо контролювати негативні емоції, що дозволяє уникати конфліктів, 

справляти приємне враження на оточуючих тощо [3].  

Необхідність емоційного інтелекту для професійної діяльності 

майбутнього вчителя є очевидною. Завдяки емоційному інтелекту ми 

знаємо й усвідомлюємо чому поводимося саме так чи інакше в різних 

ситуаціях; розуміємо мотиви інших людей, що практично унеможливлює 

вплив маніпуляторів. Люди з високим EQ у взаємодії з іншими налаштовані 

оптимістично та здатні погасити конфлікт. А отже, формування 

педагогічного мислення у процесі професійної підготовки майбутніх 

учителів має бути спрямоване, насамперед, на розвиток у них емоційного 

інтелекту як умови формування міжособистісної компетентності учителя. 

З огляду на це розвиток емоційного інтелекту постає одним із завдань 

формування професійного педагогічного мислення майбутніх учителів і 

здійснюється за такими напрямами:  

– формування умінь та навичок самоконтролю особистості; 

– підвищення рівня самосвідомості та особистої відповідальності 

майбутніх учителів; 

– розвиток почуття емпатії (співчуття, співпереживання); 

– формування навичок відносин, ефективного спілкування. 

Процес формування емоційного інтелекту має здійснюватися при 

забезпеченні постійної інтелектуальної активності майбутніх вчителів, 

зокрема при вирішенні педагогічних завдань. Це можуть бути завдання на 

вирішення проблемних ситуацій; на виявлення нових проблем у знайомих 

ситуаціях; на вирішення дискусійних питань; на розв’язування конфліктних 

ситуацій, також інтерактивні вправи, вправи кооперативного навчання 

тощо. Важливою є особиста оцінка фактів, педагогічних явищ, що впливає 

на вміння майбутнього вчителя мислити критично, творчо, формує 

професійне педагогічне мислення.  

Сучасна освіта України трансформується, стає частиною 

європейського освітнього простору, цілеспрямовано здійснюється процес 

впровадження компетентнісного підходу для закладів усіх освітніх рівнів. У 

центрі освітньої діяльності опиняється процес формування компетентної 

особистості учня, у результаті професійної діяльності вчителя, який 

повинен демонструвати готовність та здатність реалізовувати свої знання та 

досвід. Результати теоретичного аналізу проблеми засвідчують, що загальні 

питання професійної компетентності досить широко представлені у 
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науковій літературі, разом з тим, є потреба системного дослідження поняття 

формування педагогічного мислення та аспектів його формування як 

складової професійної компетентності майбутнього вчителя. 

При розгляді сутність поняття «педагогічна компетентність», можна 

констатувати, що у визначенні професійної компетентності вчителя 

науковці звертають увагу на різні її аспекти і характеристики, що вказує на 

складність, багатогранність і розмаїтість структури цього феномену.  

Отже, формування педагогічного мислення у процесі професійної 

підготовки майбутніх учителів має бути спрямоване, насамперед, на 

розвиток у них емоційного інтелекту як умови формування міжособистісної 

компетентності учителя. Розвиток емоційного інтелекту постає одним із 

завдань формування професійного педагогічного мислення майбутніх 

учителів і здійснюється за такими напрямами: формування умінь та навичок 

самоконтролю особистості; підвищення рівня самосвідомості та особистої 

відповідальності майбутніх учителів; розвиток почуття емпатії (співчуття, 

співпереживання); формування навичок відносин, ефективного спілкування. 

Процес формування емоційного інтелекту має здійснюватися при 

забезпеченні постійної інтелектуальної активності майбутніх вчителів, 

зокрема у процесі вирішенні педагогічних завдань. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці технології 

формування педагогічного мислення майбутніх учителів в умовах 

середовища закладу вищої педагогічної освіти.  
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СПЕЦИФІКА ВІДОБРАЖЕННЯ ФЕНОМЕНА «ВИКОНАВСЬКОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ ГІТАРИСТА» В ІСТОРІЇ МУЗИЧНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА МУЗИКОЗНАВЧОЇ ДУМКИ 

 

У статті висвітлюється специфіка відображення феномена 

«виконавської майстерності гітариста» в історії музично-педагогічної та 

музикознавчої думки. Розглядаються праці, в яких відображено розвиток 

гітарної виконавської майстерності, а також інших музичних 

інструментів. Виявлено, що вітчизняні науковці-гітаристи недостатньо 

дослідили дану проблематику. Проте, значних успіхів у дослідженні 

музичної виконавської майстерності досягли науковці та викладачі інших 

музичних інструментів. Висвітлюються основні складові феномена 

«виконавська майстерність» та шляхи її вдосконалення.  

Ключові слова: виконавська майстерність гітариста; 

інструментальне виконавство; гітарне мистецтво; музичне мистецтво; 

музична освіта. 

 

В статье освещается специфика отражения феномена 

«исполнительского мастерства гитариста» в истории музыкально-

педагогической и музыковедческой мысли. Рассматриваются работы, в 

которых отображено развитие гитарного исполнительского мастерства, 

а также других музыкальных инструментов. Выявлено, что 

отечественные ученые-гитаристы недостаточно исследовали данную 

проблематику. Однако, значительных успехов в исследовании музыкальной 

исполнительского мастерства достигли ученые и преподаватели других 

музыкальных инструментов. Освещаются основные составляющие 

феномена «исполнительское мастерство» и пути ее совершенствования. 

Ключевые слова: исполнительское мастерство гитариста; 

инструментальное исполнительство; гитарное искусство; музыкальное 

искусство; музыкальное образование. 

 
The article focuses on the specifics of the reflection of the phenomenon of 

«performing skills of the guitarist» in the history of musical-pedagogical and 
musicological thought. Works are considered, which reflect the development of 
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guitar performing skills, as well as other musical instruments. It was discovered 
that domestic scientists-guitarists did not adequately explore this issue. However, 
scientists and teachers of other musical instruments have achieved significant 
success in the study of musical performing skills. The works of pianists and 
violinists are interesting. Considering the various scientific positions of 
performing skill, scientists analyze the psychophysical aspect of this phenomenon. 
It is noted that the performance of the guitarist is closely linked with the 
performing arts of violin and piano. The violin is similar to the work of the left 
hand, and with the piano ‒ the sound of the instrument. The main components of 
the phenomenon of «performing skill» and ways of its improvement are covered. 

Key words: the performance of the guitarist; instrumental performance; 
guitar art; musical art; musical education. 

 
Стрімкий розвиток виконавської майстерності гітаристів вимагає 

наукового обґрунтування основний складових цього феномену. Поряд з 
успіхами гітаристів-виконавців знаходиться ряд невирішених питань 
пов’язаних з психологією виконання та технологією виконавського 
процесу. Музиканти інших музичних інструментів (фортепіано, скрипка та 
ін.) пропонують власне бачення у розвитку виконавської майстерності 
музиканта. Пропонуємо адаптувати кращі досягнення викладачів інший 
музичних інструментів до розвитку виконавської майстерності гітаристів. 

Розгляд виконавської майстерності музиканта-інструменталіста як 
особливої форми творчо-пізнавальної діяльності передбачає, в першу чергу, 
визначення сутності цього поняття. У науковій літературі воно аналізується 
в різних аспектах: як становлення, функціонування і вдосконалення 
внутрішньої структури музично-ігрових рухів (Ю. Бай); як діалектика 
взаємодії «психічного» і «фізичного» в процесі становлення художньо-
образного мислення і технічної майстерності виконавця (О. Шульпяков); як 
вторинна, відносно самостійна художня діяльність, творча сторона якої 
виявляється у формі художньої інтерпретації (Е. Гуренко); як поєднання 
художньої та механічної виконавської техніки (А. Бірмак); як високий 
рівень виконавської діяльності музиканта, який характеризується здатністю 
до глибинного розкриття художнього змісту музики, виявленням власного 
ставлення до її художнього образу (Г. Саік); як взаємовплив музиканта та 
інструменту, що становить основу формування інформаційно-мистецького 
боку музичного образу (В. Леонов); як координація м’язової сили, 
витривалості, швидкості рухів і сенсорної синхронності, м’язової пам’яті 
(Ю. Цагареллі). 

Метою пропонованої статті є проаналізувати суть феномену 
«виконавська майстерність гітариста» та окреслити шляхи для її розвитку. 

Всебічне вивчення виконавської майстерності гітариста важко 
здійснити без врахування історичного контексту його розвитку в світі. У 
роботі використовується фактологічний матеріал, розроблений в наукових 
працях вітчизняних вчених, серед яких особливо виділяються праці 
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М. Давидова, що дали базовий матеріал, проблематику та напрямки пошуків 
для багатьох подальших досліджень в області академічного виконавства на 
народних інструментах. У його фундаментальних роботах, таких як 
«Теоретичні основи перекладу інструментальних творів для баяна», 
«Основи формування виконавської майстерності баяніста», «Проблеми 
розвитку академічного народно-інструментального мистецтва в Україні», 
«Теоретичні основи формування виконавської майстерності баяніста», 
«Історія виконавства на народних інструментах», «Київська академічна 
школа народно-інструментального мистецтва» та в багатьох науково-
методичних статтях з даної проблематики, де автор розглядає народно-
інструментальне мистецтво як невід’ємну частину сучасної культури, 
аналізує основні напрямки науково-теоретичної, педагогічної та музично-
громадської діяльності кафедри народних інструментів; узагальнює досвід 
гри і викладання у вищих навчальних закладах України та колишнього 
Радянського Союзу, дає науково-методичні рекомендації щодо формування 
виконавської майстерності. 

Історія української академічної школи розглядаються в п’ятитомній 
«Історії виконавства на народних інструментах» [3], де дається аналіз 
основних напрямків діяльності педагогічних колективів, їх науково-
методичних досягнень, композиторській творчості в області народних 
інструментів. У даній роботі М. Давидов вичерпно висвітив питання 
транскрипцій та перекладень для баяна, їх місце, роль і значимість в 
сучасному репертуарі; в більш пізніх роботах ‒ відображений якісно новий 
рівень виконавського мистецтва баяністів, досягнутий за півтора-два 
останніх десятиліття, що породив як нові можливості, так і нову, 
поглиблену проблематику, висунув цілу плеяду молодих талановитих 
композиторів, що створюють художньо значущі твори. Не залишаються без 
уваги питання вдосконалення інструментарію, що розширюють виконавські 
можливості.  

Але основна ціль М. Давидова ‒ широкий спектр виконавської 
конкретики художньої технології виконавця, те, що особливо приваблює 
новизною наукового підходу, питання: «виховання виконавця», «основні 
передумови формування творчої самостійності», «єдність раціонального та 
емоційного факторів», «культура почуттів», «домашня робота як фактор 
самовиховання», «методика визначення оцінки виконавця »та багато інших, 
що є основними аспектами в сучасній методиці оволодіння виконавською 
технологією на будь-якому музичному інструменті. Особливо важливим в 
контексті нашої теми є введення поняття «технічна домінанта». М. Давидов 
трактує виконавську майстерність як «мистецтво інтонаційного сенсу» 
(термін Б. Асафьва), яке формується на основі співтворчого характеру 
образного, теоретичного, інтерпретаторського і психологічного аспектів 
музичного мислення. Поняття «художня техніка» (по М. Давидову) 
становить скоординованість художніх намірів і реалізуючих дій виконавця 
в музичній звуковимові.  
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У поняття «виконавська майстерність», на наш погляд, входить не 
тільки весь комплекс технологічних засобів і навичок музиканта-виконавця, 
необхідних для реалізації художніх намірів. Складовими майстерності є і 
такі компоненти музичного інтелекту, як яскравість образних уявлень, 
глибина переживань, відчуття живого пульсу музичної тканини (М. Давидов). 
Об’єднання цих факторів забезпечує натхненність інтерпретаторського 
осмисленого виконання, підлеглого творчої волі артиста. 

Розвиваючи тезу М. Давидова, ми вважаємо під поняттям 
«виконавська майстерність гітариста» високий рівень сценічно-
артистичних, рухово-професійних і виразно-реалізують навичок виконавця, 
за допомогою яких він втілює в реальному звучанні своє звукове уявлення 
художнього образу музичного твору. У вузькому аспекті виконавська техніка 
гітариста зводиться до тріади виразних засобів: темпоритм-динаміка-
артикуляція. Ця позиція є визначальною в представленому дослідженні. 

Багатий професійний педагогічний досвід і ряд проблем розвитку 
фортепіанної техніки з сучасних наукових позицій висвітлені в роботі 
професора Ленінградської консерваторії А. Бірмак «Про художню техніку 
піаніста» [2]. У роботі всебічно охоплюються найскладніші питання 
піанізму, освітлено ряд проблем розвитку фортепіанної техніки на основі 
наукових даних. Книга містить цінні рекомендації та практичні поради, 
підкріплені цитатами видатних майстрів піаністичного мистецтва. Вона 
тлумачить природні закономірності музично-ігрових рухів стосовно 
піанізму і в цьому відношенні особливо важливим є встановлення нею 
поняття «координованої свободи». Головна цінність цієї праці ‒ в 
спрямованості наукових пошуків безпосередньо на методику викладання, на 
формування «художньої техніки», на саме виконавство. Важливим є і та 
обставина, що А. Бірмак, при розгляді корінних питань, пов’язаних з 
природною природою ігрового руху і виконавського апарату, керується не 
тільки теорією, а й своєю багаторічною виконавської практикою, досвідом, 
як чудова піаністка-концертантка. 

У книзі «У воріт майстерності» Г. Когана розкривається психологічні 
передумови успішної роботи піаніста [4]; трактуються загальні питання 
«життя в мистецтві»; виконавське мистецтво в ній представлено як явище 
цілісне. Уже на початку своєї педагогічної діяльності в Київській, а потім в 
Московській консерваторії Г. Коган створив курс «Історія і теорія піанізму», 
який заслужено користується великим успіхом у студентів і викладачів ВНЗ. 
Основне коло актуальних питань ‒ «направлена увага» ‒ перша умова 
успіху в роботі; важливість ясного та точного уявлення мети, розчленування 
її на ряд малих цілей; пам’ять ‒ резервуар уяви; гострота та точність 
сприйняття ‒ ґрунт пам’яті; вміння чути ‒ основа піаністичної майстерності; 
зосередженість уваги; розподілена увага; проблеми та причини естрадного 
хвилювання та заходи боротьби з ним; спрямованість до мети, 
профнепридатність, та ін. На закінчення книги Г. Коган ‒ стаття 
«Психотехнічна школа перед судом О. Шульпякова», де гідно оцінені ряд 
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позитивних інновацій в методиці музичного виховання та дається 
аргументована критика суперечливих питань. Г. Когана стверджує: «У 
О. Шульпякова мова йде про інше ‒ про усвідомлення відчуттів, які долають 
виконавцем під час руху», проте: «всякому уважному читачеві повинно бути 
ясно, що я вважаю погляд на ціль першим і найважливішим. Але аж ніяк не 
єдиним ... і зовсім не заперечую можливості спеціальної роботи над 
технікою, над рухом ‒ тільки не в тому сенсі, як це розуміли автори анатомо-
фізіологічної школи» [4, с. 191]. Зі сказаного вище ясно, що якщо 
О. Шульпяков хотів судити про погляди «психотехніки», то він повинен був 
звернутися до тих праць, де розглядається саме ця сторона питання, а такі 
роботи як відомо існують. 

На особливу увагу заслуговують монографія М. Міхайленка та 
Ф. Тана «Довідник гітариста» [5] та «Методика викладання гри на 
шестиструнній гітарі» М. Міхайленка [6]. Якщо перша книга охоплює 
широкий пласт історико-біографічної інформації та найнеобхідніший 
мінімум виконавської технології ‒ традиційних і нових прийомів гри, 
штрихів, засобів алеаторики та ін., то в другій книзі ці та інші питання 
отримали більш широке висвітлення та розробку з методико-дидактичних 
позицій. Підручник є винятковим за масштабом і новизні інформації, де, 
поряд з актуальними проблемами жанру, висвітлюється широкий спектр 
питань сучасної гітарної методики, педагогіки та виконавства. Найбільш 
значимі та нові з них: «Еволюція постановки виконавського апарату та 
звуковидобування», «Виявлення та розвиток музичних здібностей учнів», 
«Початкове навчання», «Постановка виконавського апарату», «Техніка 
правої і лівої рук гітариста», «Клас гітари в дитячій музичній школі та 
музичному училищі», «Робота гітариста над музичним твором», 
«Удосконалення виконавської техніки», «Професія ‒ педагог». Викладена 
автором система виховання та навчання гітариста покликана допомогти 
педагогам впевненіше оволодівати наукою викладання; поставлені 
проблеми спонукають колег на пошуки нових раціональних шляхів, засобів 
і прийомів у такому складному мистецтві, як гітарна педагогіка і 
виконавство. Такий стан справи видається цілком природним: 
універсальних методик не існує. Музична педагогіка є творчість, розвиток і 
різноманіття якого невичерпні.  

Однак, на тлі зростаючої академізації гітарного виконавства, 
спостерігається також і полярність поглядів і підходів, іноді надмірно вільне 
трактування певних стабільних, сталих методичних принципів. Часом 
дають про себе знати безпринципність у виборі засобів і методів виховання 
гітаристів, вседозволеність у вирішенні методичних питань, суб’єктивні 
погляди, прикриті фразеологією, що заперечує традиції у виконанні 
класики, музики романтичного напряму, та ін. Особливо це характерно для 
останніх американських видань. Незважаючи на багато позитивних 
моментів і рекомендації далеко не в простій формі пояснюються причини та 
наслідки нераціональних моментів у виконанні та викладанні і дуже 
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розмито ‒ перспективи їх подолання. 
Заслуговує на увагу методична робіта «Граючи на нейлоні» С. Тенанта 

(«Pamping naylon»), що вийшла в США як Чотирьохчастинний навчальний 
посібник [7] і як Відеошкола. Тут, немає словесної імпровізації, а цілісна, 
гранично лаконічна конкретика викладу, іноді межує з категоричністю. 
С. Тенант (Детройт, 1962), за визнанням світової преси, ‒ один з 
найяскравіших музикантів-гітаристів сучасності, переможець Міжнародних 
конкурсів в Торонто (1984), «Радіо Франції» (1988), в Токіо (1989), лауреат 
національних і міжнародних премій. Ініціатор створення та керівник Лос-
Анжелеского квартету гітаристів, що не заважає його яскравій кар’єрі 
гітариста-соліста, як і іншим учасникам квартету. Записав як соліст і з 
квартетом більше 20 компакт-дисків. Унікальність його мистецтва полягає 
в тому, що він здійснив записи всіх творів Х. Родріго (в тому числі і всі 
Концерти) та по творчості якого захистив докторську дисертацію. Посібник 
«Граючи на нейлоні» складається з чотирьох невеликих збірників, 
побудованих цілком з оригінального матеріалу: вправи та невеликі 
фрагменти-етюди з пріоритетною увагою до техніки правої руки. І не просто 
до техніки, а до «традиційної» техніки. «Техніка «аппояндо» зберігає в собі 
невичерпне джерело динамічних і тембрових можливостей, так і не 
реалізованих» ‒ стверджує він [7, с. 13], і з типово американським гумором 
критикує гітаристів, що відійшли від класичних позицій Ф. Тарреги та 
А. Сеговії. З вражаючою легкістю демонструє на відео уроках справжню, 
«керовану» техніку; особливо разючий потенціал правої руки. У роботі над 
вправами особливо підкреслюється їх ритмічна організація ‒ «Уміння 
контролювати ритм в пальцях набагато важливіше максимальної 
швидкості» ... «Якщо вільно контролюєте ноти ‒ швидкість прийде»  
[7, с. 26] ... «Технічні пасажі обов’язково граються аппояндо» [7, с. 4], «...але 
навчіться, в першу чергу, грати його гранично тихим звуком, максимально 
розслабленою рукою, поступово збільшуючи з метрономом швидкість, 
знаходячи при цьому зручний і звучащий кут атаки струн» [7, с. 12]. Ця теза ‒ 
пріоритет звуку ‒ проходить червоним рядком по всіх частинах посібника, 
тим більш показові й озвучені в відеофільмах всі його модифікації в різних 
прийомах і комбінаціях. 

Однією з останніх закордонних публікацій є монографія професора 
Віденської консерваторії, ‒ концертуючого гітариста, який неодноразово 
гастролював в Україні, ‒ заслуженого артиста України Л. Вітошинського 
«Про мистецтво гри на гітарі. Кантабіле і ритміко» [8]. Робота являє собою 
солідне методичне видання, оригінальне за формою; меншу половину 
обсягу займає методична авторська частина. Інший обсяг книги складають 
статті з даної тематики провідних австрійських і німецьких гітаристів-
педагогів і концертантів ‒ учнів Л. Вітошинського. Автор пише: «Дана 
публікація не є ні «Повної Школою гри на гітарі» в звичайному значенні 
цього слова, ні підручником з історії. І все ж вона ‒ та підручник, і книга, і 
довідковий посібник ... У широкому сенсі дана робота ‒ це «роздум про 



Збірник наукових праць. Випуск 2, 2017 

 - 31 - 

музику» ... вона не написана в значній мірі для початківців, а скоріше для 
прогресуючих гітаристів, більш того ‒ мислячим музикантам. Думаю, що 
вона буде корисна багатьом музикантам як супроводжуючий посібник і 
керівництво в їх професійній діяльності» [8, с. 9]. Витримана книга в 
новомодному стилі «релакс», тобто у вільній та невимушеній формі 
розповідає про серйозні речі та проблеми. Це ж підкреслює і рецензент, 
відомий гітарист і педагог К. Рагузнік. Він зазначає, що Л. Вітошинський 
прекрасно тримає баланс між академічним змістом і веселою елегантністю 
мови, збільшуючи тим самим задоволення для людей, які люблять музику. 
Книга збагачена включенням статей, в тому числі у формі діалогу від 
відомих гітаристів з кола друзів Л. Вітошинського. 

Проте, в монографії є ряд проблемно-інформаційних статей, які 
заслуговують уваги у рамках даного дослідження. Це «Літній симпозіум про 
Й. Баха», «Говорячи пальцями», «Щасливі руки», «Сім смертних гріхів 
гітариста», «Музична домашня аптечка», «Свобода, яку я маю на увазі» і 
особливо «Вид симбіозу: композитор, твір, інтерпретація», де видно 
тяжіння автора до класичних канонів в роботі над творами, їх концертного 
втілення; суворої та вдумливої інтерпретації як музики бароко, так і 
сучасної. У статті «Те, що ваші пальці завжди хотіли б знати» явно 
простежуються канони «фізіологічного» напряму, коригування аплікатури, 
розрідження важкою фактури», редагування тексту в бік спрощення та ін. 
Зрідка згадується про контроль уваги, психологічному настроюванні у 
передконцертному стані артиста. 

Незважаючи на багато позитивні тенденції, необхідно відзначити, що 
гітаристи в своїх дослідженнях все ще мало звертаються до серйозних, 
базових наукових праць, музикознавчих досліджень, що розглядають 
кардинальні питання виконавської теорії та практики; знаходяться більше в 
своєму вузькопрофесійному колі, керуються, в основному, емпіричною 
практикою, спираючись на досить сумнівні авторитети. Тому, вважаємо за 
необхідне включити в систему аналізу актуальних проблем по нашій темі 
найбільш значущі науково-методичні праці авторитетних виконавців, 
відомих діячів музичної педагогіки суміжних областей. 

Л. Ауер ‒ «Моя школа гри на скрипці. Інтерпретація творів скрипкової 
класики» [1]. Методичні принципи Л. Ауера складалися під впливом 
прогресивних ідей російської музичної педагогіки, а формування 
характерних особливостей виконавського стилю школи Л. Ауера було 
нерозривно пов’язано з новаторством, яке стимулювало творчість 
російських композиторів. Л. Ауер бачив своє головне завдання у вільному 
творчому розвитку артистичної індивідуальності учня. Його практичні 
поради, які стосуються твору або його окремих епізодів, спрямовані до того, 
щоб допомогти учневі з найбільшою повнотою розкрити та донести до 
слухача зміст музичного твору. Для наочності автор ілюструє свої поради 
численними нотними прикладами. Зрозуміти виконуваний твір і зробити 
його доступним для слухача, ‒ така, на думку Л. Ауера мета, до якої повинен 
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прагнути кожен музикант. Даючи практичні поради, Л. Ауер не випускає з 
уваги й важливих загальних моментів, без усвідомлення яких учень не 
зможе опанувати високим мистецтвом художньої інтерпретації. Книга 
обсягом 3 глави (вступна стаття І. Ямпольского) містить найцінніші 
актуальні вказівки та рекомендації з усіх питань скрипкової майстерності, 
починаючи від початкових постановочних моментів і до інтерпретаторських 
проблем золотого фонду скрипкової класики. 

Теорія гітарного виконавства поки ще не стала самостійною галуззю 
знань і відчувається відсутність серйозного науково-теоретичного аналізу 
процесів і явищ суті гітарного мистецтва; Ця прогалина заповнюється 
зверненням гітаристів до праць вчених-музикознавців, які розробляли 
окремі питання сучасної музичної творчості та виконавства. Такий підхід 
обумовлений позитивними результатами практичного перенесення багатьох 
узагальнених досягнень цих виконавських спеціальностей на гітарне 
виконавство з урахуванням інструментальної специфіки. По крихтах 
збираються та узагальнюються науково-методичні новації в дуже 
нечисленних спеціальних гітарних дослідженнях зарубіжних авторів; 
Констатуємо майже повну відсутність серйозних наукових досліджень 
вітчизняних авторів. Нечисленність і важкодоступність опублікованої (і не 
виданої) науково-методичної літератури Я. Пухальского, а також 
досліджень російських авторів ‒ О. Гітмана, В. Домогацкого, В. Кузнецова. 
Незважаючи на чисельні інтернет-ресурси, зарубіжні публікації з даної 
проблематики також важкодоступні, доходять до нас або фрагментарно, або 
тезисно. Подальші наукові пошуки ми пов’язуємо з поглибленим 
дослідженням виконавської майстерності гітариста у контексті розвитку 
музичної освіти України. 
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ 

ДО ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТАМ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню моделі 

формування готовності майбутніх юристів до запобігання конфліктам у 

професійній діяльності. Дано визначення поняттю «моделювання процесу 

формування готовності майбутніх юристів до запобігання конфліктам у 

професійній діяльності». Аргументовано вибір структурно-функціонального 

виду моделювання. Охарактеризовано блоки моделі формування зазначеної 

готовності: цільовий, діагностичний, змістово-організаційний, рефлексивно- 

аналітичний, оцінювально-коригувальний. Зроблено висновок про те, що 

розроблена модель представляє собою цілісну систему й показує логічні 

взаємозв’язки між всіма елементами, задіяними у конфліктологічному 

навчанні студентів. Визначено перспективи подальших розробок. 

Ключові слова: модель, моделювання, структура моделі формування 

готовності до запобігання конфліктам.  

 

Статья посвящена теоретическому обоснованию модели 

формирования готовности будущих юристов к предотвращению 

конфликтов в профессиональной деятельности. Дано определение понятию 

«моделирование процесса формирования готовности будущих юристов к 

предотвращению конфликтов в профессиональной деятельности». 

Аргументирован выбор структурно-функционального вида моделирования. 

Охарактеризованы блоки модели формирования исследуемой готовности: 

целевой, диагностический, содержательно-организационный, рефлексивно-

аналитический, оценочно-корректировочный. Сделан вывод о том, что 

предложенная модель представляет собой целостную систему и 

отображает логические связи между всеми элементами, включенными в 

конфликтологическое обучение студентов. Определены перспективы 

дальнейших разработок. 

Ключевые слова: модель, моделирование, структура модели 

формирования готовности к предотвращению конфликтов.  

 

The article has been devoted to the theoretical basement of the formation 

model of the commitment the future lawyers for the prevention of the conflicts in 

their career. The certain commitment has been the result of that model. There are 

the main structural and functional units of the formation model of the commitment 

the future lawyers for the prevention of the conflicts in their career have been 

characterized in the research. The essence of the objective units has been 
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determined with the social assignment of the society for the commitment the 

qualify specialist of the juridical sphere, which is able to solve the creation and 

consolidation tasks of the juridical basement of the society, although to realize 

the preventive activity in the sides of lawyers’ career.  It has been determined that 

diagnostic unit of the model destines for the definition their premise of the 

formation the mentioned commitment. The substantial and organizing activity unit 

which comprehends the knowledge system, skills and the experience of the 

professional and preventive activity, which assimilation on condition the 

introduction of the model will contribute the formation of the commitment the 

future lawyers for the prevention of the conflicts in their career had been being 

analyzed.  

Key words: model, modeling, structure of the formation model of the 

commitment for the prevention the conflicts.  

 

З огляду на те, що діяльність правознавців постійно протікає в умовах 

суперечливого професійного середовища, конфліктологічна проблематика 

набуває вагомого значення у галузі їх професійної підготовки. Завдання 

професійної підготовки майбутніх юристів конфліктологічної 

спрямованості можна вирішувати у вищому навчальному закладі, 

підвищуючи рівень викладання фахових та спеціальних дисциплін, 

цілеспрямовано формуючи у студентів конфліктологічні уміння, навички та 

розвиваючи необхідні здібності правового характеру. Наші дослідження 

підтвердили той факт, що в умовах сучасного освітнього процесу 

формування готовності студентів напрямку «Правознавство» до 

запобігання конфліктам у професійній діяльності відбувається практично 

стихійно, найчастіше зовсім не усвідомлено з боку самого суб’єкта 

діяльності. Отже, можна стверджувати, що без удосконалення зазначених 

умінь і навичок досягнути високого рівня сформованості готовності до 

запобігання конфліктам у професійній діяльності юристів видається 

надзвичайно проблематичним завданням. Тому виникає потреба у розробці 

та обґрунтуванні моделі формування готовності майбутніх юристів до 

запобігання конфліктам у професійній діяльності, впровадження у 

навчальний процес якої підвищить рівень конфліктологічної компетентності 

правознавців та затребуваність таких спеціалістів на ринку праці. 

Мета статті – теоретично обґрунтувати модель готовності майбутніх 

юристів до запобігання конфліктам у професійній діяльності у процесі її 

реалізації у практику освітнього процесу ВНЗ. 

На підставі аналізу наукової літератури виявлено, що питаннями 

управління конфліктами різної спрямованості, зокрема вивченню умов та 

стратегій запобігання та конструктивного вирішення професійних 

конфліктів присвячено багато досліджень, серед яких роботи І. Ващенко, 

О. Денисової, Т. Дзюби, Д. Івченко, Л. Карамушки, А. Кіссе, 

М. Коростеліна, І. Сороки, М. Тельника, С. Тихонюк, Є. Тонкова, 
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І. Устинова, Л. Цой, О. Щербакової та ін. Проте проблема моделювання 

готовності майбутніх спеціалістів до управління професійними 

конфліктами, а саме їх попередження та вирішення, висвітлено лише у 

поодиноких працях, зокрема у роботах Т. Браницької, М. Трухан, 

О. Степаненко.  

Так, М. Трухан [12] у своїй роботі розробила структурну модель 

формування готовності майбутніх соціальних педагогів до розв’язання 

професійних конфліктів у закладах освіти; О. Степаненко [11] розглядає 

зміст та особливості моделі формування готовності викладачів вищої школи 

МВС до попередження та розв’язання професійних конфліктів; Т. Браніцька 

[3] досліджує ефективність моделі формування конфліктологічної культури 

майбутніх фахівців соціономічних професій. Щодо проблеми моделювання 

процесу формування готовності майбутніх юристів до запобігання 

конфліктам у професійній діяльності, вона досі залишається поза увагою 

дослідників, що й зумовило вибір теми нашої роботи. 

Зазначимо, що поняття «модель» походить від франц. мodele та від 

лат. Modulus – міра, зразок, норма [9, с. 374], завдяки чому існує досить 

різнопланове його трактування. Даючи визначення цьому поняттю, деякі 

вчені акцентують увагу на структурній його характеристиці, розглядаючи 

підпорядкованість та функціональну значущість елементів, інші 

наголошують на цілісності та системній організації її компонентів.  

На думку С. Перової, модель застосовується в тих випадках, коли з 

якихось причин важко чи неможливо вивчати оригінал у природніх умовах, 

коли необхідно полегшити процес дослідження того чи іншого об’єкта. 

Вона необхідна для оптимального спрощення структурологічних зв’язків 

об’єкта, відсіювання випадкових і несуттєвих елементів. У дослідженні 

модель виконує функції схематичного відображення явища, являє собою 

результат абстрактного узагальнення практичного досвіду, співвіднесення 

теоретичних уявлень про об’єкт та емпіричних знань про нього [10, с. 135]. 

К. Гнезділова та С. Касярум зазначають, що у дослідженні 

педагогічних процесів створення моделі є найкращим методом, який надає 

певну інформацію про процеси, що відбуваються у так званих «живих 

системах» [5, с. 8].  

У нашій роботі ми дотримуємось поглядів Н. Волкової та 

О. Тарнопольського, які вважають, що модель являє собою «теоретично й 

практично створену структуру, яка відтворює ту чи іншу частину дійсності 

у схематизованій і наочній формі. Відображаючи чи відтворюючи об’єкт 

дослідження, модель здатна заміщати його таким чином, що її вивчення дає 

нам нову інформацію про цей об’єкт» [4, с. 8].  

Послугування моделями дослідження об’єктів пізнання покладено в 

основу методу моделювання, який являє собою «сукупність методів 

побудови моделі та вивчення з її допомогою відповідних явищ, процесів, 

систем об’єктів; сукупність методів використання результатів вивчення 



Збірник наукових праць. Випуск 2, 2017 

 - 36 - 

моделей для визначення або уточнення характеристик самих об’єктів 

дослідження, здійснення управління ними, перевірки відповідних гіпотез 

про оригінал» [7, с. 111].  

Під моделюванням процесу формування готовності майбутніх 

юристів до запобігання конфліктам у професійній діяльності ми розуміємо 

створення прогностичної моделі як складової фахової підготовки 

майбутнього юриста, що забезпечує ефективну взаємодію суб’єктів 

підготовки у процесі викладання психолого-педагогічних та юридичних 

дисциплін, результатом якої є сформована зазначена готовність. 

Прогностичність моделі визначається: врахуванням не лише сучасних, але 

й майбутніх потреб суспільства, зокрема відображенням нових 

перспективних вимог до підготовки майбутнього юриста та тенденцій 

розвитку юридичної освіти; формулюванням методологічних положень 

концептуальної моделі; врахуванням структури готовності майбутніх 

юристів до запобігання конфліктам, яка має охоплювати варіативні відкриті 

елементи, котрі можуть перебувати як у статичному, так і в динамічному 

станах; досягненням гнучкості й динамічності моделі за умов дотримання 

ступеневості та етапності формування готовності майбутніх юристів до 

запобігання конфліктам; з’ясуванням педагогічних умов, що впливають на 

досліджуваний процес і визначають методику та технології формування 

готовності майбутніх юристів до запобігання конфліктам; відтворенням 

досягнення певного результату формування готовності майбутніх юристів 

до запобігання конфліктам, який виражається у рівнях та передбачає 

постійний моніторинг; урахуванням динаміки змін не лише на рівні 

компонентів готовності майбутніх юристів до запобігання конфліктам, але 

й педагогічної системи в цілому. 

Отже, створення моделі формування готовності майбутніх юристів до 

запобігання конфліктам дозволяє спроектувати цей процес, тобто визначити 

його принципи, особливості, здійснити аналіз основних етапів, 

спрогнозувати ймовірний результат, забезпечити реалізацію 

випереджального підходу з урахуванням вимог сучасної вищої освіти до 

рівня підготовки юристів.  

Наше дослідження передбачає побудову структурно-функціональної 

моделі, характеристику її властивостей, адже саме такий вид моделювання  

поєднує структурний та кількісний аналіз, гармонізує змістовний і 

формально-логічний підхід у педагогічному дослідженні [8, с. 55]. 

Врахування структурного компоненту дозволяє дослідити побудову 

процесу формування готовності до запобігання конфліктам в контексті 

навчально-виховного процесу (зафіксувати структуру процесу, зокрема 

педагогічного, а також структуру діяльності викладача та студента як 

суб’єктів педагогічного процесу та інші явища, їх якісну характеристику). 

Функціональний компонент дозволить побачити динаміку процесу; 

виокремити та здійснити аналіз найбільш впливових чинників його 
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реалізації; створити комплекс педагогічних умов, реалізація яких зможе 

забезпечити ефективне управління педагогічним процесом та його 

прогнозування. 

Спираючись на теорію функціональних систем П. Анохіна [1], 

вважаємо, що модель формування готовності майбутніх юристів до 

запобігання конфліктам являє собою єдність таких блоків: цільового 

(визначення мети, завдань, методологічних підходів, принципів 

формування готовності майбутніх юристів до запобігання конфліктам); 

діагностичного (з’ясування наявного стану сформованості готовності 

майбутніх юристів до запобігання конфліктам); змістово-організаційного 

(упровадження змісту, форм і технологій навчання); рефлексивно-

аналітичного (здійснення аналітико-оцінювальної діяльності, рефлексія 

власних досягнень у професійному й особистісному зростанні; 

самодіагностика, самокоригування); оцінювально-коригувального 

(здійснення контролю, аналізу, та коригування отриманих результатів). 

Сутність першого блоку обумовлена соціальним замовленням 

суспільства на підготовку високоосвіченого фахівця юридичної галузі, 

здатного ефективно вирішувати завдання створення і зміцнення правової 

бази суспільства, зокрема здійснювати превентивну діяльність у межах 

професійної практики. Загальною метою підготовки майбутніх юристів до 

запобігання конфліктам визнано формування готовності майбутніх юристів 

до запобігання конфліктам у професійній діяльності.  

Розробка моделі формування готовності майбутніх юристів до 

запобігання конфліктам у професійній діяльності потребує об’єктивності і 

надійності наукових висновків та залежить від наукового фундаменту, з 

позиції якого пояснюються основні педагогічні явища, розкриваються 

закономірності, що вирішальним чином впливають на теоретичну 

інтерпретацію цих явищ у майбутньому. Проектування нашої моделі 

ґрунтується на системному, діяльнісному, синергетичному, особистісно 

зорієнтованому, контекстному та технологічному підходах, спираючись на 

які було визначено закономірності та принципи (системності та 

послідовності, науковості, інтегративності, професійної спрямованості, 

контекстного навчання, гуманізації, самодетермінації та внутрішньої 

свободи особистості), за умов урахування яких можна сподіватися на 

досягнення очікуваних результатів.  

Другий, діагностичний, блок моделі, призначений для визначення 

вихідного стану сформованості зазначеної готовності. Підтримуючи 

погляди В. Аванесова [2, с. 42], який виділив сфери діагностики за аналогією 

з трьома основними функціями освітнього процесу (виховання, освіта й 

навчання), ми передбачили проведення діагностичного зрізу: у сфері 

виховання (виявлення й вимірювання складу і структури життєвих 

установок особистості, які торкаються мотиваційного комплексу навчальної 

та професійної діяльності юристів; особистісних характеристик 
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майбутнього юриста, важливих для запобігання конфліктам у професійній 

діяльності); у сфері навчання (визначення рівня оволодіння 

конфліктологічними знаннями, уміннями й навичками, що набуваються у 

межах ВНЗ); у сфері освіти (визначення рівня розвитку особистості і 

оволодіння системою конфліктологічних знань про способи превентивної 

діяльності). 

Третій блок моделі, змістово-організаційний, охоплює систему знань, 

умінь та досвіду професійно-превентивної діяльності, засвоєння яких за 

умов впровадження моделі сприятиме формуванню готовності майбутніх 

юристів до запобігання конфліктам у професійній діяльності. Отже, 

головним завданням цього блоку вважаємо визначення чіткої організації 

діяльності студентів та науково-педагогічного складу через встановлення 

порядку їх взаємодії щодо змісту професійно-превентивної підготовки 

майбутніх юристів.  

При обґрунтуванні наповнення третього блоку моделі ми враховували 

той факт, що зміст готовності майбутніх юристів до запобігання конфліктам 

повинен охоплювати її мотиваційний, гносеологічний, операційний та 

особистісний компоненти, які є єдиним цілим однієї якості та проявляються 

при їх взаємодії. Таким чином, він має бути спрямований на формування 

позитивного ставлення студентів до конфліктологічних знань, усвідомлення 

їх як особистісної цінності; вміщувати комплекс знань, практичних умінь і 

навичок, потрібних для виконання майбутніми фахівцями професійно-

превентивних функцій; орієнтувати студентів на усвідомлення системи 

загальнолюдських гуманістичних цінностей, цінностей комунікації, 

власних цінностей. 

З огляду на той факт, що процес формування готовності майбутніх 

юристів до запобігання конфліктам спирається на інтеграцію знань із різних 

дисциплін спеціальної підготовки майбутніх фахівців, для досягнення 

поставленої мети нами оновлено зміст навчальних дисциплін, які, на нашу 

думку, пов’язані із правовою конфліктологією і у процесі вивчення яких 

можна створити найкращі умови для засвоєння студентами знань і 

формування зазначеної готовності. До низки цих дисциплін ми віднесли 

такі: «Вступ до юриспруденції», «Історія України: державно-правовий 

контекст», «Юридична деонтологія», «Юридична психологія». 

Оновлення навчальних дисциплін передбачає розширення змісту 

навчальних програм завдяки їх доповненню й збагаченню теоретичними 

знаннями щодо сутності правового конфлікту, його видів, функцій, 

особливостей перебігу на різних етапах розвитку, ролі та 

можливостей  регулювання у сучасному суспільстві; технологій та правил 

раціональної поведінки для запобігання, розв’язання й усунення правового 

конфлікту; основних професійних конфліктологічних умінь, якими має 

володіти юрист; стратегій та тактик здійснення превентивної діяльності 

збільшенню кількості годин, відведених на практичні заняття та самостійну 
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роботу студентів через впровадження інтерактивних технологій навчання. 

Окрім цього, з метою набуття студентами теоретичних знань і 

практичних умінь у галузі правової конфліктології нами розроблено 

спеціальний курс «Основи правової конфліктології», який введено у 

навчальний план студентів експериментальної групи у VІІ семестрі.  

Рефлексивно-аналітичний блок розробленої моделі є надзвичайно 

вагомим, адже пов’язаний із здатністю студентів до рефлексії  

самопізнанні суб’єктом внутрішніх психічних актів і станів на основі 

життєвого досвіду; осмисленні власних дій та їх закономірностей; здатності 

свідомості зосереджуватися на самій собі [6]. Цей блок передбачає 

реалізацію таких основних завдань: озброєння майбутніх юристів методами, 

необхідними для здійснення аналізу та оцінювання власної превентивної 

діяльності в обраній галузі; стимулювання студентів до самоаналізу і 

самооцінювання власної превентивної діяльності та рівня сформованості 

готовності до запобігання конфліктам. 

Оцінювально-коригувальний блок передбачає контроль, аналіз та 

корекцію отриманих результатів експериментальної роботи щодо 

формування готовності майбутніх юристів до запобігання конфліктам. 

Основні завдання: вивчення динаміки змін у мотивації студентів щодо 

оволодіння конфліктологічними знаннями та уміннями правового 

характеру; проведення постійної діагностики результатів формування у 

студентів готовності до запобігання конфліктам за визначеними критеріями; 

своєчасне фіксування недоліків чи помилок у формуванні формування 

готовності до запобігання конфліктам, визначення шляхів та засобів їх 

усунення, виявлення найбільш ефективних напрямів, методів та форм 

діяльності викладачів під час реалізації цього процесу і поширення досвіду 

навчальної роботи. 

Таким чином, формування готовності майбутніх юристів до 

запобігання конфліктам – це складний, багатоаспектний і суперечливий 

процес, який можна представити як сукупність певних компонентів, 

об’єднаних спільною метою і планом. Тому, розроблена нами модель 

формування готовності майбутніх юристів до запобігання конфліктам у 

професійній діяльності поєднує в цілісну систему й показує логічні 

взаємозв’язки між всіма елементами задіяними в конфліктологічному 

навчанні студентів. Використання запропонованої нами моделі покликане 

удосконалити роботу з формування у майбутніх юристів необхідного рівня 

конфліктологічної підготовки. Перспективи подальших наших розвідок 

передбачатимуть висвітлення результатів впровадження моделі у практичну 

підготовку майбутніх юристів. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ 

ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ:  

ПРОБЛЕМИ, ПОШУКИ, РІШЕННЯ 

 

У статті проаналізовано чинні європейські нормативні документи, у 

яких виділено стратегічні напрями трансформації управління вищими 

навчальними закладами. Окреслено проблеми традиційної вертикальної 

системи внутрішнього управління закладами вищої освіти. 

Схарактеризовано основні підходи й фактори формування та 

трансформації моделі управління вищими навчальними закладами. 

Розкрито концепцію підприємницького університету; вказано на переваги 

інших моделей: індустріального кластеру, навчально-науково-виробничих 

комплексів та університетів-технополісів. На основі проведеного 

теоретичного аналізу, виокремлено тенденції трансформації моделі 

управління вищими навчальними закладами.  

Ключові слова: вищий навчальний заклад, модель, управління, 

концепція університету, професіоналізація управління, теорія управління, 

підприємницький університет. 

 

В статье проанализированы действующие европейские нормативные 

документы, в которых определены стратегические направления 

трансформации управления высшими учебными заведениями. Обозначены 

проблемы традиционной вертикальной системы внутреннего управления 

вузами. Охарактеризованы основные подходы и факторы формирования и 

трансформации модели управления высшими учебными заведениями. 

Раскрыто концепцию предпринимательского университета; указано на 

преимущества других моделей: индустриального кластера, учебно-научно-

производственных комплексов и университетов-технополисов. На основе 

проведенного теоретического анализа, выделены тенденции 

трансформации модели управления высшими учебными заведениями.  

Ключевые слова: высшее учебное заведение, модель, управление, 

концепция университета, профессионализация управления, теория 

управления, предпринимательский университет. 

 

The article analyzes the existing European normative documents, which 

highlighted the strategic directions of transformation of higher educational 

establishments’ management. The problems of the traditional vertical system of 

internal management of higher educational establishments are outlined. 
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Described the main approaches and factors of formation and transformation of 

management model of higher educational establishments. Revealed the concept 

of entrepreneurial university; indicated on advantages of other models: the 

industrial cluster, educational, scientific, industrial complexes and university-

technopolises. On the basis of conducted theoretical analysis, the tendencies of 

management model transformation of higher educational establishments are 

singled out. The directions of improvement the traditional model of modern higher 

educational establishments’ management are determined and grounded up: 

improving the efficiency of the internal management system and creating an 

effective mechanism at the institutional level aimed at support, development and 

training of professional leaders of higher education establishments. 

Key words: higher educational establishments, model, management, 

university concept, professionalization of management, management theory, 

entrepreneurial university. 

 

Характерною ознакою сучасного культурно-національного розвитку 

України є трансформація управління у галузі вищої освіти. Необхідність 

розробки нової управлінської парадигми, пріоритетні напрями в управлінні 

вищими навчальними закладами визначено Законами України «Про вищу 

освіту» (2014), «Про освіту» (2017), Національною стратегією розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 р.  

Традиційна модель управління, яка застосовувалася упродовж 

тривалого періоду, добре зарекомендувала себе в умовах слабкої галузевої 

конкуренції, основними ознаками якої є стабільність і сталість. До 

позитивних властивостей традиційної моделі управління вищими 

навчальними закладами можна віднести колегіальність, науковість, високий 

рівень професіоналізму. У той же час, в умовах зміни зовнішнього 

середовища, жорсткої конкуренції між однопрофільними (педагогічними, 

гуманітарними) та регіональними ВНЗ, високої інтенсивності економічних, 

політичних і соціальних процесів в суспільстві, зменшенні чисельності 

абітурієнтів, традиційні методи управління не дозволяють витримувати 

швидкість змін, і стають перешкодою для реалізації багатьох інновацій. Для 

ефективного функціонування в сучасних умовах вищим навчальним 

закладам необхідні зміни традиційної моделі та уведення нового 

ефективного механізму управління, підготовка професійних лідерів тощо.  

Проблема трансформації моделі та підвищення ефективності 

управління вищими навчальними закладами зумовили необхідність 

вивчення чинного європейського законодавства, вітчизняних та зарубіжних 

досліджень.  

У низці європейських нормативних документів [19; 20] виділено 

стратегічні напрями трансформації управління вищими навчальними 

закладами. Так, у 2010 р. Європейською Комісією прийнято Комюніке 

«Європа 2020. Стратегія для розумного, стійкого та інклюзивного розвитку» 
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[19], у якому визначено пріоритети розвитку Європи до 2020 р. Згодом, у 

2011 р. Європейська Комісія ухвалила Комюніке «Підтримуючи розвиток і 

зайнятість – Порядок денний для модернізації систем вищої освіти Європи» 

[20], у якому зазначено, що «необхідно здійснити реформи … створити 

ефективне врядування та фінансові механізми для підтримки досконалості» 

[20, с. 3], адже «виклики, що постали перед вищою освітою, вимагають 

розбудови більш гнучкого врядування та системи фінансування, які 

збалансовують більшу автономію освітніх інституцій з відповідальністю 

перед усіма стейкхолдерами» [20, с. 13].  

У науковому дослідженні експертів Європейського центру 

стратегічного управління університетами Г. де Бур та Дж. Філ «Реформи 

врядування вищої освіти у Європі» [22] акцентовано на потребі 

трансформації системи управління вищою освітою у напрямі врядування, 

важливості професійної підготовки керівників до виконання нових функцій, 

адже «європейські заклади вищої освіти повинні модернізувати своє 

врядування та підготувати своїх лідерів для того, щоб оперувати в умовах 

підвищення та ускладнення взаємодії на інституційному, регіональному, 

національному та європейському рівні» [22, с. 7].  

У 2011 р. групою авторів опубліковано ґрунтовне дослідження 

«Залучаючись до реалізації Програми модернізації європейської вищої 

освіти» [21], у якому акцентовано, що «більша автономія та ширша 

відповідальність у вищій освіті ведуть до появи нових вимог до керівництва 

вищими закладами освіти, їх професіоналізації, у першу чергу через 

професійну підготовку…» [21, с. 15] та «лідерство та менеджмент у вищій 

освіті мають бути більш системно розвинутими та професіоналізованими» 

[21, с. 32].  

Проблемам професіоналізації очільників вищих навчальних закладів 

присвячені дослідження П. Маасен та А. Паусітс [23] та Н. Буркує 

«Підготовка університетських лідерів і менеджерів – чому та як?» [16].  

З огляду на досліджувану нами проблему, доволі цікавий висновок 

зроблено Н. Буркує щодо вищої освіти країн Європи, який повністю 

відповідає вітчизняним реаліям: «До того часу, поки розробники освітньої 

політики не будуть приділяти більш серйозну вагу проблемі 

професіоналізації управління вищою освітою та не надаватимуть підтримку 

цьому у вигляді реальних механізмів і стимулів, ситуація буде залишатися 

фрагментарною. В умовах відсутності чіткого усвідомлення потреби 

інвестувати у професійний розвиток діючих та майбутніх лідерів і 

менеджерів закладів вищої освіти для того, щоб підтримати нові форми 

врядування, лідерства та менеджменту …, життєздатність ВНЗ буде 

перебувати під загрозою» [16, с. 14].  

Мета статті – на основі аналізу праць вітчизняних та зарубіжних 

учених виокремити та теоретично обґрунтувати напрями трансформації 

традиційної моделі управління вищими навчальними закладами. 
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Нові завдання, які постають перед сучасними вищими навчальними 

закладами, пов’язані із імплементацією положень Законів України «Про 

вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), а відтак зміною концептуальних 

засад провадження освітньої діяльності. Низка питань, які можна 

характеризувати як подальший розвиток проблем, котрі існували та 

послідовно вирішувались і раніше вищими навчальними закладами, до яких 

варто зарахувати: питання відносин науки і освіти; акредитації освітніх 

програм; заходи, спрямовані на підвищення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти, і нині потребують уваги на інституційному та 

державному рівнях. 

Проте виникли і принципово нові проблеми, які випливають з того 

факту, що вищі навчальні заклади нині за своєю суттю є суб’єктами 

трансформаційної ринкової економіки. Саме ця обставина зумовлює 

недостатність традиційної вертикальної системи внутрішнього управління: 

адміністрація (ректорат, вчена рада) → факультет/інститут (декан/директор, 

вчена рада) → кафедра (завідувач кафедри). Управлінська конструкція 

сучасного ВНЗ складається із 2-х структур у яких чітко визначені зони 

відповідальності та компетенції загального управління (вчена рада – ст. 36. 

Закону України «Про вищу освіту») та безпосереднього керівництва 

(ректор – ст. 34 Закону України «Про  вищу освіту»). Ця традиційна система 

управління удосконалювалася століттями (див., наприклад, [12]), однак 

вона мало пристосована для швидкої реакції на нові запити і не має 

достатніх механізмів для істотного підвищення ефективності управління.  

Сучасними ученими запропоновано різні підходи до формування 

систем управління ВНЗ. Так, дослідниця А. Панова виділяє чотири 

класичних моделі управління, які можуть бути застосовані і до управління 

у вищих навчальних закладах: ієрархічну, колегіальну, анархічну і 

політичну. Всі ці моделі не є взаємовиключними, але, на думку А. Панової, 

ієрархічна модель найточніше описує, як функціонує ВНЗ за відсутності 

серйозних проблем [11]. Зауважимо, що не дивлячись на можливість 

застосування виокремлених А. Пановою моделей, вони неспроможні 

адаптуватись до змін, які відбуваються в системі вищої освіти України. 

На основі аналізу публікацій вітчизняних та зарубіжних учених [2–6; 

9–10; 13–14], виокремлено фактори, що актуалізують трансформацію 

моделі управління сучасними вищими навчальними закладами. Фактично, у 

дослідженнях сучасних науковців [7; 13–15] констатується факт 

переростання ВНЗ з освітньо-наукової інституції у підприємницьку 

організацію, для якої характерним є набуття таких узагальнених нами ознак: 

відносне зниження державних витрат на вищу освіту (з розрахунку на 

одного студента); одночасне зростання витрат на якісну реалізацію освітніх 

програм і, як наслідок, необхідність залучення позабюджетних коштів; 

зростання конкуренції між ВНЗ за бюджетні кошти як результат нової 

системи розподілу державного фінансування та надання державних місць 
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абітурієнтам із найвищими результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання; зростання конкуренції між ВНЗ за позабюджетні кошти на 

ринку освітніх послуг, у тому числі за освітніми програмами для іноземних 

студентів; прискорене оновлення знань, що вимагає нових досліджень і 

нових освітніх програм, розширення спектру спеціалізацій; необхідність 

стратегічних змін, орієнтованих на завдання розвитку країни і регіону, в 

якому знаходиться ВНЗ; зростання конкуренції між ВНЗ за державне 

фінансування прикладних та фундаментальних досліджень тощо. 

Критичне осмислення та аналіз перерахованих вище факторів 

доводить, що всі вони, так чи інакше, пов’язані з потребою визначення 

співвідношення фінансування освітнього процесу, наукових досліджень, 

формуванням джерел фінансування. Однією із форм упровадження на 

практиці домінування економічної сутності університету як організації 

стала концепція підприємницького університету.  

Ідея трансформації управління вищими навчальними закладами, що 

наближає його поведінку на ринку науково-освітніх послуг до 

підприємницької поведінки, привела до формування концепції 

підприємницького університету. Один з авторів цієї концепції – Б. Кларк – 

виокремлює такі риси перетворення ВНЗ у підприємницьку організацію: 

посилення управлінського ядра університету; розширення і розвиток 

університетської периферії; диверсифікація джерел фінансування; 

стимулювання основного науково-педагогічного складу; розвиток 

інтегрованої підприємницької культури [18, с. 5].  

Поняття «підприємницький університет» використано в безлічі робіт, 

опублікованих із середини 1990-х рр. Однак чітке визначення цього поняття 

досі відсутнє. Більшість авторів просто описує характеристики 

підприємницького університету, наприклад, як це зроблено в роботі 

Дж. Ропкі [24, c. 114]. Автор окреслив такі вимоги до університетів, які 

претендують на те, щоб йменуватись підприємницькими: університет 

повинен демонструвати підприємницьку поведінку як організація; члени 

університету – викладачі, студенти, співробітники – повинні бути 

підприємцями; взаємодія між університетом і навколишнім середовищем 

повинна сприяти «структурному сполученню» університету та регіону. На 

наше переконання, такий підхід до моделі підприємницького університету 

має суттєвий недолік, адже на рівні навчального закладу доцільно лише 

сприяти комерціалізації продуктів та технологій, стимулювати, поряд із 

академічною роботою чи навчанням, підприємницьку діяльність.  

Б. Кларк, один із найвідоміших розробників цієї концепції, вважає, що 

основною ознакою підприємницького університету є відсутність побоювань 

та упереджень щодо комерціалізації генерації і поширення знань. На його 

думку, члени такого університету не бачать у комерціалізації небезпеки для 

академічних традицій і якості освіти [17, c. 231]. З нашого погляду, такий 

підхід передбачає також і диверсифікацію джерел фінансування вищого 
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навчального закладу. 

У дослідженні «Економічна доцільність існування інноваційних 

підприємницьких університетів» О. Романовський дійшов висновку, що 

«підприємницькі університети різних типів, підприємства-університети, 

проекто-орієнтовані професійні підприємницькі університети характеризуються 

бажанням перетворень, впровадження інновацій, самостійного заробляння 

позабюджетних грошей. Як правило, вони є самодостатніми, мають 

стабільний фінансовий стан, оптимістичні прогнози на майбутнє, потужний 

освітньо-науковий колектив із корпоративною підприємницькою 

культурою. Результати їх діяльності позитивно впливають на рівень 

розвитку як регіональної науки, освіти, економіки, промисловості, так і на 

соціально-культурне життя місцевої громади. Все це підтверджує 

економічну доцільність існування інноваційних підприємницьких 

університетів в усьому світі. Позитивний зарубіжний досвід академічного 

підприємництва є корисним для вищої освіти України» [13, с. 8]. Згідно із 

висновком О. Романовського, підприємницький університет – це вищий 

навчальний заклад, який систематично докладає зусиль з подолання 

обмежень у трьох сферах: генерації знань, викладанні та упровадженні 

знань у практику шляхом трансформації внутрішнього управління та 

модифікації взаємодії із зовнішнім середовищем.  

Інші моделі, що сприяють підвищенню фінансової самостійності 

вищих навчальних закладів, – це створення індустріальних кластерів, 

навчально-науково-виробничих комплексів та університетів-технополісів. 

У сучасних умовах реформування вищої освіти в Україні можливості 

розвитку за вищезгаданими моделями, насамперед, мають ті вищі навчальні 

заклади, діяльність яких пов’язана із виробництвом певної продукції 

(технічні, аграрні, військові, медичні тощо). 

Чисельною є група сучасних монографічних досліджень щодо 

професійного розвитку керівників ВНЗ. Нам імпонує наукова розвідка 

С. Калашнікової (2013 р.) [5], у якій виявлено особливості та обґрунтовано 

актуальність реалізації короткотермінових програм професійного розвитку 

керівників вищих навчальних закладів, а також сформульовано відповідні 

практичні рекомендації щодо реалізації таких програм в Україні. У 

публікації вченою наголошено на необхідності розбудови ефективно 

функціонуючої інфраструктури для професійного розвитку керівників ВНЗ 

України, важливим елементом якої є «формування відповідного ставлення / 

світогляду, у першу чергу з боку академічної спільноти (ВНЗ та їх 

очільників), а також з боку всіх стейкхолдерів (Міністерство освіти і науки 

України, НАПН України, наукові установи, роботодавці та ін.), 

спрямованого на підтримку ідеї професіоналізації управління вищою 

освітою та, як наслідок, готовність здійснювати відповідні інвестиції задля 

цього на персональному, інституційному та національному рівнях»  

[5, с. 101]. 
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Нові горизонти управління розкрито колективом авторів у збірнику 

наукових праць «Автономія та врядування у вищій освіті» (2014 р.) [1]. 

Автори видання до основних механізмів інституційного розвитку закладів 

вищої освіти, які забезпечують імплементацію взаємозв’язку між 

університетською автономією, врядуванням і лідерством у вищій освіті слід 

віднести: організаційний дизайн, стратегічне управління, організаційну 

діагностику, розвиток персоналу, розвиток внутрішніх систем забезпечення 

якості вищої освіти, інституційний аудит [1, с. 184]. 

Нам імпонує монографічне дослідження С. Курбатова «Феномен 

університету в контексті часових та просторових викликів» (2014 р.) у якому 

автор проаналізував та осмислив інституційну трансформацію університету, 

урахувавши проблему співвідношення таких фундаментальних місій 

сучасного університету, як навчання та дослідження, націоналізація та 

інтернаціоналізація. Особливо цінним вважаємо обґрунтуванням концепції 

університету світового класу та перспективи її побудови в Україні  

[8, с. 171–182].  

Отже, проведений аналіз досліджень вітчизняних та зарубіжних 

науковців [7; 13; 15; 17; 18; 24] надав змогу виокремити такі тенденції 

трансформаційних перетворень моделі управління вищими навчальними 

закладами: звернення до нормативно-правових засад реформування системи 

вищої освіти України як складника Європейського простору вищої освіти; 

обґрунтування потреби та механізму професіоналізації управління вищими 

навчальними закладами; констатування лідерства як нової управлінської 

парадигми в умовах сучасних суспільних трансформацій.  

На основі проведеного аналізу, ми дійшли висновку, що достатньо 

складно виокремити єдину, сучасну ефективну модель управління ВНЗ. 

Вважаємо, що доцільніше моделювати інституційну зміну парадигми 

розвитку вищої освіти, що у майбутньому зумовить зміну системи і 

механізму управління ВНЗ. Актуальність та ймовірність такого розвитку 

обґрунтовується сучасними тенденціями посилення інституційної автономії 

закладів вищої освіти та формуванням нової моделі їх врядування. 

На основі аналізу сучасних теоретичних досліджень, пропонуємо такі 

напрями  удосконалення традиційної моделі управління сучасними вищими 

навчальними закладами: 

Перший напрям – підвищення ефективності внутрішньої системи 

управління. На наше переконання, концепція управління вищим 

навчальним закладом та його управлінська конструкція мають сприяти 

реалізації провідної ідеї – розвитку потужного ВНЗ як інтегратора в системі 

науково-освітньої і соціокультурної взаємодії. Вирішення вище 

констатованого завдання вбачаємо, зокрема, через надання першорядного 

значення ефективності управління на інституційному рівні та стратегічним 

орієнтирам розвитку ВНЗ: місії, антикорупційної політики, освітньої 

політики щодо забезпечення якості, трансферу знань та технологій та ін.  



Збірник наукових праць. Випуск 2, 2017 

 - 48 - 

Другий напрям – створення на інституційному рівні у ВНЗ дієвого 

механізму, що спрямований підтримку, розвиток та навчання професійних 

лідерів вищого навчального закладу, що обіймають адміністративно-

управлінські посади різних рівнів та кадрів резерву; участь у різних формах 

підвищення адміністративно-управлінської кваліфікації на загально-

державному рівні; стажування адміністративно-управлінського персоналу 

ВНЗ за міжнародними програмами. Одне із найголовніших завдань утілення 

запропонованого нами напряму на рівні сучасного вищого навчального 

закладу полягає в усвідомленні потреби професійного розвитку очільників 

різних підрозділів та служб та структурних підрозділів. Відповідні 

положення констатовані також у ключових документах Європейської 

Комісії, що спрямовують процеси модернізації Європейського простору 

вищої освіти, а професійний розвиток адміністративно-управлінського 

персоналу розглядається європейською спільнотою як передумова успішної 

реалізації реформування вищої освіти.   

На сучасному етапі розвитку України, як держави з потужним 

сектором вищої освіти, що є частиною Європейського простору вищої 

освіти, необхідно врахувати вище зазначені напрями удосконалення 

традиційної моделі управління сучасними вищими навчальними закладами,  

а також врахувати національні пріоритети та виробити власну стратегію 

управління вищими навчальними закладами та ефективного професійного 

розвитку їх керівників.  

Отже, розвиток вищої освіти України детермінує потребу перегляду 

системи цінностей і пріоритетів, а відтак вдосконалення традиційної моделі 

управління вищими навчальними закладами, що неможливо без усунення 

стереотипів. Відтак, ми акцентуємо увагу на потребі перебудови свідомості 

учасників педагогічного процесу, звільнення від стереотипів традиційного 

мислення керівників вищих навчальних закладів та перехід до нового 

педагогічного управлінського мислення, що базується на усвідомленні ролі 

та значенні управління у контексті реформування вищої школи. Можна без 

перебільшення стверджувати, що перегляд пріоритетів в управлінні вищим 

навчальним закладом, удосконалення організаційної структури управління 

та ефективна організація діяльності кожної підсистеми навчального закладу, 

впровадження реальної стратегії розвитку ВНЗ, пошук оптимальних шляхів 

взаємодії керівника та колегіальних форм самоврядування, удосконалення 

методів їх взаємодії стануть запорукою успіху.  

Перспективним напрямом подальших досліджень вважаємо ціннісно-

орієнтоване управління сучасними вищими навчальними закладами.  
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КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ  

У ПОЗАШКІЛЬНІЙ СФЕРІ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

У статті розглянуто концепції соціального виховання дітей у 

дозвіллєвій сфері у різні історичні епохи розвитку суспільства. 

Встановлено, що такі концепції напряму залежали від домінуючих у 

суспільстві поглядів на сутність та значення дозвілля у житті людини. 

Відзначено соціально-педагогічний потенціал дозвілля, домінуюча роль 

суспільної ідеології у визначенні змісту та форм дозвілля підростаючого 

покоління. Доведено, що в епохи Античності та Відродження основними 

були ідеї вільного розвитку творчої особистості під час дозвілля, що 

залишаються актуальними і сучасної доби. Натомість, в епоху 

Середньовіччя, так і в  радянський період панівна тоталітарна ідеологія 

впливала на характер дозвілля підростаючого покоління. Через дозвіллєву 

діяльність дітям впроваджувалася думка щодо їх ролі у загальному 

суспільному функціонуванні. 

Ключові слова: концепції соціального виховання, історичні епохи 

розвитку суспільства,  

 

В статье рассмотрены концепции социального воспитания детей в 

сфере досуга в разные исторические периоды развития общества. 

Установлено, что такие концепции напрямую зависели от доминирующих 

в обществе взглядов на сущность и значение досуга в жизни человека. 

Отмечен социально-педагогический потенциал досуга, доминирующая роль 

общественной идеологии в определении содержания и форм досуга 

подрастающего поколения. Доказано, что в эпоху Античности и 

Возрождения основными были идеи свободного развития творческой 

личности во время досуга, актуальные и в современный период. Тогда как в 

эпоху Средневековья, так и в советский период правящая тоталитарная 

идеология влияла на характер досуга подрастающего поколения. Через 

досуговую деятельность детям внедрялась мысль относительно их 

зависимой роли в общем социальном функционировании. 

Ключевые слова: концепции социального воспитания, исторические 

эпохи развития общества, подрастающее поколение, инфраструктура 

досуга, формы внешкольной деятельности. 

 

The article discloses concepts a social education of children in the sphere 
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of leisure in different historical periods of a development of society. It is 

established that such concepts were directly depended on views prevailing in a 

society, affecting on the essence and value of leisure in human’s life. It is noted a 

social and pedagogical potential of leisure, a dominant role of a public ideology 

in a determination of a content and forms of leisure of the younger generation. It 

is proved that ideas of free development of a creative person during leisure time 

were dominant in the epoch of Antiquity and Renaissance, which are actual in the 

modern period. While in the Middle Ages as well as in the Soviet period, the ruling 

totalitarian ideology influenced on a nature of leisure the younger generation. 

Children were inculcated a thought concerning dependent role thereof in general 

social functioning trough leisure activity. 

Key words: concepts of social education, historical epochs of a 

development of a society, leisure infrastructure, out-of-school activities. 

 

Сьогодні в незалежній Україні відбуваються докорінні зміни у 

багатьох ключових сферах суспільного життя. Серед головних перетворень 

можна виділити: реформування провідних соціальних інститутів 

суспільства, активне оновлення існуючої і спроби побудови якісно нової, 

сучасної, системи цінностей, яка покликана інтегрувати традиційні 

орієнтири національної культури українського народу, ідеали соціальної 

справедливості, цінності прав і свобод особистості, без чого неможливою є 

розбудова громадянського суспільства нової формації ХХІ століття.  

Вищезазначені зміни продиктовані суперечливими та складними 

суспільно-політичними умовами в нашій державі. Вкотре українське 

суспільство стикнулося з реальною небезпекою втрати надважливої 

національної складової у процесі соціального становлення і соціального 

виховання підростаючого покоління, поділом людей у відповідності з тими 

чи іншими політичними переконаннями, підвищенням суспільної напруги, 

занепаданням загального рівня культури, низкою невирішених гострих 

соціальних проблем. Сучасні діти не завжди можуть протистояти значній 

кількості негативних впливів і несприятливих ситуацій, дуже часто не 

мають навичок правильної самооцінки, управління своєю поведінкою, 

змістовного наповнення часу на дозвіллі, відчужуються від батьків та 

колективу однолітків, втрачають інтерес до навчання і, навіть, життя. 

Міжособистісні контакти дітей часто збіднені, а соціальний досвід 

поповнюється, як правило, за рахунок товаришів з активною кримінальною 

диспозицією або сумнівного роду інформацією з мережі Інтернет. У цілому 

результативність процесу формування у дітей соціального досвіду 

безпосередньо залежить від осмисленого і цілеспрямованого соціального 

виховання, що особливо активно відбувається у позашкільній сфері під 

впливом педагогічно насичених сприятливих чинників дозвіллєвого 

середовища.  

Проте, на практиці несприятливі обставини дозвіллєвого середовища, 
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у яких відбувається соціалізація сучасних дітей, зумовлюються 

загостренням кризи у суспільстві, зниженням захисної, виховної та 

розвиваючої ролі сім’ї, освіти, охорони здоров’я, системи соціального 

захисту, недосконалістю соціального контролю та виховання, 

неузгодженістю зусиль державних і недержавних соціальних інститутів, в 

яких здійснюється цілеспрямований соціально-виховний вплив на 

підростаюче покоління. 

Багатоаспектність сучасних проблем соціального виховання дітей у 

дозвіллєвому середовищі вимагає швидкого перегляду традиційних 

поглядів на концепцію соціального виховання дітей та молоді у 

позашкільних закладах освіти, з метою гармонізації особистісних і 

суспільних потреб молодого покоління заради вирішення головної мети, 

накресленої у Національній програмі виховання дітей та учнівської молоді 

в Україні, що полягає у створенні комплексу умов для ефективного 

становлення соціально активної, цілісної, високоморальної, духовно багатої 

сучасної особистості-космополіта, яка б водночас поважала б рідну 

культуру, мала б суспільно схвалені ціннісні орієнтири.  

Метою статті є дослідження історико-педагогічного аспекту 

становлення концепції соціального виховання дітей у позашкільній сфері.  

Фундаментальні положення до діяльності освітніх закладів, зокрема у 

позашкільній сфері було обґрунтовано у наукових працях І. Вінниченко, 

Л. Вовк, О. Киричука, Б. Кобзаря, М. Коваля, К. Корсака, Е. Костяшкіна, 

Н. Крупської, А. Макаренка, І. Мельникової, Н. Ничкало, О. Плахотнік, 

Г. Пустовіта, В. Рибалка, О. Савченко, О. Сухомлинської, Т. Сущенко, 

К. Сокольнікова, Ю. Столярова, В. Сухомлинського, В. Якубовського. 

Питання організації роботи осередків соціального виховання дітей та молоді 

у сфері позашкільної освіти висвітлювалися у дослідженнях О. Біляєва, 

М. Грищенка, К. Делікатного, О. Кондратюка, Г. Костюка, Л. Ковбасенко, 

О. Мазуркевича, Н. Максимовської, В. Онищука, Л. Павлової, 

В. Паламарчук, О. Рассказової, О. Савченко, Д. Сергієнка, М. Ярмаченка та ін. 

Питання організації дозвілля підростаючого покоління у різні 

історичні часи та становлення та розвитку позашкільної освіти в Україні 

порушено в історико-педагогічних працях роботах Р. Азарової, О. Голіка, 

І. Гутник, Ю. Жданович, О. Кравченко, П. Георгієва, В. Кузя, І. Мітіна. 

Зокрема проблемі розвитку системи позашкільної роботи з дітьми у 

радянський період присвячені дослідження О. Глух, Л. Жданової, 

А. Шепілової; виховну діяльність закладів освіти щодо позакласного та 

позашкільного виховання учнів, залежність змісту їх роботи від суспільних 

умов досліджувалася у роботах Л. Балясної, В. Береки, О. Биковської, 

С. Букрєєвої, В. Вербицького, Т. Гавлітіної, В. Мачуського, І. Мельникової, 

Р. Науменко, Н. Ничкало, В. Редіної, В. Рибалко, І. Рябченко, О. Семенова, 

Т. Теплової, Н. Тернової, Н. Харінко та ін. 

Розкриваючи історико-педагогічний аспект становлення концепцій 
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соціального виховання дітей у позашкільній сфері необхідно звернутися до 

розробленої у науковій думці періодизації процесу розвитку позашкільного 

або взагалі дозвіллєвого виховання дітей та молоді. Так, Н. Максимовська 

виокремила і обґрунтувала основні етапи в історії становлення сфери 

дозвілля, а саме: колективно-синкретичний (Первісність); державно-

регламентувальний (Архаїка й Античність); обмежувально-становий 

(Середньовіччя); прагматично-соціалізувальний (Індустріальна доба); 

одухотворювально-активізувальний (Постіндустріальна доба). …» [8, с. 22]. 

Проаналізувавши погляди авторки, викладені у її докторському дослідженні 

з соціальної педагогіки, вважаємо, що врахування зазначених етапів є 

доречним при висвітленні динаміки становлення досліджуваної концепції 

соціального виховання. 

Вивчаючи порушену проблему, зазначимо, що у первісному 

суспільстві (від доісторичних часів до приблизно ІV тис. н. е.) людина не 

мала вільного часу у сучасному його розумінні, проте у цей час відбувається 

поступове формування соціальних потреб первісної людини, у тому числі і 

дозвіллєвих. Соціальна значущість задоволення цих потреб відображається 

у спільному проведенні часу, яке надавало первісним людям відчуття 

єдності, належності до племені, захищеності від численних загроз 

навколишнього середовища. З часом, ускладнення господарської діяльності 

і колективної взаємодії у первісній спільноті, призвело до зміни свідомості 

людей та, як наслідок, сприяло виникненню міфології, магії, обрядів, 

ритуалів, елементів художньо-естетичної активності, створило культурне 

середовище, змінювало навколишню дійсність [6, с. 36‒40].  

Попри відсутність структурованої сфери дозвілля, у цей час уже 

сформувалися види дозвілля (святкове дозвілля, звичаєві дійства, обряди, 

шанування, ініціації, змагальні дії, танці, спорт, ігри), які сприяли 

зміцненню тіла й духу первісної людини, звільнятися від негативних станів 

(пасивності, втоми, страху), впливали на її адаптованість до жорсткого 

природного оточення, формуванню почуття готовності до активних дій, 

сприяли засвоєнню соціального простору, вдосконаленню духовного 

розвитку, розгортанню механізму соціального наслідування, поступовому 

формуванню менталітету племені заради соціального та культурного 

виживання [8, с. 115].  

Отже, даний етап характеризується появою потреб у дозвіллі і 

поступовим розгалуженням перших прообразів дозвіллєвої діяльності, що, 

відповідно, мало рушійне значення на формування соціальної поведінки 

первісних людей. У ІV–ІІІ тис. до н.е. первісне суспільство змінює перша 

класова суспільно-економічна формація – рабовласницьке суспільство: 

з’являються елементи товарно-ринкових відносин, відбувається соціальне і 

економічне розшарування суспільства (аристократи, жреці, чиновники, 

військові, раби, бідні вільні люди), розподіл праці, формування сфер 

господарської діяльності (торгівля, ремесла, сільське господарство тощо). У 
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цей час сформувався державно-регламентувальний період становлення 

сфери дозвілля: виникають передумови для створення дозвіллєвої сфери, 

диференціювання дозвіллєвої діяльності відповідно до соціального стану 

людини. Відзначимо, що переважна більшість населення держав 

Стародавнього світу не мала багато вільного часу для дозвіллєвої діяльності 

[6, с. 42]. 

Деталізуючи основну ідею соціального виховання у сфері дозвілля у 

Давньому Єгипті, Давній Індії і Давньому Китаї, відзначимо, що проведення 

вільного часу мало переважно культовий характер, було тісно пов’язане з 

календарними землеробськими обрядами, а його форми і засоби 

відрізнялися відповідно до належності людини до певного соціального 

прошарку. Серед таких форм вчені (Т. Круцевич, Н. Пангелова, 

С. Пангелов) виділяють танці, спів, гру на різноманітних музичних 

інструментах, свята, видовища, бенкети тощо [6, с. 45‒48].  

На думку зазначених вчених, з якою ми згодні, особливого значення у 

становленні та розвитку сфери дозвілля відіграли традиції античних держав – 

Давньої Греції та Давнього Риму. У частини вільного населення цих держав 

з’являється час для особистого дозвілля, а заняття під час вільного часу 

почали розділятися на ті, що здійснюються вдома і ті, що проходять у 

суспільному місці або на вулиці [6, с. 49‒50].  

Підтверджуючи положення щодо соціально-виховного значення 

вільного часу, посилаємося на твердження Л. Волобуєвої, яка зазначає, що 

в епоху Античності дозвілля – це соціальний час, необхідний для діяльності 

вільної людини, «прояв іманентної універсальної креативності, що сприяє 

самозбереженню і відтворенню сущого в процесі переходу від хаосу до 

порядку» [3, с. 53‒54]. 

Особливого значення такий підхід до дозвілля набуває, якщо 

врахувати, що в епоху Античності держава дбала не тільки про організацію 

дозвілля вільних та заможних громадян, але й створювала умови для 

залучення широких верств населення до організованого проведення 

вільного часу, завдяки широко розгорнутій системі позашкільної освіти та 

фінансовій підтримці. Т. Корнієнко з цього приводу зазначає, що в епоху 

Античності виховання підростаючого покоління було загальною справою 

для держави і суспільства, які виступали у ролі єдиного вихователя, що 

соціально формує людину [7, с. 13]. 

Досліджуючи процес становлення концепції соціального виховання в 

античні часи, відзначимо, що особливо важливою для нашого дослідження 

є розроблена у цей час ідея гармонізації особистісного та суспільного 

ідеалів виховання, крім того, в контексті даної наукової розвідки, слід 

підкреслити той факт, що культура Давнього світу сформувала традиції, які 

об’єднували велику кількість людей під час свят й стали першими в історії 

масовими заходами, для яких було створено відповідне просторово-

інституціональне середовище. Втіленням цієї концепції стало створення 
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розгорнутої інфраструктури дозвілля, яка розподілялася на священні та 

обрядові осередки офіційного проведення дозвілля та сприяла реалізації 

дозвіллєвої діяльності вільних громадян. Інфраструктура дозвілля 

складалася з спеціальних архітектурних споруд: стадіонів та гімназій 

(спортивні), театрів (мистецькі), одеонів (музикальні та співочі конкурси), 

бібліотек, арен (змагання) та ін. Причому, за даними В. Бочелюк та 

В. Бочелюк, заходи, пов’язані саме з молоддю, які проводилися в цих 

осередках, займали значне місце. Наголосимо на думці авторів, що 

правильно сформовані дозвіллєві потреби зумовлювали виявлення 

соціальної сутності особистості в дозвіллєвій діяльності [2]. Організації 

дозвілля підростаючого покоління з раннього дитинства приділяли 

особливу увагу – популярними на той час були палестри (гімнастичні школи 

для дітей), дитячі хори, всенародні ігри-змагання за віковими групами для 

хлопчиків-підлітків [6, с. 49‒50]. 

У цілому характеризуючи концепцію соціального виховання дітей у 

позашкільній сфері, яка складалася в античні часи, відзначимо, що у цей час 

спостерігається розширення дозвіллєвих потреб та урізноманітнення видів і 

форм дозвіллєвої діяльності дітей та молоді, створення і розширення 

відповідної інфраструктури, усвідомлення суспільством можливостей 

соціального виховання підростаючого покоління у період вільного часу.  

Продовжуючи дослідження порушеної проблематики, наголосимо, 

що наступним важливим періодом у історії розвитку дозвілля стало 

Середньовіччя (приблизно V – середина XV ст.) – епоха становлення і 

розвитку релігійної системи соціального виховання і світогляду, коли 

християнська церква стає головною ідеологічною силою, яка визначає 

вектор розвитку культури і освіти, що у свою чергу вплинуло на характер 

потреб людей під час дозвілля. 

Сучасні вчені А. Воловик, Н. Максимовська, Т. Корнієнко виділяють 

такі характеристики особливостей розвитку сфери дозвілля цього часу: 

увесь час поділявся на сакральний та час людського життя; задоволення 

засуджувалися, а культові споруди мали слугувати чи не основним закладом 

для проведення вільного часу людей; особистість не могла собі дозволити 

заплямувати себе іншими заняттями, ніж праця та молитва; у суспільстві 

утвердився новий ідеал буття – християнський: моральність, милосердя, 

співчуття до ближнього, звернення уваги на внутрішній світ людини; 

покарання за найменший відступ від загальноприйнятих догм, 

проповідувався аскетичний спосіб життя і практикувалися суворі 

покарання, оскільки вони, як стверджувалося, сприяють спасінню душі, 

виганяють диявольське начало з людини, полегшуючи цим шлях до 

спокутування гріхів.  

За даними А. Воловика та В. Воловика, форми дозвілля (вистави, 

свята, обряди), які збереглися мали переважно релігійний характер. «ті, що 

моляться, ті що воюють, ті, що працюють..»; стають помітними відмінності 
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змісту дозвілля у місті від сільській місцевості; поява університетів та 

студентства, студентського дозвілля [4, с. 23‒25]. 

За відомостями Н. Максимовської, формами задоволення дозвіллєвих 

потреб населення того часу виступали, пов’язані з релігією, обряди, свята, 

вистави-містерії (релігійні драми), народні свята, театралізація тощо  

[8, с. 23‒25]. 

Для становлення концепції соціального виховання підростаючого 

покоління у сфері дозвілля важливим є те, що у цей час суспільне ставлення 

до дитинства в цілому змінилося у напрямі розуміння його значення для 

загального становлення особистості, визначення її ролі у суспільстві. З IX 

ст. соціальне виховання дітей стає справою не лише сім’ї, а й держави і 

церкви. Це дало змогу священству на законодавчих підставах 

запропонувати державну програму релігійно-етичних перетворень в 

соціумі, тобто план об’єднання всіх виховних суб’єктів у єдину релігійну 

соціально-виховну систему. Протягом IX‒XIII ст. європейська система 

соціального виховання була створена, природно, на християнських 

релігійних цінностях. Церква через усне навчання, щорічну послідовність 

постів, свят, молебнів, таїнств знайомила людей з іншим порядком, ніж той, 

що був пов’язаний з тяжкою працею на землі, тобто ставилася мета не 

розвинути здібності, поліпшити риси характеру, нівелювати недоліки 

особистості, перетворивши їх на чесноти, а радикально змінити індивіда, 

нав’язати інший світогляд та соціальні цінності. Саме з цього й починає 

розвиватися авторитаризм релігійного соціального виховання.  

Трансформація сфери дозвілля як важливої сфери соціального 

виховання продовжується в епоху Відродження (XIV‒XVI ст.): гуманізм 

витісняє середньовікову аскетичну доктрину, відбувалося формування 

нової мети соціального виховання, зокрема і у вільний час, продовжують 

формуватися нові дозвіллєві потреби та ціннісні орієнтації, а практика та 

простір дозвілля залишалися незмінними. Проголошувалась ідея 

гармонійного й багатостороннього розвитку особистості дитини. Ідеал 

епохи Ренесансу життєрадісна, сильна тілом і духом людина, яка має право 

на земну радість i щастя. індивідуалізм (у центрі виховання – особистість), 

врахування вікових особливостей дитини, вимога гармонійного всебічного 

розвитку особистості, піднесення ролі морального виховання, зменшення 

впливу церкви на школу. Насолода життям, життєрадісність і широкий 

кругозір були протиставлені похмурому аскетизмові, релігійній 

споглядальності і замкнутості попередніх століть. 

Отже, відбулося подальше формування, ускладнення та 

розгалудження дозвіллєвих потреб людей, що знайшло продовження і в 

індустріальну добу (середина ХVІІ ст. ‒ середина ХХ ст.). Насамперед 

сформувалось сприйняття усього нового як кращого, а людина виступала 

центральною фігурою соціального життя [1]. 

Встановлено, що концепція соціального виховання дітей починаючи з 
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20-тих років ХХ століття відзначалась професійною орієнтацією, трудовою 

підготовкою молоді, що мало відображення і в змісті дозвіллєвої діяльності. 

Так, у радянську добу організація та спрямування роботи інститутів 

соціалізації здійснювалася під особливим контролем партійних органів, 

надаючи їх діяльності політичного характеру. В позашкільних закладах того 

часу використовувалися різні форми соціального виховання особистості: 

масові (демонстрації, ранки, свята, концерти, спортивні змагання, 

політстудії, прослуховування музичних творів); колективні (диспути, 

екскурсії, походи, рухливі ігри, тематичні вечори тощо); групові (гуртки –

краєзнавчий, політичний, літературний, музичний, спортивний, 

радіолюбителів, образотворчий, декламаційний, газетний, підготовка 

стінгазет тощо); індивідуальні (бесіда, номери художньої самодіяльності, 

виконання доручень, завдання з ручної праці – малювання, гра на музичних 

інструментах тощо) [4, с. 23‒25]. 

У ході дослідження ми дійшли висновків, що концепції соціального 

виховання дітей під час дозвілля в історії розвитку суспільства змінювалися 

в залежності від пануючої ідеології та поглядів на виховання підростаючого 

покоління взагалі. Можемо стверджувати, що питання організації дозвілля 

широких кіл населення взагалі та проблеми організації вільного часу 

підростаючого покоління не втрачали своєї актуальності від появи людства. 

Так, в епоху Античності це була концепція вільного виховання особистості 

у різноманітних формах творчого дозвілля, яка була відтворена в ідеях 

просвітителів того часу й залишається актуальною і сьогодні. У 

Середньовіччі – це концепція залежності людини від держави та церкви. 

Зазначена концепція передбачала активний розвиток і поширення групових 

та масових форм дозвілля, спрямованих на консолідацію груп людей 

навколо певних ідей для повторення ритуальних дій. Така концепція 

соціального виховання з поправкою на час була відображена у поглядах на 

сутність, зміст та форми дозвілля в Україні радянської доби. 

Дозвіллєва діяльність має великий виховний потенціал й, починаючи 

з найдавніших часів, використовувалась у соціальному вихованні дітей – 

цілеспрямованій діяльності, що має на меті розвиток соціальності 

особистості, засвоєння нею системи соціальних знань, цінностей, 

соціального досвіду, стратегій поведінки у суспільстві за участі інститутів 

соціалізації, які діють у сфері дозвілля. Розмаїття форм та засобів 

соціального виховання дітей визначаються рівнем розвитку у суспільстві 

інфраструктури дозвілля, розширенням якої опікувались держава та 

громада ще з часів Античності.  

Подальшими напрямами дослідження є вивчення змісту та форм 

дозвілля у різні історичні періоди розвитку української держави; 

узагальнення форм дозвілля, накопичених у процес розвитку суспільної 

думки та вивчення їх актуальності та можливостей використання сучасної 

доби. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ В ПІДЛІТКІВ ЦІННІСНОГО 

СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ 

 

У статті розкриваються особливості виховання ціннісного 

ставлення до праці. Стверджується, що незважаючи на всі суперечливі 

тенденції особистісного становлення, головне для цього періоду – це 

набуття підлітком якісно нового рівня особистісного зростання, коли 

завдяки засвоєнню нової соціальної позиції реально структурується його 

свідоме ставлення до себе, інших людей, країни, праці тощо. Доводиться, 

що в сучасних соціальних умовах поведінка підлітків зазнала різких змін, але 

у цих змінах існують як негативні (невизнання суспільних обов’язків, 

самовпевненість, агресивність, відсутність ідеалів, втрата романтизму, 

зниження значущості загальнолюдських чеснот), так і позитивні здобутки 

(соціальна невимушеність, впевненість у собі, розкутість і можливість 

бути самим собою, прагнення до успіху, неординарності, творчості).  

Ключові слова: особистісне зростання, ціннісне ставлення до праці, 

підлітковий вік. 

 

В статье раскрываются особенности воспитания ценностного 

отношения к труду. Утверждается, что несмотря на все противоречивые 

тенденции личностного становления, главное для этого периода ‒ это 

обретение подростком качественно нового уровня личностного роста, 

когда благодаря усвоению новой социальной позиции реально 

структурируется его сознательное отношение к себе, другим людям, 

страны, труда и тому подобное. Доказывается, что в современных 

социальных условиях поведение подростков претерпела резких изменений, 

но в этих изменениях есть как отрицательные (непризнание общественных 

обязанностей, самоуверенность, агрессивность, отсутствие идеалов, 

потеря романтизма, снижение значимости общечеловеческих добродетелей), 

так и положительные достижения (социальная непринужденность, 

уверенность в себе, раскованность и возможность быть самим собой, 

стремление к успеху, неординарности, творчества).  

Ключевые слова: личностный рост, ценностное отношение к труду, 

подростковый возраст. 

 

The article reveals the peculiarities of the upbringing of the value relation 

to labor. It is argued that despite all the contradictory tendencies of personal 

formation, the main thing for this period is the adolescent’s acquisition of a 

qualitatively new level of personal growth, when, due to the assimilation of a new 
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social position, his conscious attitude to himself, to other people, to the country, 

to work, etc., is really structured. It turns out that in modern social conditions the 

behavior of adolescents has undergone dramatic changes, but in these changes 

there are both negative (non-recognition of social duties, self-assurance, 

aggressiveness, lack of ideals, loss of romanticism, diminished significance of 

universal human virtues) and positive achievements (social relaxation, self-

confidence, liberty and the ability to be yourself, the desire for success, 

unordinary, creativity). The characterological features of upbringing in 

adolescent students of value attitude towards work are substantiated. 

Key words: personal growth, value attitude to work, adolescence. 

 

Трудове виховання, як один із важливих напрямів виховної роботи в 

школі, є системою виховних взаємодій мета яких полягає у морально-

психологічній підготовці учнів до майбутньої предметно-перетворювальної 

діяльності. Воно передбачає оволодіння особистістю загальними основами 

наукової організації праці, вмінням ставити мету, планувати її досягнення, 

організовувати своє робоче місце, раціонально розподіляти сили і засоби 

досягнення бажаного результату, аналізувати процес і наслідки власних 

трудових зусиль, вносити необхідні корективи. Ефективність діяльності 

школи із виховання у підлітків ціннісного ставлення до трудової діяльності 

залежить, насамперед, від врахування психофізіологічних особливостей 

учнів підліткового віку. Адже, перш ніж виховувати у підлітків ціннісного 

ставлення до праці вчитель повинен вивчити та врахувати особливості дітей 

даного шкільного віку, які б стали підґрунтям для розкриття цінності праці 

для людини. 

У дослідженні ціннісних орієнтацій підлітків ми виходили з того, що 

психіка людини являє собою безперервну єдність розуму, почуттів та волі. 

Ці окремі властивості особистості виявляються в процесі їх активної 

взаємодії та складають стійку систему пізнавальних, емоційних та 

поведінкових компонентів.  

Отже, варто в контексті нашого дослідження розкрити вікові 

особливості учнів підліткового віку, що є передумовою виховання у них 

ціннісного ставлення до праці. 

Проблемі особистісного зростання як психологічному феномену 

приділяли увагу, починаючи з середини минулого століття, представники 

гуманістичного та феноменологічного напрямів. За їх визнанням, для 

нормально функціонуючої здорової людини значущими особистісними 

властивостями є «зміна» і «зростання». У розумінні поняття «особистісне 

зростання» смислові акценти вчених, на думку науковців, не співпадають, 

однак однією лінією у багатьох положеннях проглядається ціннісна 

самореалізація природних потенціалів людини.  

У змістовий контекст поняття «особистісне зростання» покладається 

таке: активний процес функціонування людини, яка здійснює вільні вибори 
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між діалектично взаємопов’язаними цінностями зростання і цінностями 

здорового регресу (Г. Оллпорт), зміна як «рух вперед і вгору» в міру того, 

як людина піднімається в ієрархії потреб, постійна зміна як вільний рух 

самоактуалізації потенціалів людини (А. Маслоу), конструктивна 

організмічна потреба розвиватися і удосконалюватися, зміна способів 

сприйняття власного внутрішнього світу, свого «Я» (К. Роджерс), процес 

здійснення життя вільною, соціально інтегрованою особистістю, що 

наділена духовним початком (Р. Мей), самореалізація як пробудження і 

самоздійснення прихованих можливостей людини, самоактуалізація через 

переживання і усвідомлення свого «Я» як синтезуючого духовного центру 

(Р. Ассаджолі) тощо. Отже, за таким розумінням джерелом особистісного 

зростання визнаються природні потенціали людини, що первісно містили у 

собі тенденції самореалізації чи самоактуалізації, завдяки яким особистість 

зростає з середини, зі свого «Я», точніше – її зростання зумовлюється 

становленням власної «Я концепції» [3; 6; 8; 9; 15; 16]. 

На противагу гуманістичній психології у традиційній психології 

вітчизняні та російські психологи вивчали генезис особливостей зростаючої 

особистості у взаємозв’язку з соціальними джерелами впливу. Розвиток 

особистості визнавався основним способом її існування (Л. Анцифєрова).  

Виходячи з цього, сутнісний зміст концепцій особистісного розвитку 

в період підлітковості пов’язувався з формуванням соціальної позиції 

(Д. Фельдштейн), становленням творчих здібностей у процесі проектної 

діяльності (К. Поліванова), розвитком різних образів «Я» у структурі «Я 

концепції» (Ф. Патаки, Н. Рязанова), формуванням ціннісно-смислової 

сфери свідомості (Б. Братусь), становленням морально духовних складових 

самосвідомості (Т. Флоренська) [1; 4; 10‒13]. 

Мета статті – розкрити особливості виховання в учнів підліткового 

віку ціннісного ставлення до праці. 

Підлітковий вік розглядається вченими, як сенситивний вік ‒ 

найсприятливіший, найефективніший вік для психічного розвитку, 

навчання і виховання. Таке визначення сутності вікової характеристики 

учнів підліткового віку підкреслює можливість і важливість виховання в 

них системи цінностей, серед яких значне місце займає ціннісне ставлення 

до праці. 

Сучасні соціокультурні умови є суттєвим чинником соціальних та 

психологічних змін у процесі розвитку підлітків. Як зазначають 

А. Подольський, О. Ідобаєва, у дітей помітно прискорився статевий 

розвиток, що призвело до зниження рамок підліткового віку, а період їхньої 

соціальної зрілості через ускладнення суспільно-трудових відносин, 

збільшення термінів навчання та відсутність змін в освітній системі помітно 

збільшився, що призводить до затримки набуття підлітками соціально 

значущих якостей.  

Хронологічні межі підліткового періоду як фази життєвого шляху 
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презентовані в наукових джерелах неоднозначно. Характерно, що ще в 

XIX ст. у «Толковому словнику» В. Даля підліток визначається як «дитя на 

подросте» в 14‒15 років [5, с. 208]. 

В 20-ті роки XX ст. підлітковий вік, на думку Є. Шпрангера, 

характеризується прагненням до звільнення від дитячих відносин 

залежності і розглядається вже в межах від 13 (у дівчат), 14 (у хлопців) до 

17 років . 

На сьогодні існує декілька визначень даного віку. Наприклад, Г. Грімм 

окреслює підлітковість в 12‒16 років у дівчат та 13‒16 років у хлопців; 

Д. Бромлей даний вік подає в межах 11‒15 років; Ж. Піаже розглядає 

підлітковий вік з 12 до 15 років. На нашу думку, найбільш адекватно 

окреслені межі в періодизації онтогенезу, запропонованій Д. Ельконіним, у 

якій акцент робиться не на фізичному розвитку організму (на відміну від 

усіх вище перерахованих періодизацій, коли під підлітковим періодом 

розглядається протубертатний), а на появі1 психічних новоутворень, 

обумовлених зміною і розвитком провідних типів діяльності. Межі 

підліткового віку в даній періодизації, якої ми будемо дотримуватись у 

своєму дослідженні, встановлені між 10, 11 та 14, 15 роками [7, с. 21]. Вікову 

групу дітей 10‒12 років відносять до молодшого підліткового віку, 13‒15 ‒ 

до старшого підліткового віку. У своєму дослідженні ми будемо 

користуватися усталеною періодизацією і вважати, що учні підліткового 

віку – це діти від 10 до 15 років, тобто учні 5‒9 класів. 

Деякі дослідники говорять про необхідність коригування 

традиційного погляду на усталену вікову періодизацію. Переважна 

більшість учених (Л. Абрамова, І. Кон, В. Мухіна та інші) висловлюють 

думку, що в межах підліткового віку, який визначається особливостями 

перебігу психічних процесів та особистісними змінами в розвитку підлітка, 

слід виокремити: молодший підлітковий вік (передкризовий період) – 10‒12 

років; середній підлітковий вік (власне криза) – 13‒15 років; старший 

підлітковий вік (після кризовий період) – 15‒18 років.  

Незважаючи на розбіжності в поглядах щодо меж підліткового віку, 

науковці погоджуються з тим, що довготривалий перехідний період із 

дитинства до дорослості є феноменом наших днів та існує у всіх розвинутих 

країнах. 

У підлітковому віці відбуваються складні анатомо-фізіологічні зміни 

в організмі дитини. Фізичний розвиток підлітків характеризується великою 

інтенсивністю, нерівномірністю та ускладненнями, пов’язаними зі статевим 

дозріванням. У ньому виділяють три стадії: стадію, що передує статевому 

дозріванню, стадію статевого дозрівання і стадію статевої зрілості. На 

першій стадії відбувається інтенсивний, але нерівномірний ріст скелета, 

м’язів і окремих органів, який супроводжується деякими порушеннями 

пропорцій тіла й дисгармонією рухів. Діти-підлітки стають незграбними, 

скутими в рухах. На другій стадії статеве дозрівання спричиняє висипання 
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вугрів на шкірі, що дуже впливає на самооцінку підлітків і за умови 

критичного ставлення інших людей до їхньої зовнішності може сприяти 

виникненню й розвитку комплексів, які виявляються у подібних фразах: «Я 

некрасивий (а)», «Я нікому не подобаюсь», «Мене не люблять». Підвищена 

увага до зовнішності зберігаються впродовж усього підліткового віку. На 

третій стадії на перший план виходять психологічні зміни та новоутворення, 

такі як почуття дорослості, прагнення до незалежності, розвиток інтересу до 

протилежної статі, пробудження романтичних почуттів . 

Фізіологічно підлітковий вік стоїть поруч з ембріональним періодом 

та початковим розвитком немовлят як час надзвичайно швидких 

біологічних змін. Самі діти-підлітки відчувають безліч почуттів, коли 

спостерігають за власним розвитком, тими перетвореннями, що з ними 

відбуваються. Амплітуда почуттів коливається від захоплення та ейфорії до 

жаху та пригніченості. Учні цього віку постійно порівнюють себе з іншими 

однолітками, спостерігають за правильністю та своєчасністю свого 

розвитку. Наміри стерти межу між реальним та ідеальним, прийнятими 

стереотипними нормами в суспільстві є ключовою проблемою підлітків 

щодо зовнішності. Як правило, вони дуже нетерплячі до будь-яких 

відхилень: чи то конституція тіла, чи то темпи розвитку. 

Фізіологічна перебудова організму, як зазначають Л. Божович, 

Л. Виготський, І. Кон, І. Кулагіна, Р. Мейли, Д. Фельдштейн та інші, 

призводить до перетворення зовнішності, що впливає на поведінку і 

психічний стан дитини. Швидкий та нерівномірний розвиток 

супроводжується виникненням почуття тривоги, підвищеною збудливістю, 

нестійкістю настрою, поведінки, різкою зміною фізичного стану і 

самопочуття, вразливістю тощо. 

Наслідком таких переживань, як зазначає А. Липкіна, може бути 

коливання самооцінки, що значною мірою позначатиметься на наявності 

відчуття цілісності й стабільності власного «Я», прояві сором’язливості в 

контактах з іншими людьми, втраті впевненості у собі в ситуаціях взаємодії, 

що у свою чергу породжує низку особистісних проблем. 

Підлітковий вік – складний відповідальний період соціально-

психологічного становлення особистості (за Л. Божович, це період другого 

народження особистості), в якому формується соціальна спрямованість і 

розвиваються психічні функції: уява, мислення, пам’ять тощо. У 

соціальному аспекті підліткова фаза – це продовження первинної 

соціалізації. Усі підлітки цього віку – школярі, які перебувають на 

утриманні батьків чи держави; їхньою провідною діяльністю є навчання. 

Відомо, що для підлітків є характерною вікова сегрегація: вони 

вступають у взаємодію здебільшого з однолітками й значно менше з 

молодшими дітьми або дорослими. Підлітки хочуть здаватися більш 

дорослими, через те вони нечасто спілкуються з дітьми, молодшими за себе. 

З іншого боку, підлітки намагаються збагнути життя самостійно, без того 
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примусу, який часто нав’язується дорослими. 

Дослідники зазначають, що поряд з типовими характеристиками 

(егоцентризм, амбівалентність почуттів, емансипація тощо) особистісного 

розвитку підлітків виявлено такі закономірності їх зростання: глобальний 

інтерес до самого себе, особистісна рефлексія, усвідомлення світу нових 

власних емоцій і почуттів, особистісна саморегуляція, осмислення своїх 

моральних якостей та їх самооцінка, усвідомлення особистісних мотивів 

вчинків. Констатовано, що в період дорослішання відбувається надзвичайне 

розширення умов буття особистості як у соціальному просторі, так і в 

особистісному – в плані розширення діапазону духовних випробувань 

самого себе [2, с. 42]. 

Дослідники підкреслюють, що підлітковий вік є важким насамперед 

для самого підлітка. Крім вказаного почуття дорослості, з його ознаками у 

школярів у підлітковому віці вирує безліч різноманітних, часто 

суперечливих почуттів. Значно збільшується кількість немотивованих, 

грубих афективних вчинків. На думку В. Соколової та Г. Юзефовича, ключ 

до розуміння психологічних змін дітей-підлітків – у зміні їхніх інтересів, у 

виникненні нових соціальних потреб, у відмові від захоплень та прагнень 

дитинства [14, с. 288]. Те, що ще вчора захоплювало такого школяра, 

сьогодні стає нецікавим. Втративши колишні інтереси та не знайшовши 

нових, підліток тимчасово втрачає зв’язок із середовищем, з оточуючими 

людьми та може відчувати себе дуже самотнім.  

Підлітки прагнуть до виняткових умов, щоб виявити себе, тому вони 

важко сприймають буденні справи, наприклад, що волю загартовує і 

навчання, що відкрите визнання своїх помилок свідчить про сміливість, що 

усвідомлення своєї провини – крок до відповідальності. Знання моральних 

норм та еталонів взаємин розуміють не завжди глибоко, важко 

сприймається моральний релятивізм, тому оцінки вчинків інших 

категоричні, безкомпромісні. Моральні переконання ще нестійкі, але вони 

стають специфічними мотивами поведінки. З’являються власні погляди, 

оцінки, які ще можуть швидко змінитись, але й протилежну точку зору 

підліток буде захищати так само пристрасно, як і минулу. 

Важливі зміни відбуваються в мотиваційній сфері підлітка: потреба в 

самоповазі, в самоствердженні, у визнанні товаришів, у позитивному 

ставленні з боку значущих інших. А це надзвичайно важливо для процесу 

формування в них ціннісного ставлення до праці. Незважаючи на те, що 

сучасний соціум, сім’я, школа по-різному впливають на мотиваційну сферу 

вихованців, мотиви в них стають більш стійкими, вибудовується їх певна 

ієрархія. Об’єктивні вимоги до дитини, підтримка, доброзичливе ставлення, 

формує високий рівень мотивації до навчання й праці, і навпаки, 

ігнорування її потреб та інтересів, надмірна опіка або контроль із боку 

дорослих призводить до послаблення пізнавальної й трудової активності 

особистості. 
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З’являється орієнтація на майбутнє: мрія, ідеали, перспективні плани, 

віддалена мета. Проте для підлітка характерна й відмова від поставленої 

мети всупереч її об’єктивній значущості, бо воля ще слабка. Підлітки 

частіше діють за найбільш сильним мотивом, власною ж поведінкою вони 

ще не володіють і самі визнають відсутність у себе вольових якостей. 

У підлітковому віці емоційні переживання якісно змінюються, 

оскільки змінюються й самі стосунки підлітка з навколишнім світом. 

Підліткам притаманна емоційна нестійкість, швидкі переходи від яскравих 

сподівань до тяжкого песимізму, гостре незадоволення собою. Часто діти в 

цьому віці шукають відособлення, можливості побути на самоті, щоб 

осмислити те, що з ними відбувається. 

Образи «Я», що створює в своїй свідомості підліток, дуже 

різноманітні: це фізичне «Я» (уявлення про свою зовнішність), про психічне 

«Я» (про риси характеру, про свої здібності тощо). Але ставлення до всіх 

цих рис свого «Я» залежить від системи цінностей, яка формується завдяки 

впливу членів своєї сім’ї та ровесників. Саме тому одні гостро переживають 

відсутність зовнішньої краси, а інші – фізичної сили, дехто всю увагу 

спрямовує на підвищення результатів у спорті. Образ «Я» ще не стабільний, 

уявлення про себе рухливе. Іноді випадкова фраза, комплімент або 

посмішка надовго порушують спокій душевного життя підлітка. 

З образом «Я» пов’язана самооцінка. Для підлітка важливо знати не 

тільки, який він є, але й на скільки значущі його індивідуальні особливості 

для оточуючих, а тому й для самого себе. Постійного відбувається 

порівняння: «Я такий, як усі» або «Я не такий, як усі». Але в ідеалі 

самооцінка повинна складатися із порівняння самого себе сьогодні із самим 

же собою, але вчора: «Я вчора і я сьогодні, а яким я стану (повинен стати) 

завтра?». Це складно, але ефективно. Самооцінка має загальний характер та 

ще й занижена: підлітки перебільшують свої недоліки, успіхи дещо 

занижують. Але за заниженою самооцінкою може ховатись високий рівень 

домагань, на основі цього розвивається феномен «дискомфорт успіху». 

Підліток, маючи таку самооцінку, знецінює досягнення своїх ровесників, 

радіє їх невдачам. Така конфліктна самооцінка виникає при завищених 

вимогах з боку батьків, або песимістичних уявленнях про можливості свого 

сина або доньки. У підлітка тоді виникає сильна реакція навіть на 

справедливі зауваження. Він шукає зовнішні причини для виправдування 

своїх реальних невдач або тих, що прогнозуються. Такий «афект 

неадекватності» вимагає пошуку психологічного захисту у вигляді 

знецінення успіхів інших. Висока самооцінка повинна поєднуватись зі 

здатністю диференційовано оцінювати свої досягнення і в той же час бачити 

недоліки, й перспективи покращення результатів за рахунок усунення 

недоліків. 

Крім реального «Я» виникає й «Я – ідеальне». Якщо рівень домагань 

високий, а свої можливості усвідомлюються недостатньо, тоді «Я – 
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реальне» буде дуже відрізнятися від «Я – ідеального». Такий стан веде до 

невпевненості в собі, а в поведінці це виявиться в образливості, впертості, 

навіть в агресивності. Якщо «Я – ідеальне» сприймається досяжним, воно 

спонукає до самовиховання, здійснення якого сприяє розвитку 

саморегулювання. Саморегулювання вміщує в собі вільну постановку мети 

та вибір засобів її досягнення. Деякі старші підлітки (3%) розробляють 

навіть програму самовдосконалення, але не всі мають силу волі та 

наполегливість, щоб здійснити її. Здатність ставити мету, усвідомлювати 

засоби її досягнення, використовувати свої можливості, передбачати 

результати є показником високої зрілості особистості, що з’явиться пізніше. 

Проте наприкінці підліткового віку виникає потреба в життєвому 

самовизначенні (закінчується 9 клас), спрямованість на майбутнє, 

визначення свого життєвого шляху, майбутньої професії. Ця потреба 

конкретизується в новій соціальній позиції, яка розгортається на 

наступному віковому етапі. 

Багато проблем, які виникають у сучасних підлітків, пов’язані не лише 

з психофізіологічними змінами, але й соціокультурними особливостями 

українського суспільства, які виникли в результаті змін в останні роки. 

Реалії нинішнього соціуму відзначаються глобальними економічними й 

культурними перетвореннями, нестабільністю, відсутністю чітко 

визначеної системи цінностей, соціальним розшаруванням суспільства та 

різкою поляризацією його за рівнем прибутків, відірваністю сім’ї від школи, 

спрямуванням зусиль батьків на пошук додаткового заробітку, через що 

діти стають об’єктом впливу різноманітних, суперечливих, в тому числі й 

неорганізованих, випадкових, асоціальних факторів. 

Ситуація, яка склалась у соціокультурній сфері, характеризується 

руйнуванням моральних цінностей, демонстрацією асоціальних моделей 

поведінки, наявністю різних спокус, використанням маніпулятивного тиску 

реклами на психіку людини, засобів масової інформації та примітивних 

зразків масової культури. Це призводить до розмитості поглядів на норми і 

стилі життя, розбіжностей у життєвих орієнтирах підлітків, способів 

організації власного дозвілля, неоднозначного ставлення до своїх 

обов’язків, школи, батьків, використання різних засобів реагування на 

життєві ситуації. Така диференціація впливає на психічний стан, розвиток 

інтелектуальної, емоційної, соціальної та духовної сфер підлітків, що мають 

враховувати педагоги як під час навчально-виховного процесу, так і в 

організації добродійної трудової діяльності.  

Проблема формування в підлітків ціннісних орієнтацій, зокрема 

ціннісного ставлення до праці, що виявляється в добродійній діяльності в 

умовах значного економічного розшарування суспільства і пріоритету 

матеріальних благ, які пропагуються сьогодні, постає як одна з 

найактуальніших і педагогічно складних. Навчити дітей ціннісно ставитися 

до добродійної трудової діяльності, не зважаючи на соціально-економічний 
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статус їхніх батьків, є необхідним, але важким завданням. 

Дослідження впливу сучасних умов на становлення особистості дає 

можливість зробити психологічний портрет пересічного підлітка, це: 

дитина, яка відчуває тривогу, занепокоєння відносно свого майбутнього та 

власної безпеки, невпевнена у своїх силах, схильна до депресії, має 

конфліктні відносини з дорослими та ровесниками, через що часто 

залишається наодинці, здатна до фантазування і уявлень про себе як людини 

заможної, привабливої, впевненої в собі. На перше місце він висуває 

проблеми, пов’язані з навчанням, із задоволенням власних потреб та 

інтересів, із матеріальним становищем сім’ї, соціальним статусом у 

колективі. 

Отже, можна зробити висновок, що виховання в підлітків любові до 

праці, формування ціннісного ставлення до праці засобами добродійної 

діяльності потребує, перш за все, систематичної трудової діяльності учнів, 

а не участі в ній від випадку до випадку. Для цього класні керівники й 

адміністрація школи, плануючи участь підлітків у різних видах праці, 

мусять детально продумати її послідовність, усвідомити, якого виховного 

ефекту вони прагнуть досягти, пропонуючи дітям певний вид праці. 

Праця підлітків має бути доступною. Непосильна праця породжує 

невпевненість підлітка у власних силах, небажання виконувати її. Якщо ж 

робота надто легка, не потребує певних зусиль, вона викликає зневажливе 

ставлення. Праця повинна ускладнюватися за методами її виконання і 

збільшуватися за обсягом у міру набуття школярем трудового досвіду. 

Учнів слід привчати завершувати почату справу. 

Організація праці учнів повинна ґрунтуватися на наукових засадах. Це 

сприяє формуванню у них культури праці, під якою розуміють продуманий 

порядок на робочому місці (раціональне розміщення інструменту, 

матеріалів, готової продукції), ефективне використання робочого часу, 

раціональних прийомів праці, економне витрачання матеріалів, 

електроенергії, естетичний вигляд виробу, дотримання особистої гігієни й 

техніки безпеки тощо. 

Виховання в підлітків ціннісного ставлення до праці потребує підбору 

цікавих за змістом і методикою видів добродійної трудової діяльності. 

Недоцільно пропонувати учням одноманітну, нетворчу працю. Проте їх слід 

психологічно готувати до того, що в житті нерідко доводиться виконувати 

й нецікаву роботу.  

Добродійна трудова діяльність має спрямовуватися на формування 

творчого ставлення підлітків до праці. Це можливо за умови, що людина 

любить працю, відчуває  радість від неї, розуміє її корисність і необхідність, 

що праця стає не тільки особистісної, а й соціальною цінністю. 

Участь вихованців у добродійній трудовій діяльності, досягнення 

ними певних трудових результатів викликає в них задоволення, радість і 

гордість за досягнуті успіхи, особисті й колективні. Педагог повинен не 
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тільки порівняти й оцінити результати трудової діяльності окремих учнів, а 

й вказати при цьому на індивідуальні якості особистості, що сприяли їх 

досягненню. За таких умов учні намагаються працювати краще, прагнуть 

досягти високих результатів.  

З урахуванням проведеного теоретичного аналізу можемо 

констатувати, що під час організації процесу виховання у підлітків 

ціннісного ставлення до праці мають враховуватися такі вікові особливості: 

1) у підлітковому віці активно формується система ціннісних 

орієнтацій; 

2) у цьому віці відбувається становлення самосвідомості, що є 

провідною передумовою становлення і розвитку образу Я (Я-концепції) 

особистості; 

3) відбуваються докорінні зміни в змісті й співвідношенні основних 

мотиваційних тенденцій особистості підлітка; 

4) у підлітковому віці відбувається розвиток самопізнання, прагнення 

до дорослості;  

5) у цьому віці найважливішими цінностями стають ефективність і 

компетентність (Е. Еріксон); 

6) у підлітковому віці закладається ставлення до праці; 

7)  провідною для підлітків стає комунікативна та різнобічна 

суспільно корисна праця; 

8) досить інтенсивно відбувається процес набуття досвіду соціальної 

взаємодії на основі прагнення підлітка знайти своє місце в системі 

суспільних зв’язків; 

9) центром розвитку стає особистісне самовизначення, а центром 

життєвої ситуації, навколо якого починає обертатися вся їхня діяльність є 

інтереси та вибір життєвого шляху; 

10) виховання у підлітків ціннісного ставлення до праці – це процес 

тривалий, що відбувається поступово й вимагає постійної та 

цілеспрямованої виховної роботи як всіх соціальних інститутів, так і самої 

особистості (самовиховання). 

Отже, одним з найважливіших завдань виховання в підлітків 

ціннісного ставлення до праці має стати врахування психофізіологічних 

особливостей підлітків та інтенсивна та всебічна їх підготовка до 

майбутньої трудової діяльності, яка зорієнтована на особистісну і суспільну 

значущість. Перспективи даного дослідження вбачаємо у розробленні 

діагностичного інструментарію для визначення рівня вихованості в 

підлітків ціннісного ставлення до праці. 
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АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВИДАТНИХ 

ПРЕДСТАВНИКІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ 

ГІТАРНОЇ ОСВІТИ 

 

У статті аналізуються педагогічні досягнення видатних 

представників вітчизняної інструментальної гітарної освіти. 

Розглядаються постаті, що кардинально вплинули на динаміку розвитку 

професіоналізму інструментальної гітарної освіти в Україні. Виявлено, що 

вітчизняні викладачі гітари використовують два основні шляхи розвитку 

інструмента. Перший ‒ адаптувати та використовувати кращі методичні 

досягнення викладачів інших музичних інструментів, другий ‒ запозичувати 

зарубіжну виконавську школу. Висвітлюються причини успіху окремих 

представників вітчизняної інструментальної гітарної освіти. 

Ключові слова: виконавська діяльність гітаристів; вітчизняна 

інструментальна гітарна освіта; гітарне мистецтво; музична педагогіка; 

музична освіта.  

 

В статье анализируются педагогические достижения выдающихся 

представителей отечественного инструментального гитарного 

образования. Рассматриваются музыканты, кардинально повлиявшие на 

динамику развития профессионализма инструментального гитарного 

образования в Украине. Выявлено, что отечественные преподаватели 

гитары используют два основных пути развития инструмента. Первый ‒ 

адаптировать и использовать лучшие методические достижения 

преподавателей других музыкальных инструментов, второй ‒ 

заимствовать зарубежную исполнительскую школу. Освещаются причины 

успеха отдельных представителей отечественного инструментального 

гитарного образования. 

Ключевые слова: исполнительская деятельность гитаристов; 

отечественное инструментальное гитарное образование; гитарное 

искусство; музыкальная педагогика; музыкальное образование. 

 
The article analyzes the pedagogical achievements of outstanding 

representatives of the national instrumental guitar education. The figures that 
have dramatically influenced the dynamics of professionalism of instrumental 
guitar education in Ukraine are considered. The reasons of success of some 
representatives of the national instrumental guitar education on the backdrop of 
general indigenous instrumental guitar education from the level of the national 
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musical education are highlighted. The tendencies of the development of domestic 
instrumental education are determined. The most successful teachers-guitarists 
who glorify the national instrumental guitar art in Ukraine and abroad are 
revealed. The methodical innovations of the outstanding representatives of the 
national instrumental guitar education and their approaches to solving the 
problems of the branch are outlined. The ways of development of the national 
instrumental guitar education in the context of the development of musical 
education are offered. 

Key words: performance of guitarists; national instrumental guitar 
education; guitar art; musical pedagogy; musical education. 

 
Друга половина ХХ ст. для вітчизняної музичної освіти видалася дуже 

насиченою. Системно відкривалися навчальні заклади, проходили 
апробацію методичні новинки, порівнювалися досягнення педагогічних 
шкіл у межах держави та у світовому просторі на всеукраїнських та 
міжнародних конкурсах, організовувалися фестивалі музичного мистецтва, 
проводилися наукові заходи: семінари та конференції з обговоренням 
досягнень наукової роботи. Але все це неможливо уявити без провідних 
діячів музичного мистецтва, виконавців, композиторів, викладачів, 
науковців. 

Становлення гітарної освіти в системі музичної освіти було складним 
та не стабільним. Відставання професійної майстерності вітчизняних 
гітаристів від кращих представників інших музичних інструментів псувало 
імідж гітари та не сприяло швидкому розвитку освітнього процесу. Якщо в 
країнах Західної Європи гітара була дуже популярною та професійно 
звучала у продовж декількох століть, то в Україні, незважаючи на ряд 
яскравих виконавців, у гітари було лише півстоліття на процес становлення 
та системного розвитку в межах держави. 

Вивченням історії та змісту гітарної освіти, досягнень кращих 
представників гітарної освіти займалося ряд науковців із позиції музичної 
педагогіки та мистецтвознавства. Серед них: Т. Іванніков, В. Козлін, 
М. Михайленко, В. Сидоренко, В. Ткаченко, Фан Динь Тан, та ін. Однак 
аналізу педагогічних досягнень видатних представників вітчизняної 
інструментальної гітарної освіти та причин її відставання від системи 
музичної освіти не було здійснено.  

Метою статті є проаналізувати педагогічні досягнення видатних 
представників вітчизняної інструментальної гітарної освіти та визначити 
фактори, які сприяють успіху кращих викладачів гітарної освіти. 

Розвиток гітарної освіти у складі музичної освіти в основному 
відбувався на відділах народних інструментів (музичні школи, музичні 
училища) та на кафедрах народних інструментів (у консерваторіях, 
музичних академіях). М. Давидов здійснив системний аналіз становлення та 
розвитку народних інструментів в Україні. На його думку, народні 
інструменти у ХХ ст. розвивалися шляхом академізації (професіоналізації), 
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тобто, окрім народної музики починали професійно виконувати класичну 
музику. На нашу думку, цей процес можна прослідкувати у розвитку 
більшості народних інструментів, але не гітари. Класична гітара (різновид 
гітари, який найбільш поширений в Україні та гра на ній викладається у 
вітчизняних навчальних закладах) має глибоке академічне коріння. Це 
підтверджується класичним репертуаром ХVIII – XIX ст. та біографіями 
провідних європейських виконавців, композиторів, педагогів, які 
пропагували класичну музику. Серед них ‒ Ф. Сора, М. Джуліані, 
Н. Паганіні, М. Леньяні, М. Каркассі, Ф. Тарреги та ін. 

Вітчизняні викладачі гри на гітарі використовують два основні шляхи 
розвитку інструмента. Перший – адаптувати та використовувати кращі 
методичні досягнення викладачів інших музичних інструментів, другий – 
запозичувати досвід зарубіжної виконавської школи. Так, родоначальник 
вітчизняної гітарної освіти М. Геліс, піаніст за фахом, користувався 
кращими досягненнями фортепіанної школи. Викладач вишу, професор 
В. Доценко, що починав музичну кар’єру як скрипаль, є представником 
російської виконавської школи. Постійний гість на польських конкурсах та 
фестивалях професор В. Жадько використовує у педагогічній практиці 
польські методичні розробки.  

Спробуємо у хронологічному порядку розглянути педагогічні 
досягнення видатних представників гітарної освіти. 

Фундатором народної мистецької освіти слід уважати М. Геліса 
(1903–1976 рр.). М. Геліс – виконавець на народних інструментах, педагог, 
видатний діяч у галузі народно-інструментального мистецтва. З ранніх років 
він захоплювався народними інструментами. У 1920 р. М. Геліс відкрив 
студію з класами гітари та мандоліни. Згодом студія перетворилася на 
музичну школу. М. Геліс, випускник фортепіанного та теоретичного 
факультетів Київського музично-драматичного інституту ім. М. В. Лисенка, 
самостійно вдосконалював виконавську майстерність на гітарі. З 1928 р. він 
викладав гру на народних інструментах та теоретичні дисципліни у цьому 
ж закладі, що був згодом перейменований у Київську консерваторію. У 
1934 р М. Геліс був призначений керівником відділу народних інструментів, 
а з 1939 по 1970 рр. – був завідувачем кафедри народних інструментів 
Київської консерваторії. Викладав балалайку, баян, бандуру, гітару, домру, 
керував аспірантами [2]. На думку В. Зайця, серед заслуг М. Геліса: 

1) заснування першої кафедри та першої виконавської аспірантури 
народних інструментів у колишньому Радянському Союзі; 

2) перенесення кращих методичних досягнень фортепіанної школи 
на народні інструменти; 

3) охоплення значної кількості предметів (інструментовка, 
сольфеджіо, ансамбль, оркестр, методика, фах); 

4) викладання великої кількості спеціальних інструментів (баян, 
балалайка, бандура, гітара, домра, концертино); 

5) підготовка студентів на найвищому рівні. У 1939 р. на 
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Всесоюзному конкурсі, що проходив у три тури, найсильніші учасники були 
учнями М. Геліса (8 студентів, що грали на різних інструментах); 

6) удосконалення народного інструментарію [4, с. 65]. 
На думку М. Геліса, «…дитина повинна йти в музику через радість, а 

не крізь докори, іноді навіть, з приводу того, чого ми самі не вміємо її 
навчити» [1, с. 28]. Думається, що М. Геліс умів знайти індивідуальний 
підхід до кожного учня. Він зробив великий внесок у розвиток народних 
інструментів та гітари зокрема, заклавши професійну основу для її 
подальшого розвитку. М. Михайленко виділяє серед багатьох учнів 
М. Геліса відомих у нашій країні гітаристів. Серед них ‒ К. Смага, 
Я. Пухальський, Н. Прокопенко [7, с. 50]. 

Перший викладач-гітарист Київської консерваторії Я. Пухальський 
(1924–1979 рр.) – відомий вітчизняний виконавець і педагог. У 1938 р. він 
вступив до Київського музичного училища, до класу М. Геліса. 
Продовжував навчання під керівництвом М. Геліса в Київській 
консерваторії. Після закінчення навчання він працював викладачем у 
Кишинівській консерваторії. У 1956 р. Я. Пухальський, після закінчення 
аспірантури при Київській консерваторії, очолив клас гри на гітарі (єдиний 
у Радянському Союзі) у цьому ж виші [6, с. 136]. М. Михайленко виділив 
такі педагогічні досягнення Я. Пухальського: 

1) поєднання роботи в консерваторії, музичному училищі та 
музичній школі м. Києва. Професійне бачення роботи в трьох ланках освіти 
та корегування освітньої системи; 

2) розробка питань методики викладання гри на інструменті; 
3) укладання репертуарних збірників для гітари; 
4) авторитетність Я. Пухальського в музичному колі. Часто давав 

консультації скрипалям, віолончелістам та піаністам з виконання музики 
Й. Баха; 

5) професійна підготовка учнів та студентів. Із класу Я. Пухальського 
вийшли відомі радянські виконавці на викладачі: заслужений артист УРСР 
П. Полухін, Є. Іошко, С. Жеребілов, Л. Карпов, М. Михайленко та ін.  
[7, с. 48]. 

Отже, самовіддана праця Я. Пухальського створювала позитивний 
імідж гітари у професійному музичному колі. На жаль, діяльності одного 
викладача вишу недостатньо для повноцінного розвитку системи гітарної 
освіти. 

Основи професійного ставлення до гітари в західному регіоні України 
заклав Г. Казаков (1914–1997 рр.) ‒ домрист за фахом. За словами 
М. Михайленка, перші уроки гри на гітарі Г. Казаков отримав у викладача 
Г. Соколова. У 1933 р. він вступив до Харківського музично-драматичного 
інституту, до класу професора М. Дашкевича. У 1934 р. Г. Казаков був 
переведений, у зв’язку з реорганізацією навчального закладу, до Київської 
консерваторії, до класу професора М. Геліса. У 1939 р. він став лауреатом 
І Всесоюзного огляду-конкурсу виконавців на народних інструментах (ІІ 
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премія). З 1946 р. Г. Казаков працював у Львівській консерваторії 
ім. М. В. Лисенка, де викладав гітару, домру та балалайку [7, с. 75]. 
В. Сидоренко зазначає, що Г. Казаков провадив активну виконавську та 
педагогічну діяльність. Як авторитетного музиканта, його запрошували 
членом журі виконавських конкурсів на народних інструментах. Читав 
лекції із проблем методики викладання, очолював секцію народних 
інструментів методичної ради Львівського управління культури [9, с. 90].  

Та найвагоміші досягнення Г. Казакова пов’язані з успіхами його 
учнів. В. Сидоренко відзначає з-поміж чисельної кількості випускників, 
відомих гітаристів. Це концертний виконавець, соліст Київської філармонії 
та викладач Ялтинського гуманітарного інституту (тепер – Кримського 
гуманітарного університету), народний артист України (перший серед 
гітаристів, кому було присвоєно це почесне звання серед музикантів 
пострадянського простору) В. Петренко; концертуюча гітаристка і 
викладачка Київського музичного училища ім. Р. Глієра О. Ракова; 
заслужений артист України В. Соломончук; викладачка, заступник голови 
Асоціації гітаристів Всеукраїнської спілки А. Бойко. Ціла плеяда 
випускників розгорнула свою діяльність за кордоном: московський 
концертний виконавець-гітарист В. Флягін; випускник класів гітари і лютні 
В. Арістов після тривалої концертної діяльності в Росії працював на радіо у 
Фінляндії; робота відомого музиканта і педагога Т. Берімеладзе пов’язана з 
вищими навчальними закладами у Тбілісі, Кутаїсі, деякий час митець 
працював у Туреччині; санкт-петербурзький концертуючий гітарист 
К. Попов зараз працює в Німеччині [9, с. 90]. 

Видатний вітчизняний науковець у галузі музичної педагогіки, 
музичного мистецтва та кібернетики В. Козлін (1939 р.) ‒ фундатор наукової 
діяльності гітаристів. Він закінчив Київський політехнічний інститут у 
1968 р. Із 1970 по 1974 рр. В. Козлін керував школою гітари при Палаці 
культури заводу «Більшовик». У період 1974 – 1993 рр. він художній 
керівник ансамблю гітаристів «Аморадо» Міжнародного центру культури і 
мистецтв «Жовтневий». У 1992 р. В. Козлін захистив кандидатську 
дисертацію зі спеціальності 13.00.02 на тему: «Методика формування 
рухових навичок гри на гітарі в роботі з підлітками» (Москва). У 1997 р. 
В. Козлін захистив докторську дисертацію на тему: «Теоретичні основи 
структурно-функціональної організації опорно-рухового апарату гітариста» 
зі спеціальностей 17.00.03 «Музичне мистецтво» та 14.03.26 – «Біологічна i 
медична кібернетика та інформатика» (Київ). У 1993 р. він заснував 
науково-дослідну лабораторію музичної біофізики у Національному 
педагогічному університеті iм. М. П. Драгоманова. У 2008 р. В. Козлін 
започаткував роботу науково-дослiдної лабораторії мультимедійних 
технологій у музичному мистецтві в Київському педагогічному університеті 
iм. Б. Грiнченка [5]. Він є автором програми для педагогічних університетів: 
«Основний музичний інструмент ‒ гітара». 

Серед заслуг В. Козліна, на нашу думку, використання наукових 
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досягнень кібернетики та фізики (розробка комп’ютерних програм, 
дослідження присвячені формування звука) в розвитку інструментального 
виконавства гітаристів. Таким чином, В. Козлін заклав наукову базу для 
розвитку вітчизняної інструментальної гітарної освіти. 

Яскравий представник вітчизняного гітарного виконавства та 
музичної педагогіки М. Михайленко (1952 р.) ‒ гідно продовжує 
педагогічну діяльність Я. Пухальского. Як зазначає сам М. Михайленко, у 
1972 р. він вступив до Маріупольського музичного училища (викладач 
А. Сушко). Паралельно з навчанням М. Михайленко працював артистом 
оркестру Маріупольського драмтеатру та викладачем гри на гітарі у БК 
«Моряк». Будучи студентом училища він виступав із сольними концертами 
та пропагував класичну гітару в м. Маріуполь та Донецькій області. У 
1975 р. М. Михайленко вступив до Київської консерваторії (викладач ‒ 
доцент Я. Пухальський). У 1977 р. він став лауреатом ІІ-го Українського 
республіканського конкурсу виконавців на народних інструментах. З цього 
ж року М. Михайленко розпочав активну концертну діяльність містами 
України, а в 1978 р. він виступав із концертами в НДР. Із 1979 р. 
М. Михайленко ‒ викладач по класу гітари в Київській консерваторії, а з 
1980 р. він навчався в аспірантурі цього ж закладу та викладав гру на гітарі 
в Київському музичному училищі ім. Р. М. Глієра [7, с. 107]. 

М. Михайленко, будучи професійним виконавцем, сприяв підйому 
виконавського рівня молодих гітаристів. Виділимо такі педагогічні 
досягнення музиканта: 

1) автор багатьох опублікованих п’єс, обробок, етюдів та перекладів; 
2) укладач репертуарних збірників для учнів дитячих музичних шкіл 

та музичних училищ, збірок концертного репертуару для видавництва 
«Музична Україна»; 

3) автор «Программы специального класса гитары для музыкальных 
вузов» (Москва, 1987). Завдяки цій програмі стало можливе відкриття класу 
гітари в багатьох навчальних закладах України та Росії; 

4) підготував плеяду успішних виконавців, які концертують в 
Україні та за кордоном. Серед них ‒ лауреати всеукраїнських та 
міжнародних конкурсів: Ю. Химченко, С. Мистюк, В. Філіпов, В. Козирець, 
М. Федоренко, В. Жадько, Фан Дин Тан (В’єтнам), Г. Васильєв (Болгарія), 
А. Остапенко та ін. 

Професійному зростанню музичної педагогіки сприяє і наукова 
діяльність М. Михайленка. Автор численних публікацій, у 2010 р. захистив 
дисертацію зі спеціальності 17.00.03 ‒ музичне мистецтво: «Теоретичні 
основи формування виконавської майстерності гітариста». У співавторстві 
зі своїм випускником Фаном Дин Таном (В’єтнам) опублікував «Довідник 
гітариста». 

На особливу увагу заслуговує постать В. Доценка (1962 р.) ‒ лауреат 
всеросійського та міжнародного конкурсів, заслужений артист України, 
професор кафедри народних інструментів України Харківського 
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державного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського, член 
Національної Всеукраїнської музичної спілки, член президії Петербурзької 
Міжнародної Академії гітари. Виконавські досягнення В. Доценко 
пов’язуємо з високопрофесійною освітою музиканта, яку він здобував у 
провідних викладачів світового рівня. За словами В. Доценка, 
позаймавшись деякий час на скрипці, він захопився грою на гітарі у 
викладача Б. Шопена; у музичному училищі навчався у викладача 
В. Петрова (нині В. Доценко виступив організатором, художнім керівником 
та головою журі І-го Відкритого конкурсу виконавців на гітарі 
ім. В. Петрова), а здобув вищу освіту та аспірантуру (асистентуру) здобув 
під керівництвом прославленого викладача А. Фраучі (Московський 
музично-педагогічний інститут ім. Гнесіних). Стажувався В. Доценко у 
вищій Школі музики м. Карлсруе (Німеччина), при класі професора 
А. Вангенхайма [3, с. 158]. 

До педагогічних досягнень В. Доценка відносимо апробацію власної 
оригінальної методики підготовки високопрофесійних гітаристів-
виконавців. За словами В. Ткаченко: «його учні понад 70 разів (станом на 
травень 2015 р., примітка автора) ставали лауреатами престижних 
національних та міжнародних конкурсів, а випускник університету, уже 
досить відомий гітарист М. Топчій, мав сольний концерт у 
всесвітньовідомому концертному залі Карнегі-Хол» [11, с. 120]. 
Педагогічну діяльність музикант уміло поєднував із виконавською, що без 
сумніву додало значущості його педагогічній роботі. Так, станом на 2005 р., 
як зауважував В. Доценко, «виступив більш ніж із 300 концертами в 
багатьох країнах світу. Член та голова журі понад 25 міжнародних 
конкурсів» [3, с. 159]. У 2002 р. він отримав звання ‒ заслуженого артиста 
України. У репертуарі ‒ шість сольних програм ‒ від Баха до сучасних 
авторів. У 2003 р. вийшов ліцензійний СD ‒ «Барви». В Україні В. Доценка 
знають і як диригента ‒ у цьому ж році він диригував оркестром 
Чернівецької державної філармонії (Д. Шостакович, симфонія № 5)  
[3, с. 161]. 

Наукова діяльність музиканта дозволяє відзначити важливі методичні 
знахідки та відкриття. Так, В. Доценко є автором навчальних посібників із 
грифом Міністерства культури та мистецтв («Школа техніки гітариста», 
«Подолання технічних труднощів у виконавчій практиці гітариста»), а 
також наукових статей («Фізіологічні та психічні основи керування 
моторикою музичного виконавця», «Андрес Сеговія і композитори 
ХХ сторіччя», «Г. С. Сковорода і музика», «Роль музичної класики у 
становленні духовності молоді», «Деякі особливості постановки 
виконавського апарату та звуковидобування гітариста на сучасному етапі 
розвитку гітарного мистецтва», «Проблеми постановки виконавського 
апарату гітариста», «Класична гітара у Харкові», «І. І. Кучугура-
Кучеренко», «І. Й Дунаєвський») [3, с. 159]. 

Отже, діяльність В. Доценка об’єднує різні види роботи: він 
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виконавець, викладач, диригент, науковець, член та голова журі 
різноманітних конкурсів, організатор конкурсів та фестивалів. Уміло 
поєднуючи все це, музикант досягнув великих успіхів в усіх сферах 
діяльності. Вітчизняна гітарна освіта, без сумніву, набула лідера в обличчі 
В. Доценка, а його учні намагаються гідно продовжувати діяльність 
майстра. 

Провідний фахівець у галузі гітарного виконавства та педагогіки 
В. Сидоренко (1963‒2014 рр.) ‒ заклала професійний фундамент гітарної 
освіти західного регіону України. Музичну освіту В. Сидоренко здобула 
спочатку в Дніпропетровській музичній школі, потім у стінах Київського 
державного музичного училища ім. Р. М. Глієра, а після закінчення – у 
Львівській державній консерваторії ім. М. В. Лисенка, у класі провідного 
знавця народних інструментів професора Г. Казакова. За період навчання 
В. Сидоренко, окрім гітари, опановувала майстерність гри на скрипці та 
духових інструментах, вивчала вокал та диригування. Викладач музичного 
училища А. Білошицький прищепив їй любов до диригування та сприяв 
професійному зростанню молодої гітаристки [10]. 

У 1989 р. В. Сидоренко розпочала свій педагогічний шлях у 
Львівській державній консерваторії ім. М. В. Лисенка, перейнявши естафету 
від професора Г. Казакова, який був засновником класу гітари в цьому 
навчальному закладі. За час роботи вона запрошувала багато іноземних 
виконавців та організовувала концерти та майстер-класи провідних фахівців 
гітарного мистецтва, серед яких Ж. Абітон, Д. Асімович, Р. Буше, 
О. Вінницький, Х. Говдиш, Л. Вітошинський, А. Кох, Н. Кошкін, А. Морено 
та ін. [9, с. 91]. Високий виконавський рівень студентів класу В. Сидоренко 
неодноразово підтверджувався перемогами її вихованців на всеукраїнських 
та міжнародних конкурсах. Серед них ‒ А. Андрушко, П. Брюхін, 
О. Дворянин, Ю. Курач, Д. Манько, О. Семенишин та ін.  

Наукову діяльність В. Сидоренко присвятила вивченню історії 
вітчизняного гітарного мистецтва, зокрема гітарній традиції Львова. У 
2009 р. вона захистила дисертацію зі спеціальності 17.00.03 – музичне 
мистецтво на тему: «Гітарна традиція Львова як складова академічного 
народно-інструментального мистецтва України». В архівах Львівської 
національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника дослідниця 
знайшла твори для гітари написані М. Вербицьким. Автор національного 
гімну з часів навчання в семінарії захопився грою на гітарі та написав багато 
творів для гітари. Багато композицій зникли безслідно, але завдяки 
старанням В. Сидоренко віднайдені твори було опубліковано у вигляді 
збірки під назвою «Guitarre № 16». Будучи людиною з активною життєвою 
позицією, В. Сидоренко надихнула багатьох композиторів на написання 
творів для гітари.  

Одним із найбільш прогресивних викладачів уважаємо В. Жадько 
(1967 р.) ‒ гітаристка-виконавець, педагог та диригент, відома в Україні та 
Європі. У 1986 р., закінчивши з відзнакою Луганське музичне училище 
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(клас викладача М. Півника), В Жадько вступила до Київської державної 
консерваторії (нині Національна музична академія ім. П. І. Чайковського) 
до класу викладача М. Михайленка. З 1989 р. вона почала паралельно 
займатися на диригентському факультеті. У 1991 р. В. Жадько закінчила з 
відзнакою консерваторію як гітаристка (клас професора М. Давидова), а у 
1993 р. ‒ як диригент (клас професора А. Власенко). За словами В. Рожка, 
від 1989 р. В. Жадько здійснила численні фондові записи на українському 
телебаченні та українському радіо, з 1993 р. як диригент – із Симфонічним 
оркестром Національної радіокомпанії України. В. Жадько стала лауреатом 
престижних конкурсів диригентів (заслуживши славу найкращої жінки-
диригента в Європі, примітка автора). Серед них ‒ Міжнародний конкурс 
ім. С. Прокоф’єва (С.-Петербург, 1993, 1-а премія), V Міжнародний конкурс 
диригентів ім. А. Тосканіні у Пармі (Італія, 1993), І Національний конкурс 
диригентів ім. С. Турчака (Київ, 1994, 1-а премія), III Міжнародний конкурс 
диригентів ім. К. Кондрашина в Амстердамі (Нідерланди, 1994), XI та XII 
міжнародний конкурс диригентів ім. М. Малька в Копенгагені (Данія, 1995, 
1999), V Міжнародний конкурс диригентів ім. Ґ. Фітельберґа в Катовіце 
(Польща, 1995, 1-а премія). У 1994 р. В. Жадько отримала звання ‒ 
заслуженої артистки України [8, с. 66]. Виділяємо такі педагогічні 
досягнення В. Жадько: 

1) використання знань, отриманих у процесі вивчення диригування, 
у гітарній педагогічній практиці; 

2) здійснення еталонних записів, що стали орієнтиром у набутті 
майстерності для молодого покоління; 

3) написання прогресивної програми для вищих навчальних закладів 
зі спеціальності «Класична гітара»; 

4) організація майстер-класів і курсів підвищення кваліфікації для 
викладачів гітари у початкових і середніх навчальних закладах України; 

5) заснування 1-ї в Україні кафедри старовинної й камерної музики, 
де гітаристи отримали змогу навчатися в оточенні виконавців на класичних, 
а не народних інструментах. 

Як знаного фахівця, В Жадько запрошують як члена журі та для 
проведення майстер-класів у рамках міжнародних конкурсів та фестивалів 
(Україна, Польща). Високопрофесійних підхід до роботи В. Жадько 
використовує в усіх сферах своєї діяльності. Поєднання класу гітари та 
диригентства підвищує ефективність педагогічної діяльності, що позитивно 
відбивається на розвитку вітчизняної гітарної освіти. 

Загальний слабкий рівень вітчизняної інструментальної гітарної 
освіти доводиться зіставляти зі значними досягненнями окремих 
викладачів. Аналіз педагогічних досягнень видатних представників 
вітчизняної гітарної освіти виявив схожі тенденції в розвитку музичної 
педагогіки гітаристів. А саме ‒ запозичення кращих досягнень суміжних 
видів мистецтва (фортепіанної школи, скрипкової школи, диригування 
тощо). Успішним стало використання методичних досягнень інших 
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виконавських шкіл (російської, польської). Убачаємо подальший розвиток 
гітарної освіти у використанні і примноженні досвіду провідних 
представників вітчизняної гітарної освіти. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
http://www.abc-guitar.narod.ru/pages/sidorenko.htm
http://www.abc-guitar.narod.ru/pages/sidorenko.htm
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ МОВНОЇ ОСВІТИ У ВНЗ ВІДПОВІДНО 

ДО КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ 

 

У статті висвітлено формування професійної компетентності 

майбутніх вчителів-філологів, що визначається як складний процес, під час 

якого набуваються компетенції, що включають отримані знання, набуті 

вміння, навички з фундаментальних і спеціальних філологічних дисциплін. 

Висвітлено досвід, способи мислення, цінності, інтереси, прагнення, 

спроможність відповідати за прийняті рішення у процесі професійної 

діяльності, що виявляється у здатності фахівця професійно діяти згідно з 

визначеними державою освітніми стандартами, виявляти особистісний 

педагогічний імідж і демонструвати професійні характеристики.  

Ключові слова: професійна компетентність, компетентнісне 

навчання, модернізація мовної освіти, учитель-філолог, тенденція 

варіативності вищої освіти, освітні стандарти, професійно-орієнтовані 

дисципліни. 

 

В статье отражено формирование профессиональной 

компетентности будущих учителей-филологов, которое определяется как 

сложный процесс, во время которого приобретаются компетенции, 

включающие полученные знания, приобретенные умения, навыки по 

фундаментальным и специальным филологическим дисциплинам. 

Представлен опыт, способы мышления, ценности, интересы, стремления, 

способность отвечать за принятые решения в процессе профессиональной 

деятельности, проявляющийся в способности специалиста профессионально 

действовать согласно с установленными государственными 

образовательными стандартами, проявлять личностный педагогический 

имидж и демонстрировать профессиональные характеристики.  

Ключевые слова: профессиональная компетентность, 

компетентностное обучение, модернизация языкового образования, 

учитель-филолог, тенденция вариативности высшего образования, 

образовательные стандарты, профессионально-ориентированные дисциплины. 

 
The article focuses on the formation of the professional competence of 

future teachers of philology, which is defined as a complex process, during which 
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competences are acquired, including acquired knowledge, acquired skills, skills 
in basic and special philological disciplines. The experience, ways of thinking, 
values, interests, aspiration, ability to answer for the decisions taken in the course 
of professional activity are reflected, which manifests itself in the ability of a 
specialist to professionally act according with state-determined educational 
standards, to reveal a personal pedagogical image and to demonstrate 
professional characteristics. Effective formation of the professional competence 
of future teachers of philology is proved, first of all, by updating the contents of 
professionally-oriented educational disciplines. The study presents the need to 
modernize not only educational standards, curricula and plans, but also the 
implementation of the needs of universities in the new normative, didactic and 
methodological support, first of all, systems of planning and quality management 
education, modern media outlets with the availability of the necessary subject-
specific teaching- electronic editions and other electronic educational resources. 

Key words: professional competence, competency study, modernization of 
language education, teachers of philology, tendency of variability of higher 
education, educational standards, professionally-oriented disciplines. 

 
Тенденції модернізації сучасної вищої освіти є закономірним 

суспільно-історичним процесом, який зумовлений появою нових 
інформаційних технологій навчання і викладання у галузі мовної освіти, та 
державній політиці України. Основні завдання вітчизняної освіти 
сьогодення полягають у формуванні високоосвіченої, духовно багатої, 
творчої особистості громадянина України і європейської спільноти. Саме у 
цьому контексті важливими пріоритетами сучасної мовної освіти є розвиток 
й функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного 
життя, оновлення змісту, форм і методів освітньої діяльності, перебудова 
навчання мови як спеціальності, зокрема вдосконалення системи 
професійної підготовки майбутнього учителя-філолога. Саме ці фахівці 
мають підняти на якісно новий рівень мовну освіту у всіх типах навчальних 
закладів. Для цього вони мають оволодіти мовою на основі сучасних 
знаннєвих стандартів та лінгводидактичних підходів з урахуванням 
ключових і предметних компетентностей.  

Процес формування професійної компетентності майбутніх учителів 
здійснюється шляхом послідовного моделювання в навчальній діяльності 
цілісного змісту, форм і умов професійної діяльності фахівців за допомогою 
методів навчання, які проектують зміст професійної діяльності. 

Саме тому означену проблему досліджували А. Алексюк, 
Н. Заячківська, М. Кларін, Л. Мацько, С. Сисоєва, І. Соколова, 
В. Федоренко, О. Ярошенко та інші. 

Мета статті – розкрити роль та місце вдосконалення модернізації 
змісту мовної освіти у ВНЗ відповідно до компетентнісної парадигми. 

Формування професійної компетентності майбутніх учителів-
філологів здійснюється на основі вдосконалення змісту фахових дисциплін, 
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що передбачає формування: а) системи знань про норми сучасної 
української мови, їхню співвіднесеність з її стилями, типами та жанрами; 
б) умінь правильно та доречно використовувати мовні засоби залежно від 
ситуації спілкування, розпізнавати випадки порушення норм у власному 
мовленні та у мовленнєвій продукції інших мовців, редагувати недосконале 
у культуромовному аспекті мовлення; в) позитивного досвіду 
послуговуватися мовними засобами, досвіду сприймати якість мовлення 
інших людей критично; г) ствердного ставлення до формування у 
викладачів рис мовної особистості, бажання дотримуватися мови у власній 
мовленнєвій діяльності і спонукати до цього інших носіїв мови.  

У процесі формування професійної компетентності вчителів-
словесників виникає потреба, по-перше, відстежувати сучасні тенденції 
розвитку української літературної мови, виробляти до них власне ставлення, 
вносити корективи у свій активний словник з урахуванням найновіших 
рекомендацій фахівців із культури мови; по-друге, формувати 
спостережливість, увагу до мовлення інших носіїв української мови, 
виявляти у ньому позитивні та негативні риси, уміти фахово оцінювати їх; 
по-третє, редагувати усну та письмову мовленнєву продукцію, надавати 
кваліфіковану інформацію про причини помилок та можливості їх усунення. 

Процес навчання української мови висуває до майбутніх вчителів 
низку важливих вимог, а саме: бути джерелом достовірних і коректних 
знань предмета, носієм вітчизняної культури; організатором продуктивної 
ситуативно-тематичної комунікації, яка веде до розвитку і виховання 
особистості загалом і яка дозволяє виробити особистісні змісти суб’єктів 
інтеракції та оцінити всю організовану діяльність. Важливим чинником, що 
впливає на становлення й розвиток професійної компетентності майбутніх 
вчителів, зокрема особистісно-комунікативної, є його креативні якості, які 
забезпечують творчий стиль його мовленнєвої поведінки, продуктивність і 
унікальність способів та результатів діяльності, а також готовність до 
творчих конструктивних перетворень у різних сферах життєдіяльності. Для 
ефективної професійної діяльності важливі, на думку Л. Мацько, 
Л. Кравець, такі креативні якості особистості: інтелектуально-креативні 
(дивергентне мислення, інтуїція, здатність до перетворень); мотиваційно-
креативні (зацікавленість, потреба в самореалізації, творча позиція); 
комунікативно-креативні (здатність мотивувати творчість інших, 
акумулювати творчий досвід) [9, с. 17‒18].  

Комбінація цих якостей визначає особливість індивідуально-творчої 
манери конкретного професіонала і є основою загального типу творчого 
фахівця. Відповідно до визначених якостей формування професійної 
компетентності передбачає:  

– знання етикетних мовних формул і  вміння ними користуватися у 
професійному спілкуванні; 

– вміння знаходити, вибирати, сприймати, аналізувати та 
використовувати інформацію профільного спрямування;  
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– володіння інтерактивним спілкуванням, характерною ознакою 
якого є необхідність миттєвої відповідної реакції на інформацію, що 
знаходиться в контексті попередніх повідомлень;  

– глибокі професійні знання й оволодіння понятійно-категоріальним 
апаратом певної професійної сфери та відповідною системою термінів;  

– досконале володіння сучасною українською літературною мовою;  
– вміле професійне використання мовних стилів і жанрів залежно 

від місця, часу, обставин тощо;  
– уміння оцінювати комунікативну ситуацію, швидко й на високому 

рівні приймати рішення та планувати комунікативні дії. 
Таким чином, професійна компетентність особистості є показником 

сформованості комунікативних умінь і навичок, системи професійних 
знань, загальної культури мовлення, ціннісних орієнтацій. 

Ознаки особистісного орієнтованого й компетентнісного навчання: 
– навчальний процес є сферою особистісного досвіду дитини; 
– діалогізація навчального процесу; 
– комфортне навчальне середовище; 
– право дитини на вибір; 
– системна робота над формуванням в учнів організаційних умінь і 

самонавчання; 
– формування навичок виявляти проблему, висловлювати 

припущення, пропонувати шляхи й способи їх розв’язання; 
– використання конкретних життєвих ситуацій, занурення в 

ситуацію; 
– особиста відповідальність учня за якість роботи; 
– використання методів кооперативного навчання та ін. [10]. 
З позиції компетентнісного підходу рівень освіти визначається 

здатністю фахівця вирішувати проблеми різної складності на основі 
наявних знань та досвіду. Особливостями компетентнісного підходу у 
вищій освіті є: 

 визнання компетенції в якості результату навчання на кожному 
етапі безперервного циклу; 

 перенесення акцентів з поінформованості суб’єктів навчання на їх 
уміння використовувати інформацію для вирішення практичних проблем; 

 студентоцентрована спрямованість навчання…[12, с. 146]. 
В Україні чітко простежується тенденція варіативності вищої 

філологічної освіти:  
1. Спроба стандартизації вищої освіти, її приведення у відповідність 

до європейських стандартів. 
2. Тенденція оновлення навчальних планів і програм та розробки 

нових із урахуванням сучасних педагогічних та лінгвістичних концепцій, 
теорій, течій. 

3. Збагачення методів і форм мовної освіти філологів. 
4. Широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій. 
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5. Тенденція створення навчальних посібників з урахуванням нових 
лінгводидактичних підходів. 

6. Розвиток ідеї міжкультурної освіти [7,c. 222‒233]. 
Процес навчання української мови висуває до майбутніх вчителів 

низку важливих вимог, а саме: бути джерелом достовірних і коректних 
знань предмета, носієм вітчизняної культури; організатором продуктивної 
ситуативно-тематичної комунікації, яка веде до розвитку і виховання 
особистості загалом і яка дозволяє виробити особистісні змісти суб’єктів 
інтеракції та оцінити всю організовану діяльність. Важливим чинником, що 
впливає на становлення й розвиток професійної компетентності майбутніх 
вчителів, зокрема особистісно-комунікативної, є його креативні якості, які 
забезпечують творчий стиль його мовленнєвої поведінки, продуктивність і 
унікальність способів та результатів діяльності, а також готовність до 
творчих конструктивних перетворень у різних сферах життєдіяльності. Для 
ефективної професійної діяльності важливі, на думку Л. Мацько, 
Л. Кравець, такі креативні якості особистості: інтелектуально-креативні 
(дивергентне мислення, інтуїція, здатність до перетворень); мотиваційно-
креативні (зацікавленість, потреба в самореалізації, творча позиція); 
комунікативно-креативні (здатність мотивувати творчість інших, 
акумулювати творчий досвід) [9, с. 17‒18]. Комбінація цих якостей визначає 
особливість індивідуально-творчої манери конкретного професіонала і є 
основою загального типу творчого фахівця. Відповідно до визначених 
якостей формування професійної компетентності передбачає:  

– знання етикетних мовних формул і  вміння ними користуватися у 
професійному спілкуванні; 

– вміння знаходити, вибирати, сприймати, аналізувати та 
використовувати інформацію профільного спрямування;  

– володіння інтерактивним спілкуванням, характерною ознакою 
якого є необхідність миттєвої відповідної реакції на інформацію, що 
знаходиться в контексті попередніх повідомлень;  

– глибокі професійні знання й оволодіння понятійно-категоріальним 
апаратом певної професійної сфери та відповідною системою термінів;  

– досконале володіння сучасною українською літературною мовою;  
– вміле професійне використання мовних стилів і жанрів залежно 

від місця, часу, обставин тощо;  
– уміння оцінювати комунікативну ситуацію, швидко й на високому 

рівні приймати рішення та планувати комунікативні дії. 
Таким чином, професійна компетентність особистості є показником 

сформованості комунікативних умінь і навичок, системи професійних 
знань, загальної культури мовлення, ціннісних орієнтацій. Важливу роль у 
цьому відіграє навчальна дисципліна «Сучасна українська літературна 
мова». У процесі викладання цього курсу особлива увага звертається не на 
теоретичні знання різних рівнів української мови, а на мовленнєву 
діяльність.  
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Вчителям-філологам відведена важлива роль зберегти рідну мову, 
навчити прийдешнє покоління любити і цінувати все те, чим багата 
українська культура.  

Пріоритетні напрями мовної освіти, зміст і структуру шкільного курсу 
мови, технології його засвоєння визначено в Концепції мовної освіти. 
Практична спрямованість навчання мови зумовлює чотири наскрізні 
змістові лінії цього курсу: мовну, мовленнєву, соціокультурну і діяльнісну. 

Шкільний курс української  мови єдиний з 1-го до 11-го класу, тому 
філолог, працюючи в базових та профільних класах, має знати відомості про 
мову і мовлення та вміння, набуті учнями в 1‒4-х класах. У програмі з 
української мови (5‒9 класів, 2017 р.) вказується на визнання 
компетентнісного підходу, який є провідним у навчанні передбачає 
формування не лише предметної, а й ключових компетентностей, зміщення 
акцентів зі знаннєвого на діяльнісний освітній результат. З огляду на суть 
зазначеного підходу, знання мають бути інструментом у розв’язанні 
життєвих проблем, засобом особистісного розвитку, соціалізації учнів, 
успішного професійного становлення та обґрунтування особистого життя. 
Тому зміст навчального матеріалу визначено з огляду на корисність, 
потрібність його за межами школи.  

Скорочення обсягу теоретичного матеріалу на користь практичної 
діяльності збільшує можливості для формування предметних і ключових 
компетентностей. Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності 
сформульовано в термінах компетентнісного підходу: знаннєвий компонент – 
учень/учениця називає, формулює, записує, наводить приклади тощо; 
діяльнісний – учень/учениця розпізнає, розрізняє, описує, аналізує, порівнює, 
планує, застосовує тощо; ціннісний – учень/учениця усвідомлює, критично 
ставиться, оцінює, обґрунтовує, робить висновки, висловлює судження 
тощо [11]. 

Пріоритетними напрямами вивчення методики навчання української 
мови вважаються: 

– особистісна орієнтація в навчанні; 
– світоглядна основа мовної освіти; 
– демократизація й гуманізація навчання мови і мовлення; 
– диференціація навчання мови і мовлення; 
– органічне поєднання навчання мови і мовлення; 
– реалізація діяльнісного підходу до мовленнєвого розвитку; 
– посилення практичної спрямованості шкільного курсу мови; 
– забезпечення наступності змісту мовної освіти; 
– використання у навчанні мови педагогічних технологій. 
З метою активізації роботи учня, вчителю необхідно використовувати 

найефективніші методи і прийоми, які б сприяли органічному взаємозв’язку 
учителя з учнем.  

Важливо добирати такі методи і прийоми, щоб вивчення курсу мови 
було цікавим, особливо для учнів середніх класів. У шкільній практиці 
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методи реалізують освітню, розвивальну й виховну функції навчання. 
Кожний метод складається з окремих прийомів, які виступають його 

складовими і являють собою окремий пізнавальний акт. Характерною 
ознакою прийому є частковість і здатність включатися в різні методи. У 
вивченні мови використовуються такі прийоми: різновиди граматичного 
розбору, порівняння, групування мовних явищ, заміна, поширення, 
перестановка мовних одиниць, моделювання структури речення, 
словосполучення та ін. 

З метою успішної реалізації змісту професійної діяльності необхідно 
добирати ефективні методи, прийоми та форми організації навчального 
процесу студентів.  

Ефективними методами навчання є інтерактивні методи, сутність яких 
зводиться до того, що навчальний процес повинен відбуватися за умов 
постійної, активної взаємодії всіх студентів. До них належать: співнавчання, 
взаємонавчання – колективне, групове навчання в співпраці; взаємодія тих, 
хто вчиться, між собою, з викладачем, з навчальною інформацією [2, с. 58]. 

На думку науковців, для ефективного використання інтерактивних 
методів навчання необхідно дотримуватися певних методичних вимог, 
зокрема:  

– проводити вступні заняття для студентів з метою ознайомлення з 
аналогічними методами роботи, які різко змінюють усталений стиль 
навчання; на таких заняттях необхідно: по-перше, чітко й зрозуміло 
пояснити, що таке інтерактивне навчання, по-друге, довести до відома 
студентів та опрацювати з ними правила роботи в групах, укладені у 
зрозумілій формі, а на практиці ці правила можна розповсюдити і видати 
кожному студентові для індивідуального користування [6, с. 214]; 

– підтримувати доброзичливу атмосферу в колективі;  
– постійно здійснювати контроль за процесом, досягненням 

поставлених цілей; у випадку невдачі потрібно переглянути стратегію і 
тактику роботи, шукати і виправляти недоліки;  

– залучати до роботи всіх студентів групи, що сприятиме 
виробленню соціально важливих навичків роботи в колективі, взаємодії, 
дискусії, обговорення;  

– використовувати оптимальну кількість методів, зокрема 1‒2;  
– поєднувати інтерактивні методи з іншими методами роботи – 

самостійним пошуком, традиційними методами;  
– обов’язково враховувати під час інтерактивного навчання те, що 

студенти стають активними учасниками подій і власного розвитку; це 
забезпечує внутрішню мотивацію навчання, що сприяє його ефективності, 
зростає цікавість до процесу навчання;  

– сприяти соціалізації особистості, усвідомленню себе як частини 
колективу, своєї ролі і потенціалу; 

– формувати вміння приймати спільні рішення, вміння спілкуватися, 
доповідати; підвищувати рівень володіння головними мисленнєвими 
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операціями;  
– зростання інтересу до навчальних занять, пізнавальної активності 

в процесі навчання; зміна самооцінки студентів; підвищення мотивації 
вивчення навчального предмета тощо.  

Аналіз інтерактивних методів (Л. Вавілова [3], О. Голант [4], 
О. Голубкова [5] та ін.) показав, що, по-перше, немає повної класифікації 
інтерактивних методів навчання; по-друге, не простежується чіткого 
розмежування інтерактивних та активних методів навчання; по-третє, 
наявні класифікації інтерактивних методів навчання не розкривають ввесь 
процес формування професійної компетентності майбутнього вчителя-
філолога. 

Аналіз відповідної літератури та власні спостереження засвідчили, що 
в нашій державі застосування ІКТ ще не набуло систематичного характеру. 
Вітчизняні дослідники вказують на недостатнє використання ІКТ як у 
шкільній загальній, так і в професійній освіті, зокрема педагогічній, на 
недостатню кількість програмних засобів навчального призначення, 
лінгвістичних ресурсних баз, електронних посібників, програм 
дисперетчеризації навчального процесу для студентів-філологів, на 
переважно традиційний стиль викладання гуманітарних, зокрема 
філологічних, дисциплін у вищій школі, не розробленість змісту, форм та 
методів формування ІКТ-компетентності [7, с. 228]. 

У цілому методи формування професійної компетентності 
передбачають способи, спрямовані на розвиток знань і творчих умінь 
застосовувати ефективні стратегії і тактики в різних ситуаціях спілкування, 
серед яких можна виокремити: уміння викликати слухацький і читацький 
інтерес до сказаного студентом як мовцем; володіти вправністю мовного 
перекодування інформації, орієнтуватися в ситуації спілкування, 
встановлювати контакт зі співрозмовником, підтримувати розмову, 
культурно вести дискусію, комунікативно виправдано добирати вербальні і 
невербальні засоби мовленнєвого спілкування; уміння змінювати власні 
стратегії мовного впливу, комунікативну поведінку залежно від 
комунікативної ситуації та ін. Відповідні методи дають змогу реалізувати 
потребу студентів у спілкуванні, підвищують мотивацію до вивчення 
фахових дисциплін, збагачують соціально-комунікативний досвід, 
формують готовність до виконання різних комунікативних ролей у процесі 
активної життєдіяльності. 

Варто відзначити, що методи формування професійної компетентності 
дозволяють формувати не лише особистісно-комунікативну, а й предметно-
фахову компетентність. Успішність формування професійної компетентності 
зумовлюється тематикою текстів і ситуацій, що, у свою чергу, передбачає 
інтегрування лінгвістичних, когнітивно-інтерпретаційних та 
соціокультурних знань і вмінь у різних ситуаціях спілкування, активізує 
емоційно-смисловий пошук сенсу життя, розуміння внутрішнього світу 
іншої особистості, усвідомлення індивідуальних особливостей 
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співрозмовника завдяки створенню навчальних комунікативних ситуацій, у 
контексті процесів сприймання (прийому, перероблення словесної 
інформації), породження й передачі висловлювання. 

Найефективнішим на заняттях з української мови вважається метод 

проблемного навчання, завдяки якому студенти не отримують знання в 

готовому вигляді, а здобувають їх у процесі систематичного вирішення 

навчальних завдань, у результаті самостійних розумових зусиль, мобілізації 

раніше набутих знань, а також порівняння й узагальнення.  

Проблемні завдання сприяють активізації мислення студентів, що 

допомагає зняти психологічний бар’єр, сприяє загальному розвитку 

інтелектуальних здібностей майбутніх фахівців. 

Щоб сформувати творче мислення студента, важливо сприяти 

становленню його як дослідника; варто навчити аналізувати, співставляти 

лінгводидактичні поняття з поняттями суміжних дисциплін (педагогіки, 

лінгвістики, психології, психолінгвістики тощо), визначати їх структуру й 

обсяг, самостійно формулювати визначення. Продуктивну мотивацію 

учіння студента, що зумовлюється проблемними ситуаціями, характеризують 

такі елементи мислення, як: нестандартність відповідей, оригінальність 

висновків, відчуття проблеми, швидкість та доцільність мовленнєвих дій, 

здатність виявляти нові аспекти об’єкта дослідження, генерувати нові 

гіпотези, ідеї; економічність і гнучкість мислення; уміння класифікувати, 

узагальнювати, синтезувати й трансформувати попередній досвід для 

одержання нових знань; критичність і самостійність думки, стійкість і 

глибина знань. 

Формування особистісно-комунікативної компетентності здійснюється 

через удосконалення культури мовлення, що має організовуватися у три 

етапи: засвоєння студентами елементів мовної культури (формування вмінь 

правильного вживання конкретного мовного матеріалу, що сприяє 

засвоєнню необхідних знань, та прищеплення вмінь послідовно 

висловлювати свої думки); формування мовної майстерності (формування у 

студентів умінь і навичок вмілого використання вербальних і невербальних 

засобів відповідно до конкретної комунікативної ситуації, що передбачає 

самостійне творче застосування студентами мовних засобів, а у подальшому 

посилення вимогливості і контролю за їх роботою [13, с. 7‒9]; виховання 

мовної свідомості (формування в студентів навичок аналізу якості та 

ефективності продукту мовленнєвої діяльності). 

У процесі формування професійної компетентності в майбутніх 

учителів потрібно задіювати активний метод навчання в тренувальному 

режимі роботи (педагогічні та психологічні тренінги), який позитивно 

впливає на розкриття й вдосконалення особистісного потенціалу студентів, 

сприяє активізації рефлексування їхніх особистісних можливостей, 

розвиткові адекватної самооцінки, комунікативних вмінь, формуванню 

емоційної гнучкості майбутніх педагогів, їх професійної мобільності, тобто 
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підвищенню професійної компетентності в цілому. Під час тренінгів можна 

використовувати такі групи прийомів: 

– «програвання» в уяві моделей поведінки, які виникають у 

свідомості студентів у процесі навчання залежно від рівня їх знань, умінь та 

психічних якостей; 

– тренування в рефлексуванні протягом навчальної роботи; 

– вправи на самооцінку і порівняння з оцінкою інших та аналіз 

причин «успішного» і «неуспішного» застосування рефлексивної 

інформації (накопичення досвіду); 

– застосування правила: якщо розмірковування, роздумування, 

аналіз результатів не привели до задовільного рішення, необхідно уточнити 

свої цілі, враховуючи цілі інших учасників комунікації; 

– усвідомлення, аналіз і контроль результатів рефлексії та 

спостереження проявів рефлексії в інших осіб і уявлення про їх результати. 

Одним із продуктивних видів діяльності у процесі розвитку ключових 

компетентностей є виконання ситуативних вправ. В. Стативка визначає 

варіанти ситуативних завдань: 1) після колективного обговорення 

запропонованої комунікативної ситуації лідер групи презентує повну 

відповідь відповідно до заданих критеріїв, його відповідь оцінюється в 

балах; участь інших членів міні-групи оцінюється тільки вербально; 

2) кожен член групи дає власний завершений варіант відповіді, всі відповіді 

оцінюються за відповідними критеріями; 3) кожен учасник гри формує 

колективну відповідь. 

Перевіряються вміння:  

–  проявляти певний рівень знань теми вправи; дотримуватися 

теми вправи; спиратися на власний соціальний досвід; 

–  складати висловлювання відповідно до запропонованої 

мовленнєвої ситуації та мети висловлювання;  

–  знати і використовувати пропозиції для складання власного 

висловлювання з урахуванням формул мовленнєвого етикету;  

–  вміти аргументувати викладені тези, розуміти різні точки зору з 

цієї проблеми;  

–  дотримуватися правил спілкування та норм літературної мови. 

Професійному засвоєнню студентами-філологами лінгводидактичної 

лексики сприяє проведення навчальних дискусій, диспутів що 

передбачають організацію викладачем тематично спрямованої суперечки. 

Надзвичайно важливо навчити студентів вільно, свідомо оперувати в 

дискусії науковими поняттями й термінами, узагальнювати матеріал, 

формулювати гіпотезу. Успіху дискусії в групі, вважає А. Алексюк, передує 

створення таких умов: усі учасники дискусії мають бути підготовлені до неї; 

кожний учасник повинен мати чіткі тези своєї позиції, точну постановку 

задач; дискусія має бути спрямована на вирішення проблеми, а не на 

«змагання» її учасників; протилежні точки зору не повинні нівелюватися – 
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саме наявність їх просуває дискусію вперед; при жвавій дискусії керівникові 

слід утримуватися від власного виступу [1, с. 474]. 

Підготовка до дискусії полягає в накопиченні необхідних знань з теми 

й виборі форми їх викладу. Цей вид роботи допомагає поповнити зміст 

наявних у студентів знань, сприяє їх систематизації й узагальненню. 

Наприклад, з метою усвідомлення студентами понять «тип уроку 

української мови», «класифікація лінгводидактичних методів та прийомів 

навчання української мови» можна запропонувати порівняти різні підходи 

до класифікації типів уроків, вправ у лінгводидактиці. Суперечка завжди 

викличе підвищену увагу студентів до проблеми, стимулюватиме 

вироблення власного бачення проблеми, бажання його висловити, що 

забезпечить творче й глибоке засвоєння навчального матеріалу, а отже, й 

професійної лінгводидактичної лексики.  

У процесі дискусії «відбувається ділове спілкування, спрямоване на 

те, щоб переконати співрозмовника у правильності своєї позиції і схилити 

його до співпраці; відбувається діалог на професійному рівні, зіткнення 

різних думок і позицій, взаємна критика гіпотез і пропозицій, їх 

обґрунтування і зміцнення, що веде до формування нових знань та уявлень; 

це сприяє набуттю комунікативного досвіду вирішення професійних 

завдань» [8, с. 27]. 

На заняттях із практичного курсу української мови студенти 

виконують різні завдання, мета яких сформувати в них адекватну 

самооцінку. Одним із видів таких завдань може бути аналіз конкретних 

педагогічних ситуацій, що спонукає студентів зробити вибір, висловити 

власну думку. 

У результаті аналізу педагогічних ситуацій майбутні вчителі 

оволодівають знаннями аналізу, прогнозування, проектування, процесом 

самопізнання й осмислення педагогічної діяльності, професійної 

компетентності, виявляють свої внутрішні ресурси, шукають шляхи 

подолання труднощів і протиріч, які виникають. 

Ефективне формування професійної компетентності майбутніх 

вчителів-філологів забезпечується насамперед оновленням змісту 

професійно-орієнтованих навчальних дисциплін («Практикум з української 

мови» (1 семестр), «Методика навчання української мови» (5‒7 семестри), 

«Стилістика української мови» (7-8 семестри), «Сучасна українська 

літературна мова» (1‒8 семестри); упровадженням спецкурсу «Мовні 

розбори» (3 семестр)) та забезпеченням неперервності процесу формування 

професійної компетентності майбутніх учителів-філологів. 

Формуванню професійної компетентності майбутніх учителів сприяє 

методика позанавчальної робота, яка має потужний потенціал для 

подолання недоліків репродуктивної підготовки майбутніх учителів-

філологів та виховання особистості, здатної до творчого мислення. 

Перспектива модернізації мовної освіти у ВНЗ відповідно до 
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компетентнісної парадигми є самореалізація предметних компетентностей, 

формування культури особистісного самовизначення студентів-філологів у 

процесі позааудиторної роботи. 

Отже, стратегічним завданням професійної підготовки словесників 

має бути їхнє особистісно-професійне зростання та всебічна самореалізація, 

що уможливлюється на основі виявлення літературознавчої компетентності.  
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ПОТЕНЦІАЛ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АНГЛІЙСЬКА 

МОВА» У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

У статті йдеться про потенціал навчальної дисципліни «Англійська 

мова» з погляду глобальної освіти. Глобалізація постає об’єктивним і 

суперечливим процесом формування єдиного взаємозалежного та 

взаємозумовленого загальносвітового простору, що стосується усіх сфер 

життя сучасного суспільства, у тому числі й сфери освіти. Метою 

статті є розгляд теоретичних засад глобальної освіти та визначення 

потенціалу навчальної дисципліни «Англійська мова» у контексті 

глобальної освіти. Проаналізовано підходи до розуміння понять 

«глобалізація» та «глобальна освіта», визначено місце англійської мови як 

навчальної дисципліни у контексті глобальної освіти, виокремлено 

перспективні аспекти навчальної дисципліни «Англійська мова» як 

продуктивного ґрунту для впровадження ідей глобальної освіти. 

Ключові слова: англійська мова, глобалізація, глобальна освіта, 

культура, навчальна дисципліна, полі культурність, потенціал. 

 

В статье речь идет о потенциале учебного предмета «Английский 

язык» с точки зрения глобального образования. Глобализация выступает 

объективным и противоречивым процессом формирования единого 

взаимосвязанного и взаимообусловлены общемирового пространства, 

касается всех сфер жизни современного общества, в том числе и сферы 

образования. Целью статьи является рассмотрение теоретических 

принципов глобального образования и определение потенциала учебного 

предмета «Английский язык» в контексте глобального образования. 

Проанализированы подходы к пониманию понятий «глобализация» и 

«глобальное образование», определено место английского языка как 

учебного предмета в контексте глобального образования, представлены 

перспективные аспекты учебного предмета «Английский язык» как 

продуктивной почвы для реализации идей глобального образования. 

Ключевые слова: английский язык; глобализация; глобальное 

образование; культура; учебный предмет; поликультурность; потенциал. 

 

The article deals with the potential of the academic discipline «English 

Language» from the point of view of global education. The aim of the article is to 

scrutinize the theoretical principles of global education and define the potential 

of the academic discipline «English Language» in the context of global education. 
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The approaches to understanding the concepts of «globalization» and «global 

education» are analyzed, the place of the English language as the academic 

discipline in the context of global education is defined, and available aspects of 

the academic discipline «English Language» as a productive ground for 

realization of ideas of global education are presented. The conclusion is drawn 

that learning the English language in the globalized context contributes to the 

formation of the personality and his/her adaptation to the conditions of the 

constantly changing multi-cultural world. 

Key words: English language; globalization; global education; culture; 

academic discipline; multi-cultural environment; potential. 

 

У світовому масштабі проблеми освіти стають все більш 

пріоритетними, оскільки визначають майбутнє кожної країни зокрема і 

світу в цілому. Розв’язуючи завдання збереження національної культурної 

ідентичності, освіта все частіше створює передумови для усвідомлення 

приналежності до людства у глобальному розумінні, необхідності виходу за 

регіональні та національні рамки. У певному сенсі зразком тут постають 

європейські країни, зокрема Іспанія, Португалія, Франція та інші, де 

традиційно вкорінена прихильність до власних історико-культурних 

витоків. З другого боку, означені країни послідовно виступають за 

європейську інтеграцію і протягом кількох століть є напрямом культурного 

тяжіння для людей різних національностей та культур. 

Сучасна педагогічна наука, зокрема й методика викладання мови, як 

рідної, так й іноземних, долають тенденції монокультурності на користь 

полікультурності, що зумовлює все більшу відкритість світу, іншим мовам 

і культурам, особливо у мультинаціональних, полікультурних суспільствах 

в умовах зростання рівня міграції. Означені чинники зумовлюють 

прагнення європейських країн до виховання дітей та молоді у дусі 

толерантності, полікультурності, полікультурної освіти тощо. Проте, 

останнім часом в європейській освіті все частіше постає суперечність між 

прагненням до полікультурності та збереженням власної національно-

культурної ідентичності. 

Концепції глобальної освіти постають своєрідним рішенням означеної 

проблеми. Вони мають деякі відмінності між собою, проте головною їх 

спільною рисою є направленість на зміст освіти, як загальної, та і 

професійної. За таких умов процес навчання постає своєрідною призмою, 

крізь яку глобальне сприймається, оцінюється й усвідомлюється через 

норми та явища власної культури. 

Кардинальні зміни, що відбуваються останнім часом у соціально-

економічному, політичному та культурному житті нашої країни потребують 

формування такої особистості, яка внутрішньо готова до міжкультурної 

взаємодії та має достатні знання й навички застосування іноземної мови як 

інструмента такої взаємодії. Розв’язання проблеми підготовки такої 
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особистості багато в чому залежить від професійної кваліфікації 

педагогічних кадрів, зокрема вчителів англійської мови. Варто зазначити, 

що глобальна освіта постає підґрунтям, на яке накладається традиційна 

національна освіта, та готує людину до життя у сучасних об’єктивно 

зумовлених умовах; вона не передбачає відмову від існуючого змісту освіти 

та не привносить кардинальні зміни у навчальний процес. Використання 

ідей глобальної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах та у ВНЗ 

потребує від учителя певного переналаштування свідомості, психології та 

методичних умінь. Саме тому підготовка майбутніх учителів іноземної, 

передусім англійської, мови в умовах глобальної освіти повинна 

відбуватися з урахуванням означених вище факторів. 

Ряд питань, пов’язаних з проблемою глобального контексту змісту 

освіти та професійної підготовки вчителів у цьому ключі, останнім часом 

розглядався представниками як вітчизняної, так і міжнародної наукової 

спільноти. Зокрема, проблеми глобальної освіти в аспекті теорії та практики 

представлено у працях В. Андрущенка, Н. Бурбулеса, О. Войналовича, 

Б. Вульфсона, Я. Колкера, В. Кременя, Н. Лавриченко, А. Ліферова, 

Н. Ничкало, В. Сенашенка, Н. Чернікової та ін.; проблемам професійної 

підготовки вчителів у контексті глобальної освіти присвячено праці 

Є. Артамонової, Н. Воєвутко, І. Кириченко, Є. Пасова, Л. Пуховської, 

Н. Чередніченко та ін. 

Проте, проблема потенціалу навчальної дисципліни «Англійська 

мова», а також професійної підготовки вчителів англійської мови у 

контексті глобальної освіти, зокрема в аспектах змісту та окремих 

складових, лишається недостатньо розкритою. Особливої уваги, на нашу 

думку, потребує розв’язання протиріччя між потенційними можливостями 

глобальної освіти у формуванні особистості та недостатньою 

підготовленістю вчителів до використання цих можливостей у навчальному 

процесі. З огляду на означене, метою статті є розгляд теоретичних засад 

глобальної освіти та визначення потенціалу навчальної дисципліни 

«Англійська мова» у контексті глобальної освіти, а також можливостей 

реалізації означених засад у процесі професійної підготовки вчителів 

англійської мови. 

Глобалізація (від англ. «globe» – земна куля) – складний, 

багатогранний процес, який має безліч проявів та включає багато проблем. 

Саме це робить проблематичним дати єдине, однозначно сформульоване 

визначення глобалізації, яке б охопило всі сторони цього вкрай складного 

явища, що має планетарні масштаби [9]. 

Спробуємо визначити основні підходи до розуміння поняття 

«глобалізація» та місце освіти у глобалізаційних процесах. Так, в 

енциклопедії «Глобалістика» знаходимо таке: «Глобалізація – це злиття 

національних економік в єдину, загальносвітову систему, що заснована на 

швидкому переміщенні капіталу, новій інформаційній відкритості світу, 
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технологічній революції, прихильності розвинених індустріальних країн 

лібералізації руху товарів і капіталу, комунікаційному зближенні, 

планетарній науковій революції; для неї характерні міжнаціональні 

соціальні рухи, нові види транспорту, телекомунікаційні технології, 

інтернаціональна система освіти тощо» [8, с. 181]. 

С. Канінгхем дає таке визначення глобалізації: «Під поняттям 

«глобалізація» як правило поєднується ціла низка споріднених концептів, 

зокрема: інтернаціоналізація виробництва, розвиток мультинаціональних 

корпорацій; міжнародна мобільність людей, розвиток діаспорних та 

іммігрантських громад та зростаюча мультинаціональність суспільства у 

розвинених країнах; міжнародні комунікаційні потоки, що забезпечують 

транснаціональне поширення культурних послуг, образів, предметів 

масового споживання; глобальна циркуляція ідей і понять…» [11, с. 136]. 

Як зазначає В. Кремень, «глобалізація ставить прогрес будь-якої 

країни у більшу залежність від загальнолюдського прогресу, ніж раніше. 

Динамічний розвиток можуть забезпечити лише ті країни, які тісно 

співпрацюють із усім світом. Для цього необхідно кілька умов. Серед них, 

щоб країна знаходилася в однотипних за своїм характером суспільних 

відносинах із іншими країнами (ринкова економіка, демократична 

політична система, багатоманітність духовного життя), а також – 

підготовленість громадян країни до функціонування у глобальному 

просторі. Іншими словами, освіті треба готувати глобалістичну людину, що 

здатна жити і успішно діяти в глобальному просторі» [14, с. 10]. 

О. Красовська наголошує, що «європейський  освітній  простір 

сьогодні просуває ідею «трикутника знань», яка полягає в максимально 

тісному зв’язку освіти, дослідної діяльності та технологічних інновацій. 

Характерні риси глобалізації в галузі освіти: уніфікація знань, загальне 

прагнення країн світу до досягнення високої якості освіти. Освіта стає 

ключовою детермінантою економічних результатів та потенціалу країн 

світу» [13, с. 103]. 

О. Войналович трактує поняття «глобалізації» як «комплексне явище, 

яке включає низку процесів, що відбуваються водночас і має кілька 

«вимірів», найбільш помітними і важливими серед яких є глобалізація 

ринку, виробництва та інформації» [6, с. 184]. 

Разом з цим, деякі дослідники вважають, що глобалізація в освіті, як і 

в інших галузях є об’єктивним, але далеко неоднозначним процесом [5, 

с. 26]. Його головна небезпека вбачається у тому, що «замість єдності в 

багатоманітності і розширення освітніх можливостей можна одержати 

сумну уніфікацію, одноманітність і втрату самобутнього творчого 

потенціалу національних (регіональних) освітніх систем» [7]. 

Загалом, на думку ряду дослідників (А. Бутенко, В. Толстих), 

розуміння процесу глобалізації фактично є подальшим осмисленням понять 

«взаємозалежність», «інтернаціоналізація», тому процеси інтернаціоналізації 
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та глобалізації знаходяться у діахронічному взаємозв’язку. 

А. Бутенко доходить висновку, що глобалізація – це якісно новий етап 

інтернаціоналізації. Його особливість полягає у зміні «головного джерела 

суспільного багатства» [4, с. 9]. На думку автора, при інтернаціоналізації 

таким джерелом є праця у своїй безпосередній формі, а при глобалізації – 

наука як безпосередня виробнича сила. 

А. Толстих звертає увагу на те, що інтернаціоналізація – це процес 

інтенсифікації міжнародних зв’язків та обмінів, глобалізація ж означає 

переростання цього процесу в становлення цілісного світу, в рамках якого 

окремі суспільства, країни і регіони все більше набувають рис частин 

єдиного цілого. У такому контексті інтернаціоналізація постає «стартовим 

майданчиком» глобалізації, поступово усуваючи перешкоди на шляху руху 

товарів, послуг, капіталів і робочої сили, що стає домінуючою тенденцією 

розвитку світового господарства і ринку [8, с. 378]. 

Таким чином, глобалізація постає об’єктивним і суперечливим 

процесом формування єдиного взаємозалежного та взаємозумовленого 

загальносвітового простору, що стосується усіх сфер життя сучасного 

суспільства, у тому числі й сфери освіти. Крім того, сучасна система освіти 

розглядається не лише як наслідок, але й як істотний фактор глобалізації. 

Означені вище аспекти створюють передумови для появи поняття, теорії та 

практики «глобальної освіти» як відповіді на виклики часу та вирішення 

насущних проблем освіти в контексті глобалізаційних процесів. 

Загалом, термін «глобалізація освіти» використовується європейськими 

дослідниками для опису процесу універсалізації освіти за якого зникають 

розбіжності між освітніми системами, а глобальна освіта постає 

багатовимірною системою знань та цінностей, що формуються у процесі 

вивчення тем, які спонукають до виходу за рамки предмета, системи, 

національних кордонів. Вона сприяє становленню творчої особистості, яка 

має цілісне сприйняття світу, глобальне мислення, здатність до самоаналізу, 

готовність до вирішення глобальних проблем та почуття відповідальності за 

власні вчинки [1; 3]. 

Метою глобальної освіти є підготовка людини до життя в сучасному 

світі, який є взаємозалежним та мінливим, до вирішення глобальних 

проблем, кількість яких постійно збільшується. Розвиток глобальної освіти 

може відбуватися лише шляхом взаємообміну педагогічним досвідом у 

світі. Її сутністю є розвиток освіти в кожній окремій країні [2]. 

Концепції глобальної освіти передбачають розгляд локальних і 

глобальних явищ, які є значущими для існування людини, її духовного і 

матеріального благополуччя. Через локальне учень виходить на розуміння 

глобального, а через глобальне – локального, його значущості, цінності, 

унікальності. Дбайливе ставлення до власної культури сприяє дбайливому 

ставленню до інших культур і цінностей, зокрема й загальнолюдських. 

Отож, глобальна освіта покликана вирішувати завдання розвитку, 
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виховання й соціалізації особистості, в її основі закладена загальна ідея 

освоєння картини світу та його проблем крізь призму найближчого оточення 

дитини, що визначає його національно-культурну ідентифікацію, – сім’ю, 

громаду, національну спільноту, а глобальне сприйняття світу є умовою і 

чинником глибшого пізнання найближчого оточення, усвідомлення його 

цінності й унікальності, необхідності дбайливого ставлення як до нього, так 

і до всього світу загалом. 

Результатом глобальної освіти є система знань, цінностей, 

компетенцій, що дозволяють жити в гармонії з носіями своєї та інших 

культур, відповідально і активно діяти на благо найближчого оточення, 

країни та світу в цілому. Постійний вихід з локального рівня на глобальний 

та навпаки в рамках того чи іншого навчального предмета формує 

аналітичні здібності та критичне мислення як основу для вибору стратегії 

поведінки й діяльності у будь-якій сфері – соціальній, політичній, 

економічній, екологічній тощо. 

Англійська мова як навчальна дисципліна постає не лише однією з 

найбільш значущих для реалізації ідей глобальної освіти, а й надає широке 

коло можливостей для розвитку і збагачення її концепцій. Крім того, 

останнім часом спостерігається зміна парадигми викладання шкільного 

навчального предмета «Англійська мова» в бік глобальної освіти. 

Так, М. Євдокімова говорить про потенційні можливості іноземної 

мови для розвитку особистості, зокрема вплив вивчення іноземної мови, 

зокрема англійської к мови міжнаціонального спілкування, на розвиток 

толерантного ставлення до людей, історії, традицій країни, мова якої 

вивчається [10, с. 7]. 

Виховний потенціал будь-якої іноземної мови полягає у трьох 

аспектах уроку з іноземної мови: у змісті матеріалів, що використовуються 

під час уроку, в методичній системі навчання, в особистості вчителя і його 

манері проведення уроку. В цьому розрізі Є. Пасов виділяє поняття 

«іншомовна культура», яке постає важливим фактором інтеграції 

навчальної дисципліни в глобальну освіту. Іншомовну культуру дослідник 

визначає як «духовну субстанцію, яка виникає на основі функціонування і 

взаємодії засобів – джерел матеріально-діяльнісного середовища, 

організованого в освітню систему, яка володіє цілим рядом специфічних 

властивостей (характеристик); структурою (формою) слугують інваріантні 

взаємозв’язки і взаємозалежності чотирьох базових основ – пізнання, 

розвитку, виховання і навчання; змістом слугують чотири аспекти 

іншомовної культури (пізнання, розвиток, виховання, навчання)» [15, с. 22]. 

Крім того, на думку автора, процес оволодіння іншомовною культурою є 

шляхом входження учня в культуру, який призводить до його становлення 

як людини духовної, результатом якого є «інтегративне складне вміння 

керувати всією діяльністю людини в діалозі культур та основою для 

подальшого самовдосконалення в самоосвіті» [15, с. 22‒23].  
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Загалом, навчальна дисципліна «Англійська мова» має значний 

виховний потенціал, який полягає у широкому виборі тем для роботи як зі 

школярами, так і з студентами. Оволодіваючи іноземною мовою, вони 

отримують доступ до культурних цінностей іншої країни, оволодіваючи ж 

комунікативною компетенцією, вони прилучаються до уявних 

соціокультурних комунікативних ситуацій, мають можливість порівняти їх 

з комунікативними ситуаціями рідної мови, як у розрізі етноцентризму, так 

і в дусі толерантності й полікультурності. Саме таким чином глобальна 

освіта усуває протиріччя між співвідношенням національної та іноземної 

проблематики при вивченні іноземних мов загалом, та англійської мови як 

мови міжнаціонального спілкування зокрема. 

Дослідник концепції глобальної освіти Я. Колкер таким чином 

обґрунтовує потенціал освітньої галузі «іноземна мова»: 

 універсальність навчальної дисципліни. Іноземна мова відкрита 

для обговорення численних тем і проблем, що стосуються різних сфер 

людського життя і мають вагоме значення у сучасному світі, тому вона 

надає значні можливості для наповнення навчання глобальним змістом; 

 комунікативна спрямованість навчання, причому комунікація чи 

спілкування є як метою, так і засобом навчання. В такому розрізі іноземна 

мова стає на один рівень з рідною мовою в плані реалізації мислення та 

інших психічних процесів у словах; 

 можливість формування більшості когнітивних універсалій. 

Іноземна мова як навчальна дисципліна надає можливості вдосконалення 

внутрішніх психічних операцій. Переважна більшість когнітивних 

універсалій – мислительних операцій – може формуватися й 

удосконалюватися у процесі вивчення іноземної мови. Хоча більшість 

завдань, що виконуються на під час вивчення іноземної мови, не мають 

глобального змісту, проте дають можливість учням чи студентам 

аналізувати предмети та явища у взаємозв’язку з різних кутів зору, що 

сприяє розвитку гнучкості мислення, критичного мислення та формуванню 

ціннісних пріоритетів; 

 здатність усвідомлювати особливості іншої культури. Іноземна 

мова як освітня галузь має необмежений внутрішній глобальний потенціал, 

який проявляється не лише у можливості пізнання специфіки інших 

культур, а й у можливості сприйняття світу очима представників іншої 

культури [12]. 

Зрештою, англійська мова як навчальна дисципліна постає 

продуктивним ґрунтом для експериментального впровадження ідей 

глобальної освіти, оскільки власне англійська мова є надзвичайно важливою 

у сучасному світі – як мова міжнаціонального спілкування, передових 

технологій, науки, Інтернету тощо. 

Навчання іноземної мови, передусім англійської, в контексті 

глобальної освіти створює передумови для розвитку комунікативних 
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навичок, необхідних для спільного вирішення проблем, які стосуються 

кожного у глобальному контексті. Крім того, вивчення англійської мови 

сприяє розвитку умінь та навичок вираження в демократичному дусі 

власних інтересів, а також здатності до їхнього порівняння, узгодження з 

інтересами інших. В умовах гострих міжособистісних та міжетнічних 

конфліктів це стає умовою виживання та запорукою розвитку, як 

особистого, так і суспільного. 

Вивчення англійської мови підвищує рівень гуманітарної освіти, 

сприяє формуванню особистості та її соціальній адаптації до умов 

полікультурного світу, що постійно змінюється. Саме тому англійська мова 

є одним з основних інструментів виховання особистості, яка здатна 

розглядати себе не лише як представника певної національної культури, але 

й як громадянина світу в широкому розумінні, яка сприймає себе суб’єктом 

діалогу культур та усвідомлює власну роль у глобальних процесах. 

Дослідження, представлене у статті, не є вичерпним, проте відкриває 

подальші перспективи вивчення змісту навчальної дисципліни «Англійська 

мова» у контексті глобальної освіти, а також особливостей неперервної 

професійної підготовки учителів англійської мови у цьому ж ключі. 
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МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ  

В ПРОЦЕСІ КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ  

ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ЯК ФАКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

У статті пропонується проект експериментальної моделі реалізації 

компетентнісного підходу в процесі конструювання змісту профільного 

навчання. Модель є інструментом оптимізації та корекції вже 

функціонуючого змісту, керуванням для розроблення і дослідження процесу 

реалізації компетентнісного підходу в старшій школі. Вона складається з 

таких структурних блоків: філософія співпраці, випускник, законодавче 

забезпечення, науково-методичне забезпечення, людські ресурси, 

оптимізація навчально-виховного процесу, обмін досвідом, керування, 

звітність та прийняття рішень. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, загальноосвітній навчальний 

заклад, дидактична система, зміст освіти, модель реалізації 

компетентнісного підходу, профільне навчання, людина, модернізації 

освітнього середовища. 

 

В статье презентуется проект экспериментальной модели 

реализации компетентностного подхода в процессе конструирования 

содержания профильного обучения. Модель является инструментом 

оптимизации и коррекции уже действующего содержания, руководством 

для разработки и исследования процесса реализации компетентностного 

подхода в старшей школе. Она состоит из таких структурных блоков: 

философия сотрудничества, выпускник, законодательная база, научно-

методическое обеспечение, человеческие ресурсы, оптимизация учебно-

воспитательного процесса, обмен опытом, управление, отчетность и 

принятие решений. 

Ключевые слова: компетентностный подход, общеобразовательная 

школа, дидактическая система, содержание образования, модель 

реализации компетентностного подхода, профильное обучение, человек, 

модернизация образовательной среды. 

 

The article presents a draft of an experimental model for the 

implementation of a competence approach in the process of constructing the 
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content of profile education. The model is a tool for optimization and correction 

of already existing content, a guide for developing and researching the 

implementation of the competence approach in high school. It consists of 

structural blocks ‒ a philosophy of cooperation, a graduate, a legislative base, 

scientific and methodological support, human resources, the optimization of the 

educational process, the exchange of experience, management, reporting and 

decision-making. The implementation of the model will provide solutions to the 

issues of variation and profiling of training and of the issues of intensification of 

educational cooperation. It is necessary to further study and develop the 

educational needs of the population, the mechanisms for assessing and adjusting 

the competent results of profile training. 

Key words: competence-based approach, the comprehensive school, the 

didactic system, the content of education, Model for implementing the competence 

approach, profile training, human, modernization of the educational 

environment. 

 

Модернізація освітнього середовища України піднімає питання 

дидактичного і методичного забезпечення варіатизації та профілізації 

навчання в старшій школі. Цей процес забезпечується нинішньою 

освітньою політикою країни1 [10; 12]. 

У навчально-виховному процесі оновленої школи необхідна тісна 

взаємодія науковців і педагогічних колективів з продукування практичних 

ідей і методик впровадження їх. Кожен педагогічний колектив 

загальноосвітнього навчального закладу, який опікується укріпленням 

власного авторитету серед громади і спрямовує свою роботу на виявлення і 

розвиток обдарованості своїх вихованців, стає міні-лабораторією з 

дослідження, розроблення і впровадження варіативного змісту профільного 

навчання. Така нестандартна ситуація-трансформація відкриває нові 

можливості для педагогічних працівників отримати досвід створення 

навчальних програм, урізноманітнення власної методичної системи через 

опанування нових методів і засобів навчання, задоволення вчителями 

                                           

1Про старт нової освітньої реформи: 

https://www.youtube.com/watch?v=LmMEVJLX1GY. 

Виступи та інтерв’ю Л. Гриневич про новий Закон України про освіту та нову освітню 

політику: https://www.youtube.com/watch?v=CvIicbysfNQ, 

https://www.facebook.com/UAMON/videos/1813279768698593/$, 

https://www.youtube.com/watch?v=QYibuGOeTgo; 

https://www.youtube.com/watch?v=068g2lhuhwM, про результати ЗНО-2017: 

https://www.youtube.com/watch?v=gjvc4ifCTSQ. 

Дискусія з політиком і мовознавстцем Іриною Фаріон: 

https://www.youtube.com/watch?v=JKjGvw97wNE, 

https://www.youtube.com/watch?v=Oxd3v1k9iDQ, 

https://www.youtube.com/watch?v=s_TI4olZL_c. 

https://www.youtube.com/watch?v=LmMEVJLX1GY
https://www.youtube.com/watch?v=CvIicbysfNQ
https://www.facebook.com/UAMON/videos/1813279768698593/$
https://www.youtube.com/watch?v=QYibuGOeTgo
https://www.youtube.com/watch?v=068g2lhuhwM
https://www.youtube.com/watch?v=gjvc4ifCTSQ
https://www.youtube.com/watch?v=JKjGvw97wNE
https://www.youtube.com/watch?v=Oxd3v1k9iDQ
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власних потреб у фаховому самовираженні та духовному розвиткові. 

Про українські перспективи і складові реалізації компетентнісного 

підходу в освітньому процесі на науковому рівні заговорили після виходу в 

2004 році колективної монографії «Компетентнісний підхід у сучасній 

освіті: світовий досвід та українські перспективи» [8]. Колектив науковців і 

практиків презентував результати вивчення зарубіжного досвіду з 

визначення сутності поняття «компетентнісний підхід» та його 

використання у формуванні змісту середньої освіти. Тоді ж відбулася перша 

спроба визначення складових реалізації компетентнісного підходу в 

освітньому процесі. У монографії підкреслювалася необхідність 

розроблення відповідного змісту і технологій формування ключових 

компетентностей у школярів. 

Про необхідність переходу української традиційної системи навчання 

на нову дидактичну модель, що передбачає компетентнісний результат у 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів, офіційно було заявлено 

у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти. Таке 

рішення обумовлено двома чинниками: 1) намаганням синхронізувати 

освітню систему в країні відповідно структури та ідеології 

західноєвропейської системи [7–9; 12] – це політична складова, яка на думку 

ініціаторів та розробників має створити умови для легкого входження 

наших робітників і молоді у трудовий простір Європейського Союзу, тобто 

забезпечити їм можливість конкурувати і витісняти з ринку праці корінне 

населення «старої» Європи; 2) необхідністю підвищити якість навчально-

методичної роботи і, як наслідок, підвищити рівень навчальних досягнень 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів.  

У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти 

визначено, що «компетентнісний підхід − спрямованість навчально-

виховного процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно 

підпорядковані ключова, загальнопредметна і предметна (галузева) 

компетентності». Головне завдання компетентнісного підходу 

сформульовано так: «Компетентнісний підхід сприяє формуванню 

ключових і предметних компетентностей». У документі також подано 

перелік цих компетентностей і подається офіційний словник 

компетентнісного підходу2. 

Продуктивним продовженням піднятої теми став методологічний 

семінар в НАПН України «Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні 

засади і практика реалізації» [7]. Учасники семінару презентували 

                                           

2Державний стандарт базової і повної середньої освіти (далі ‒ Державний стандарт) 

визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи, гарантії 

держави у її досягненні. Остаточний варіант документу з виправленнями та 

доповненнями див. на сайті Верховної ради України: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 

24-2004-п 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/24-2004-п
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/24-2004-п
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результати наукової рефлексії змісту ключових і предметних 

компетентностей, результати застосування компетентнісного підходу до 

формування певних якостей особистості та отримання якісних результатів у 

навчанні. У результатах досліджень описувалися такі компетентності: 

лінгвістична, емоційна, інформаційно-комунікативна, полікультурна, 

соціальна та інші предметні компетентності. Також піднімалися питання 

впровадження компетентнісного підходу в позашкільній освіті, але 

алгоритму впровадження компетентнісного підходу в старшій школі не 

було оприлюднено. 

Таким чином, розроблення нових моделей навчання і виховання 

підростаючого покоління (зокрема таких, що зорієнтовані на 

компетентнісний результат), забезпечення їх відповідним до державного і 

громадського замовлення змістом є актуальним завданням не тільки 

психологів освіти і дидактів, а і педагогічних колективів. 

Нині вже можна стверджувати про запуск Концепції нової української 

школи, яка спрямовується на компетентнісний результат, але загальної 

дидактичної моделі її ще не існує – це експеримент. Яку б ідею чи філософію 

ми не закладали у дидактичній моделі, вона може реалізуватися тільки у 

матеріальній формі змісту навчання. Для старшої школи це нове 

інноваційне завдання. Успішність розв’язання його залежить не тільки від 

усталених умов, але і від багатьох зовнішніх факторів, які разом можна 

висвітлити та об’єднати в моделі реалізації компетентнісного підходу в 

процесі конструювання змісту профільного навчання. 

Долучаючись до сучасної дискусії та на основі аналізу практики 

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах за останнє десятиліття в 

статті пропонується проект такої експериментальної моделі. Вона є 

інструментом оптимізації та корекції вже функціонуючого змісту 

профільного навчання та керуванням для розроблення і дослідження 

процесу реалізації компетентнісного підходу в старшій школі. 

Розглянемо поняття «реалізація» − це слово походить від 

французького realisation або сучасного латинського realis – що означає 

речовий, дієвий3: 1) здійснення на практиці певних намірів; приведення до 

виконання поставлених завдань; втілення у життя якихось потреб 

суспільства або окремих індивідів, задатків та здібностей, планів, ідей, 

проектів тощо; 2) продаж (відпускання) товарів та послуг з отриманням 

грошів за них; обмін, перетворення товарів, проектів, цінних паперів тощо 

у гроші або коштовності; капіталізація майна. 

Ми спираємося на перше його значенням, яке має філософське 

уточнення з позиції теорії пізнання, тобто щось, що мало ідеальну, 

мисленнєву форму матеріалізується через певну дію у заплановану форму 

та цінність. 

                                           

3Узагальнено за словниками тлумачними, економічними, слів іншомовного походження 
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Явище реалізації передбачає наявність кінцевої мети (те заради чого 

починається процес матеріалізації), ретельно розробленого плану і чіткого 

опису результату, який маємо отримати від здійснення наших намірів.  

Важливою частиною цього процесу є якість людського ресурсу 

(компетентність, зацікавленість тощо) – вчителів, керівників освіти, 

фахівців й роботодавців, представників влади. Вони мають інформаційно, 

методично, законодавчо, технічно ті фінансово забезпечувати фактичне 

функціонування моделі реалізації компетентнісного підходу в процесі 

конструювання змісту профільного навчання. 

Для реалізації задуму потрібно мати чітке уявлення про стан об’єкту 

перетворення – тобто потребу і готовність усіх суб’єктів  шкільного 

навчально-виховного процесу до здійснення ідей профільного навчання, 

місце школи в культурному середовищі громад. Необхідно також мати 

узгоджену прогностичну модель індивідуальних і суспільно значущих 

пролонгованих результатів реалізації компетентнісного підходу в процесі 

конструювання змісту профільного навчання. 

Об’єктом розроблюваної моделі є компетентнісний підхід до 

конструювання змісту профільного навчання. Предметом розроблюваної 

моделі виступає процес реалізації компетентнісного підходу до 

конструювання змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і 

варіативної складових. Метою розроблення моделі є втілення у шкільну 

практику теоретизованих та ідеалізованих думок про профільне навчання, 

яке спрямовується на компетентнісний результат у випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Окрім літературних теоретичних джерел для виконання поставленої 

мети ми спираємося на досвід навчання в старших класах загальноосвітніх 

навчальних закладів різного типу і професійно-технічних закладів та 

коледжів Києва, Житомирської, Полтавської і Харківської областей. 

Реальний досвід отримання компетентнісного результату навчання та його 

оцінки мають авторські школи [1; 2; 4–6], музичні, спортивні, художні, 

ремісницькі школи, навчання в Малій академії наук. Цей досвід іноді 

дискусійний з точки зору загально визнаних гуманістичних філософських 

підвалин особистісно зорієнтованого навчання, але повністю відповідає 

філософії дитино центризму (В. І. Кремень). 

Модель (від лат. modus – міра) – у загальному розумінні – є аналогом 

(графік, схема, знакова система, структура) певного об’єкта (оригіналу), 

фрагмента реальності, артефактів, витворів культури, концептуально-

теоретичних утворень тощо4. Корисними для пізнання та зміни педагогічної 

реальності є використання моделі, яка складається з двох подібних (майже 

тотожних, еквівалентних, рівних) за структурою і функціоналом систем, що 

                                           

4 Мороз О. Модель / О. Мороз // Філософський енциклопедичний словник – Київ: Абрис, 

2002. – С. 391. 
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виявляється у логічних відношеннях5 (функціях) рефлексивності, 

симетричності й транзитивності між ними. Одна система є уявною 

(теоретичною) організаційно-дидактичною системою (часто статичною і 

закритою), інша – діючим оригіналом на практиці, яку можна простежити, 

проаналізувати, удосконалити, розмножити (розповсюдити), модифікувати, 

враховуючи місцеві особливості або зміну вхідних умов (що, з часом, 

призводить й до змін у першій – уявній системі), тобто є динамічною 

відкритою системою. 

Під час розроблення та реалізації моделі необхідно забезпечити обмін 

структурованою інформацією моделі про саму себе. Тут застосовується 

науковий метод моделювання6, який дозволяє зняти багато педагогічних 

помилок, пов’язаних з упровадженням неопрацьованої ідеї у 

широкомасштабну шкільну практику.  Моделювання виступає ефективним 

засобом наукового дослідження дидактичних явищ тільки при максимально 

чіткому визначені подібності та відмінності між двома системами моделі. 

Таким чином, загальна модель реалізації компетентнісного підходу в 

процесі конструювання змісту профільного навчання складається з двох 

тотожних систем за складом, але за завданням різними: 1) – теоретична 

система – узагальнюючий образ процесу реалізації компетентнісного 

підходу для обраного педагогічного явища, вона регламентує основні 

потреби практики навчання; 2) – максимально тотожна до теоретичної 

система, але модифікована до реалій освітнього процесу. Між ними 

встановлюються комунікативні та інші інфраструктурні зв’язки і 

відношення (якісні, кількісні, сутнісні, причинно цільові тощо), які 

забезпечують сталий зв’язок, контроль, корекцію, продукування нових 

конструктивних ідей для успішної модифікації моделі. 

Загальна модель модифікується трьома шляхами: 

‒ по управлінській вертикалі (визначений шлях на основі законодавчо 

затвердженого державного освітнього замовлення); 

‒ громадсько ініційованим (прикладом може бути рух авторських шкіл 

у 90-х роках ХХ століття, який вплинув на зміст навчання інваріантної 

складової змісту освіти, визначив потребу в широкій варіатизації його, 

показав творчий потенціал вчительства та різноманіття освітніх потреб 

окремих регіонів і громад); 

‒локального експерименту. 

                                           

5 «Відношення – філософська категорія, яка характеризує вид зв’язку речей або 

властивостей, що визначається сторонами відношення… Основні види відношень: 

якісні, кількісні, сутнісні (до них належать закони), причинні цільові… Для людини її 

зв'язок зі світом постає як усвідомлюване, пізнавальне і змінюване нею відношення, а 

вся дійсність – як сукупність відношень» (див. Філософський енциклопедичний словник – 

Київ: Абрис, 2002. – С. 86). 
6 див. Мороз О. Моделювання / О. Мороз // Філософський енциклопедичний словник. – 

Київ: Абрис, 2002. – С. 392. 
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Результати змін мають бути узгодженими на цих трьох рівнях 

керування. 

Для дослідження і організації системного моніторингу таких складних 

і поліпредметних процесів необхідно перейти в семантичне поле 

міждисциплінарних синергетичних досліджень7. 

Метод моделювання широко застосовується у дослідженні 

дидактичних систем в тісному зв’язку з іншими загальнонауковими 

методами пізнання – наприклад, системним. Вивчення складних об’єктів 

пізнання не обмежується побудовою їх моделей, моделюванням процесів, 

пов’язаних з об’єктом, а для отримання нового сутнісного результату 

пізнання потрібно застосовувати й інші загальнонаукові та специфічні – 

відповідні до поставленої мети пізнання – методи, прийоми, засоби, 

інструменти автоматизація ї окремих складових, алгоритми прийняття 

рішень тощо. 

Зміст науково-дослідних моделей, пов’язаних з людськими 

процесами, залежить від багатьох суб’єктивних або тенденційних факторів, 

таких як: базова наукова модель світу, в якій виконується дослідження; 

достовірність вихідних даних дослідження; суспільно-політична ситуація в 

країні тощо [3; 11].  

Серед учених, які й досі мислять (пізнають) в механістичній парадигмі 

світу, як Національної академії наук України, так і Наукової академії 

педагогічних наук України, можна зустріти думки, що людські системи 

можуть бути представлені у формі механічних багатофакторних систем, але 

це уявлення про світ людини помилкове. Звісно, деякі спільні риси, 

результати і помилки можна виявити в людській діяльності, їх можна 

узагальнити, систематизувати, формалізувати і т. і. Людина може на деякий 

час присвоїти чужі думки, форми поведінки й презентації себе заради певної 

мети (пізнання, отримання винагороди, …), але як показують дослідження 

Тетяни Володимирівни Чернігівської8: «Не існує двох однакових мізків! … 

                                           

7 Синергетика (слово має грецьке походження, що означає який діє обопільно, 

узгоджено) – напрям і загальнонаукова програма міждисциплінарних досліджень, котрі 

вивчають процес самоорганізації та становлення нових упорядкованих структур у 

відкритих фізичних, біологічних, соціальних, когнітивних, інформаційних, екологічних 

та інших системах. (див. Лук’янець В. Синергетика / В. Лук’янець // Філософський 

енциклопедичний словник – Київ: Абрис, 2002. – С. 580‒581.) 
8 Т. В. Чернігівська – нейролінгвіст, доктор наук з фізіології і теорії мови, член-

кореспондент РАО, Заслуженний діяч Вищої освіти та Заслуженний діяч науки РФ, 

професор кафедри загального мовознавства СПБДУ, завідувачка лабораторією 

когнітивних досліджень та кафедрою проблем конвергенції природничих і гуманітарних 

наук лабораторией когнитивных исследований и кафедрой проблем конвергенции 

естественных и гуманитарных наук СПбДУ. Докладніше з роботами вченої можна 

ознайомитися на сайті: http://www.genlingnw.ru/person/Chernigovskaya.htm 

http://www.genlingnw.ru/person/Chernigovskaya.htm
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тому, що на Ваших особистих мізках записано Ваше життя!»9.  

Людина наскільки складна і багатогранна істота, настільки ж 

надзвичайно індивідуалізоване творіння природи. Про що у 

концентрованому вигляді свідчить зміст будь-якого філософського 

довідника або словника. Надбання людської думки, продукти матеріальної 

праці, факти прояву різних якостей людського Духу та вражаючі феномени 

людської життєдіяльності – все свідчить про неможливість узагальнити й 

зневілювати різницю індивідуальностей. Ми рівні тільки в тому, що ми 

народжені людьми. Освічена людина – землянин, усвідомлює, що роздуми 

про суть себе та суть світу мають відбуватися одночасно як у матеріальному, 

так і в духовному плані. Спираючись на взірці думки минувшини 

створюються нові об’ємні твори, які відкривають нові або переосмислюють 

сталі життєві смисли. Тому і будь-яке дослідження дидактичних систем має 

мати хоча б елементи міжпредметності, а ще краще, – відбуватися 

колективом фахівців з різною галузевою спрямованістю – що надзвичайно 

складно, тому що кожен з науковців має ще і оволодіти новою, ускладненою 

методологією дослідження. 

Дуальність притаманна всім буденним явищам, що пов’язані з 

людиною. Це широко вживаний метод масової культури, який застосовують 

до побудови повсякденних уявлень про світ. Людина в сучасному 

суспільстві виконує одночасно багато ролей, іноді за своєю позицією та 

змістом прямопротилежних. Кант (22 квітня 1724р. – 12 лютого 1804 р.) у 

своєму розмірковуванні вказує на автономію та гетерономію волі людини10, 

що напряму пов’язано з визнанням моральних норм і джерел цих норм 

(законів). 

Вузькість та механістичність пізнавальних поглядів певного вагомого 

прошарку суспільства впливають на якість сучасних моральних норм і 

законів у всіх галузях життя, а сама дуальність унеможливлює гнучкість 

перетворень, тому що в програмі будь-яких перетворень лежить уявлення 

людей з тією ж свідомості про можливі варіанти та інваріанти поведінки. 

Фундаментальних досліджень сучасного освітнього простору 

України, регіональних особливостей культурного середовища, освітніх 

потреб населення країни з фундаментальними висновками, методиками, 

рекомендаціями у науковому відкритому доступі нами не знайдено. 

Оприлюднені деякі дослідження, присвячені окремим питанням сучасної 

практики учіння і вчителювання в окремих загальноосвітніх навчальних 

закладах, спрямовані на обґрунтування або рекламування вже існуючої 

офіційної позиції владних і приватних керівників, що не є достовірними 

науковими результатами. Тому об’єктивної констатувальної картини 

сьогодення – як точки відліку для впровадження моделі реалізації 

                                           

9 див. відео «Поколение Гугл»: https://www.youtube.com/watch?v=W9jhwxvQLQw 
10 див. «Новая философская энциклопедия. Том 1.» (Москва, 2010. − С. 46) 

https://www.youtube.com/watch?v=W9jhwxvQLQw
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компетентнісного підходу в шкільний навчально-виховний процес як 

відкриту суспільно значущу систему – та базових координат для організації 

наукового і громадського моніторингу результатів навчання за новим 

змістом в старших класах на сьогодні ще не існує. 

Приватні надзвичайно обмежені в часі та фінансах дослідження 

дозволили виявити деякі важливі для розроблення питання локальні 

тенденції: незважаючи на факт тотального розповсюдженню засобів 

масового інформування і зомбування населення країни світовими, 

олігархічними та іншими деструктивними ідеями, які заперечують розвитку 

людини  як прикраси всього сущого (за визначенням Давида Анахт 

(Непереможного) – кінець 5-го – початок 6-ого століття)11, формуванню її 

самосвідомості, укріплення людського Духу, прояву власної волі, − школа, 

як соціальна інституція, у невеликих населених пунктах України була і 

залишається культурним фундаментом громад, осередком духовності, 

колискою громадянської свідомості; в населених пунктах, в яких закриті 

школи, спостерігається масова деградація населення у віці від 50 років; 

керівники сільських громад виявляють некомпетентність у питаннях 

керування і розвитку територій (відсутня відповідна освіта, а культура 

радитися з фахівцями – відсутня); селяни  проявляють надзвичайно високий 

рівень конформної поведінки, що розповсюджується і на стиль мислення. 

Для прогнозування розвитку соціокультурних подій в суспільстві, як 

на рівні країни, так і на локальному рівні, необхідно започаткувати  

дослідження актуальних потреб людей. В нашому випадку – освітніх 

потреб. Аналіз отриманих результатів дасть уявлення про реальне освітнє 

замовлення для визначення пріоритетів. 

Таким чином, модель реалізації компетентнісного підходу в процесі 

конструювання змісту профільного навчання має виконувати такі функції: 

регламентуючу; комунікативно-інформаційну; організаційно-управлінську; 

ресурсну; прогностичну; оптимізуючу; системну-утворюючу. Базовим 

принципом реалізації має стати єдність інваріантної і варіативної 

складових змісту, що забезпечить створення такої дидактичної системи, 

яка б виконувала і державне, і громадське освітнє замовлення. 

В управлінні навчальним закладом мають відбутися зміни пов’язані зі 

створення реальної громадської опікунської ради, яка візьме на себе певні 

ресурсні зобов’язання і підтримку досліджень, які відбуваються на 

локальному рівні. 

Моделі реалізації компетентнісного підходу в процесі конструювання 

змісту профільного навчання не можуть бути крізь однаковими, тому що: 1) 

філософія організації навчання та створення місцевого освітнього 

середовища мають певні географічні, національні та економічні 

особливості; 2) потреби і сподівання суб’єктів навчально-виховного 

                                           

11 див. «Новая философская энциклопедия. Том 1.» (Москва, 2010. − С. 557) 
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процесу на задоволення освітніх потреб сильно різняться. 

Педагогічний колектив, батьківська рада загальноосвітнього закладу, 

громадська опікунська рада і врешті решт сама громада мають розробити 

місцеву модель профільного навчання, спрямованого на компетентнісний 

результат, яка стане керівництвом для моделі реалізації компетентнісного 

підходу в процесі конструювання змісту профільного навчання. 

Місцева модель є основою для довгострокового планування 

освітнього розвитку певного населеного пункту або району. Вона також є 

вагомою підставою для залучення провідних спеціалістів (науковців НАПН 

України) для розроблення варіативної складової змісту профільного 

навчання, спрямованого на компетентнісний результат.  

Структура моделі реалізації компетентнісного підходу в процесі 

конструювання змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і 

варіативної складових має бути гнучкою і працювати на отримання 

якісного особистісно ціннісного та суспільно значущого результату. Вона 

може складатися з таких функціональних блоків: 1) блок «Філософія 

співпраці» – де описуються місце і роль навчального закладу в громаді, 

принципи взаємодії учасників навчально-виховного процесу, методологічні 

основи та дидактичні умови реалізації компетентнісного підходу в процесі 

конструювання змісту профільного навчання; 2) блок «Випускник» – 

складається з інваріантної і варіативної частин: перша – це 

загальнодержавні норми поведінки громадянина України, ідеальний образ 

якостей особистості, сформованих в результаті навчання, спрямованого на 

компетентнісний результат (ця частина для випускника може слугувати 

своєрідною інструкцією аналізу якості запропонованого йому освітнього 

простору та освітніх послуг); друга виписується самим батьками учнів; 

3) блок «Законодавчого забезпечення» – від Законів України до місцевих 

розпоряджень (рішень опікунської ради загальноосвітнього навчального 

закладів, батьківських зборів окремих класів); 4) блок «Науково-

методичного забезпечення» – складає комплексне загальне, інваріантне та 

варіативне забезпечення, інструменти для конструювання варіативного 

змісту профільного навчання; 5) блок «Людські ресурси» – чітко визначає 

міру відповідальності перед країною, громадою, випускником тих, хто 

забезпечує конструювання та реалізацію змісту профільного навчання, 

спрямованого на компетентнісний результат; 6) блок «Оптимізації 

навчально-виховного процесу» – визначає необхідність залучення 

зовнішніх ресурсів (інформаційних, технічних, методичних, фінансових та 

ін.), забезпечення умов для фахової перепідготовки вчителів, організаціє 

поточного контролю і корекції, організації експертної оцінки якості й 

підтримки профільного навчання, впровадження автоматизації певних 

процесів в функціонуванні моделі; 7) блок «Обмін досвідом» – це засоби і 

події, які забезпечують цей процес як на локальному рівні, так і 

забезпечення участі в загальній педагогічній дискусії та визнання досвіду; 
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8) блок «Керування» – де визначені принципи керування, керівна структура 

і забезпечення керування; 9) блок «Звітності та прийняття рішень» – 

систематизація результатів управлінських рішень і впровадження 

компетентнісного підходу, схеми вивчення та реагування на проблемні 

моменти роботи загальноосвітнього навчального закладу та корекції 

варіативного змісту навчання. 

Для успішного впровадження моделі важливо вчителям  відмовитися 

від міфів, керуватися практиками логічного та критичного мислення і 

судження, стати джерелом натхнення для учнів і батьків [3; 11]. Важливо 

розуміти – те чого ми навчаємо має стати нашим власним надбання, 

якістю нашої особистості, якою ми – кожен особисто – буде пишатися. 

Отже, модернізація освітнього середовища – складний, але 

надзвичайно творчий та перспективний процес. Він сам стає ресурсом 

розвитку не тільки педагогічних колективів, але й усієї української громади. 

Кожен учасник навчально-виховного процесу (а профільна школа 

розширює склад активних суб’єктів цього процесу) – це послідовний 

дослідник навчально-виховного процесу як мінімум з двох контрольних 

позицій: 

1) власної ролі і відповідальності у навчально-виховному процесі; 

2) члена місцевої громади. 

Подальшого розроблення потребують методика вивчення та розвитку 

освітніх потреб місцевих громад, механізми оцінювання і корекції 

компетентнісних результатів профільного навчання, дослідження питань 

продуктивної взаємодії громадськості та науковців в питаннях модернізації 

освітнього простору. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ВОЛОНТЕРОВ  
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СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

В статье рассматривается подготовка высшими учебными 

заведениями спортивных волонтеров для сопровождения международных 

соревнований. Задачами воспитательной работы в вузе являются 

подготовка такого специалиста, способного к самореализации в основных 

сферах жизнедеятельности. Решению этих задач способствует 

дальнейшая поддержка ведущих молодежных общественных объединений, 

развитие институтов молодежного самоуправления, волонтерского 

движения. В результате исследования были определены особенности 

педагогических программ для организации волонтерской деятельности на 

международных соревнованиях. 

Ключевые слова: воспитательная работа, педагогическая 

технология, спортивные волонтеры, профессионально важные качества 

волонтеров, компетенции, умения, личностные качества, международные 

соревнования. 

 

У статті розглядається підготовка вищими навчальними закладами 

спортивних волонтерів для супроводу міжнародних змагань. Завданнями 

виховної роботи у вузі є підготовка такого фахівця, здатного до 

самореалізації в основних сферах життєдіяльності. Вирішенню цих 

завдань сприяє подальша підтримка провідних молодіжних громадських 

об’єднань, розвиток інститутів молодіжного самоврядування, 

волонтерського руху. В результаті дослідження були визначені особливості 

педагогічних програм для організації волонтерської діяльності на 

міжнародних змаганнях. 

Ключові слова: виховна робота, педагогічна технологія, спортивні 

волонтери, професійно важливі якості волонтерів, компетенції, вміння, 

особистісні якості, міжнародні змагання.  

 

The article deals with the issues of sports volunteers training in higher 

educational institutions of Belarus to accompany international competitions. The 
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main tasks of educational work in universities are the preparation of a highly 

qualified specialist capable of self-realization in the main spheres of life. The 

further support of leading youth public associations, the development of youth 

self-government institutions and the volunteer movement contribute to the 

solution of these problems. As the international sports competitions of various 

levels are more and more often held in Belarus, the issue of preparing worthy, 

comprehensively developed, foreign language-proficient volunteers to work at 

these events has become vital. Therefore, the universities of the country have to 

develop appropriate technologies and techniques. As a result of the study, the 

specifics of the pedagogical programs for the organization of volunteer activity 

in international competitions were determined. 

Key words: educational work, pedagogical technology, sports volunteers, 

professionally important qualities of volunteers, сompetences, skills, personal 

qualities, international competitions. 

 

Важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества, 

роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных 

отношений является эффективная государственная молодежная политика, 

которая рассматривается как самостоятельное направление деятельности 

государства в области социально-экономического, культурного и 

национального развития Республики Беларусь.  

Молодежь – это та часть общества, которая вовлечена во все без 

исключения социальные процессы. Ее духовные ценности и взгляды, 

нравственный облик оказывают все более заметное влияние на общество, на 

политические и общественные программы, на экономические процессы. 

В Беларуси молодежь находится в центре внимания Главы 

государства, Правительства, республиканских и местных органов 

государственного управления. В ежегодном Послании к белорусскому 

народу и Национальному собранию 21 апреля 2016 года Президент 

Республики Беларусь А. Г. Лукашенко отметил, что система образования 

должна «…во-первых, научить молодежь жить в нынешней насыщенной 

информационной среде. Во-вторых, воспитывать нравственную личность, 

прививать чувство гражданской ответственности. Речь идет, прежде всего, 

о системе патриотического, морально-этического и эстетического 

воспитания, которая требует всяческой поддержки развития в современных 

условиях» [5, с. 12]. 

Сегодня главными задачами воспитательной работы в вузе являются 

подготовка высококвалифицированного специалиста, способного к 

самореализации в основных сферах жизнедеятельности: познавательной, 

профессиональной, семейной, духовно-культурной, общественно-

политической. 

Высшие учебные заведения Беларуси, сохраняя преемственность 

целей и приоритетов предыдущих лет, в молодежной политике должны 
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исходить из необходимости воспитания социально успешной и 

профессионально компетентной личности. Одним из главных векторов 

государственной молодежной политики остается формирование 

гражданственности и патриотизма у молодежи, поддержка одаренной, 

талантливой, перспективной и обладающей лидерскими качествами 

молодежи, активное вовлечение ее в социально-экономическую жизнь 

страны. Решению этих задач способствует дальнейшая поддержка ведущих 

молодежных общественных объединений, развитие институтов 

молодежного самоуправления, волонтерского движения.  

В последние годы Беларусь все чаще становится местом проведения 

спортивных состязаний международного уровня. Белорусская студенческая 

молодежь активно участвует в волонтерских отрядах на международных 

спортивных соревнованиях различных уровней, что дает студентам 

возможность не только получить новый полезный опыт социального 

общения, но и улучшить знание иностранных языков. 

Поэтому на повестке дня стоит вопрос о создании определенной, 

можно сказать, универсальной методики подготовки волонтеров для работы 

на международных соревнованиях, которая бы отражала основные 

личностные характеристики волонтера именно данного профиля, а также 

определяла круг его компетентностей, а также задач, которые необходимо 

реализовать, и, что немаловажно, уровень специальной иноязычной 

языковой подготовки. 

Волонтерское движение играет большую роль в становлении 

профессионализма в студенческой среде. Оно направлено на то, чтобы 

решить одну из главных проблем студентов – недостаточную мобилизацию 

своих потенциальных способностей [1, с. 60]. Студенты, вступив в 

волонтерское движение, получают опыт и умение действовать практически, 

делать конкретное дело и обеспечивать в работе требуемые результаты. 

Подобная форма объединения студентов создает необходимые условия для 

формирования не только гражданской позиции студентов, но и лидерского 

звена в структуре вуза, способствует профессиональному росту будущих 

специалистов и поддержке их деловой активности, и творческой 

самореализации [2, с. 61].  

Институт волонтерства широко распространен во многих странах. 

Причем труд добровольцев с каждым годом становится все более значимым 

ресурсом развития мировой экономики. 

Движение волонтеров зародилось в США, где уже в XIX веке они 

обеспечивали функционирование различных некоммерческих организаций. 

Участие в волонтерском движении предполагает: мотивацию, не связанную 

с извлечением прибыли; отсутствие компенсации от государства; 

мотивацию через личную вовлеченность [7, с. 98]. 
Волонтерские проекты действуют в Германии, Франции, Чехии, 

Финляндии, Японии, Мексике, Англии, Бельгии, Австрии, Италии, Латвии 
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и др. В США и странах Западной Европы волонтёрское движение 
распространено достаточно широко: больше половины американцев и 
европейцев участвуют или когда-либо участвовали в волонтерских 
проектах. В Великобритании самое большое в Европе число волонтеров.  

Остановимся подробнее на опыте организации волонтерства в таких 
странах с очень развитым волонтерским движением, как Италия и Франция. 
Например, в Италии для того чтобы стать волонтером, не достаточно одного 
только желания, необходимо пройти ряд групповых и индивидуальных 
собеседований, а также получить сертификат о прохождении специальных 
обучающих тренингов.  

Работа волонтеров во Франции основана на трех важных принципах: 
солидарность, добровольность и безвозмездность. Их деятельность 
координирует общественная структура «Фонд волонтерского движения». 
Через фонд французские власти стимулируют работу добровольцев, 
предоставляют налоговые льготы. Наиболее активным волонтерам 
регулярно вручают награды – «Пальмовые ветви волонтерского движения». 
Помимо этого, в стране существует так называемый «паспорт добровольца» 
[6, с. 20]. 

Однако важно отметить, что в Беларуси большинство волонтерских 
организаций формируется на основе учебно-воспитательной работы, 
проводимой с молодежью в учреждениях образования. Это отличает нас от 
ряда других стран, в которых волонтерская инициатива начинает свой путь 
в семье.  

Что касается деятельности волонтеров в области спорта, то можно с 
полной уверенностью утверждать, что ни одни международные 
соревнования не обходятся без участия добровольцев-волонтеров. 

Волонтеры сегодня – это главный фактор, сокращающий расходы по 
оплате труда во время проведения крупных международных спортивных 
мероприятий. Для самих волонтеров международные соревнования – это 
первоклассная возможность получить полезный и уникальный опыт работы. 
На наш взгляд, волонтерское движение – это шаг навстречу более тесному 
взаимодействию различных культур, устранению языковых барьеров. 

Волонтеры, сопровождающие международные соревнования должны 
обладать определенными навыками, именно поэтому должна 
осуществляться их подготовка для того, чтобы обеспечить условия 
обслуживания, соответствующие уровню подобных соревнований. 
Вопросами разработки различных методик для подготовки спортивных 
волонтеров занимаются педагоги и методисты и в Беларуси и за рубежом. 
Российские вузы разработали и внедрили такие направления в подготовке 
спортивных волонтеров, как работа с агрессивными фанатами, подготовка 
волонтеров в области физической культуры и спорта, культурно-
спортивной и этнографической направленности, гидов-переводчиков и т.д. 
[4, с. 42]. 

Что касается отечественных методик, то здесь можно отметить работу 
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отдельных вузов Минска, Гродно и Могилева, разрабатывающих методики 
подготовки волонтеров в области развития физкультуры и спорта. 

Цель данной статьи показать особенности деятельности спортивных 
волонтеров на примере сопровождения международных соревнований по 
футзалу, определить круг компетентностей, которыми должны овладеть 
волонтеры, а также личностные качества, которыми они должны обладать.  

Волонтерское движение стало неотъемлемым атрибутом 
международных и республиканских спортивных соревнований в 
Республике Беларусь. Система подготовки спортивных волонтеров является 
актуальной проблемой в настоящее время. С целью выявления характерных 
особенностей деятельности спортивных волонтеров были проведены 
педагогические наблюдения за выполнением их трудовых функций (на 
примере подготовки к Чемпионату мира по футзалу, который проходил в 
городе Бресте в спортивном комплексе «Виктория» в 2014 году). В 
результате анализа полученных данных были выявлены следующие 
направления работы спортивных волонтеров: 

Первое направление – это направление, которое занимается 
управлением зрительских потоков. Общая задача волонтеров данного 
направления – сделать пребывание гостей в спорткомлексе «Виктория» как 
можно более приятным и удобным, создать настроение. Работа волонтеров 
делится по трем зонам:  

1) Прилежащая к спорткомплексу территория (маршруты от 
ближайших автобусных остановок, автопарковка, 2 входа). Задача 
волонтеров – первичное информирование: указание направления, 
ориентирование гостей в пространстве, приветствие. 

2) Холлы спортивного комплекса «Виктория». Задача волонтеров – 
работа с точечными задачами и конкретными вопросами: проверка 
зрительских билетов, коммуникация с клиентскими группами и 
ориентирование людей в пространстве. 

3) Игровые залы спорткомплекса и трибуны. Задача волонтеров – 
рассадка гостей и создание настроения: указание направления, 
ориентирование в секторах, помощь людям с инвалидностью, раздача 
рекламных материалов, эмоциональная поддержка.  

Требуемые качества и навыки: коммуникабельность, стрессо-
устойчивость, гибкость, умение работать в команде, дружелюбие, хорошее 
знание планировки спорткомплекса, а также информированность о данном 
виде спорта и проводимых соревнованиях, хорошее владение иностранным 
языком. 

Второе направление – логистика. Это направление, которое 
обеспечивает качественные транспортные потоки мероприятия. Объекты 
работы: железнодорожный вокзал и аэропорт города Бреста, спорткомплекс 
«Виктория», транспортные маршруты. Работа волонтеров делится по трем 
направлениям: 

1) Встреча в аэропорту (на вокзале). Задача волонтеров – создать 
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первое впечатление от мероприятия, уделить внимание всем прибывающим 
гостям: встреча гостей, помощь с багажом, информирование о маршрутах, 
объектах, координация движения, помощь в организации трансфера. 

2) Операторы по перемещению. Задача волонтеров – обеспечение 
погрузо-разгрузочных работ: при возведении временных сооружений и 
ограждений для распределения зрительских и сервисных потоков, в 
оказании помощи разгрузки-погрузки инвентаря и материалов. 

3) Ассистенты. Задача волонтеров – обеспечение транспортных нужд 
гостей. 

Требуемые качества и навыки: хорошая физическая подготовка, 
стрессоустойчивость, владение иностранным языком. 

Третье направление – взаимодействие со СМИ, которое обеспечивает 
освещение Чемпионата мира по футзалу в средствах массовой информации. 
Работа волонтеров предполагает организацию рабочего пространства 
представителей СМИ (залов для пресс-конференций, микст-зона, места 
размещения и др.), обеспечение всем необходимым. 

Требуемые знания и навыки: коммуникабельность, активность, 
способность оперативно решать возникающие проблемы, стрессо-
устойчивость. Предпочтительно наличие опыта в журналистике, знание 
иностранного языка (от уровня Intermediate). 

Четвертое направление обеспечивает проведение мероприятий в 
поддержку Чемпионата. Объекты работы: площадки в районе 
спорткомплекса, игровой зал «Виктории». 

Задача волонтеров – содействие в проведении церемоний открытии и 
закрытия чемпионата: помощь за кулисами творческим специалистам, 
помощь техническому персоналу, обеспечение массовости церемоний. 

Требуемые качества и навыки: коммуникабельность, стрессо-
устойчивость, гибкость, артистичность, хорошая информированность о 
Чемпионате по футзалу и городе Бресте, знание иностранного языка. 

Пятое направление – размещение, которое обеспечивает комфортное 
проживание клиентских групп в местах размещения (отели). Объект работы: 
отели для команд, делегаций и других клиентских групп. Задача волонтеров – 
оказание всесторонней поддержки клиентским группам во время их 
пребывания в местах размещения: помощь в заселении/выселении, 
ориентирование в пространстве, информационное сопровождение, помощь 
в координации транспортных потоков между объектами Чемпионата, 
выполнение мелких запросов представителей клиентских групп во время их 
пребывания. 

Требуемые качества и навыки: коммуникабельность, гибкость, 
хорошая информированность о Чемпионате мира, знание иностранного 
языка (от уровня Intermediate). 

Шестое направление – экскурсии, которое обеспечивает разработку и 
проведение маршрутов для организованных и неорганизованных групп 
людей. Объект работы: 4 маршрута (2 по городу, 2 – с выездом за город). 
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Задача волонтеров – разработка и проведение 4 экскурсий (на иностранном 
языке), знание исторических и современных фактов о городе Бресте, 
Брестском районе, Беларуси. 

Требуемые качества и навыки: коммуникабельность, гибкость, 
основы аниматорства, умение работать в команде, хорошая 
информированность о Чемпионате, знание иностранного языка (от уровня 
Intermediate). 

Седьмое направление – VIP, которое обеспечивает сопровождение 
делегаций высокопоставленных гостей Чемпионата, судей. Объекты 
работы: аэропорт, вокзал, места размещения, спорткомплекс «Виктория» и 
прочие места, посещаемые VIP-персонами во время Чемпионата. Задача 
волонтеров – обеспечение комфортного пребывания VIP-персон во время 
Чемпионата: встречи и проводы, сопровождение во время перемещения по 
городу и между объектами Чемпионата, информационная поддержка, 
лингвистические услуги, услуги протокола. 

Требуемые качества: коммуникабельность, знание основ 
дипломатического протокола, хорошая информированность о Чемпионате и 
его объектах, знание иностранного языка (уровень Advanced). 

Восьмое направление – работа с командами, которое обеспечивает 
сопровождение спортивных делегаций во время Чемпионата. Объекты 
работы: аэропорт, вокзал, места размещения, спорткомплекс «Виктория» и 
пр. Задача волонтеров – обеспечение комфортного пребывания спортивных 
делегаций во время Чемпионата: встречи и проводы, сопровождение во 
время перемещения по городу и между объектами Чемпионата, 
информационная поддержка, лингвистические услуги. Работа в игровом 
зале «Виктории» включает ориентирование в пространстве: расположение 
раздевалок, выходов в зал, мест для разминки, медицинских кабинетов, мест 
с оборудованием для ремонта/замены спортивного инвентаря, конференц-
залов, судейских/секретарских, – и сопровождение представителей делегаций. 

Требуемые качества и навыки: коммуникабельность, хорошая 
информированность о Чемпионате и его объектах, знание иностранного 
языка (Advanced). 

В результате анализа и обобщения результатов, полученных в ходе 
педагогических наблюдений, определены особенности волонтерской 
деятельности. По нашему мнению, волонтерская деятельность является 
ненормированной с высоким уровнем социальной активности, 
психоэмоциональными напряжениями, требующей проявления высокой 
работоспособности, коммуникативности, дисциплинированности и 
ответственности. 

С целью выявления отношения волонтеров к их деятельности был 
проведен опрос по специально разработанной анкете. Среди причин, 
побудивших заниматься волонтерской деятельностью, отмечают, прежде 
всего, бескорыстное желание помочь, получение новых навыков, практика 
изучаемого иностранного языка. Далее по степени важности: возможность 
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практики/стажировки по специальности, самореализация, возможность 
приобрести новые знакомства. И в меньшей степени – сегодня заниматься 
данным видом деятельности престижно, сегодня заниматься данным видом 
деятельности модно, льготы при обучении в ВУЗе. Большая часть 
волонтеров отметили, что практически не отказываются от волонтерской 
деятельности, им интересно добровольческое движение, но при этом, 
планируют заниматься волонтерством, пока обучаются в вузе. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования были выявлены 

характерные особенности деятельности спортивных волонтеров, которые 

необходимо учитывать при разработке педагогических технологий и 

методик по их подготовке к требуемой деятельности.  
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ОРГАНІІЗАЦІЯ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕРТНО-

ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СТУДЕНТІВ-

ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

У статті досліджується проблема організації процесу 

самовдосконалення концертно-виконавської майстерності студентів-

інструменталістів у процесі фахової підготовки. Автор доводить 

необхідність зазначеного процесу у професійній підготовці фахівців-

музикантів, яка полягає у допомозі студентам-виконавцям мобілізувати 

власні зусилля задля формування концертно-виконавської майстерності, 

перетворити своє рішення вдосконалюватись у цьому напрямку в 

збалансовані раціональні дії, розробити стратегію формування 

зазначеного утворення, знайти необхідні для цього засоби.  

Ключові слова: самовдосконалення, майстерність, концертно-

виконавська майстерність, студенти-інструменталісти, фахова підготовка. 

 

В статье исследуется проблема организации процесса 

самосовершенствования концертно-исполнительского мастерства 

студентов-инструменталистов в процессе профессиональной подготовки. 

Автор доказывает необходимость указанного процесса в 

профессиональной подготовке специалистов-музыкантов, которая 

заключается в помощи студентам-исполнителям мобилизовать 

собственные усилия для формирования концертно-исполнительского 

мастерства, превратить свое решение совершенствоваться в этом 

направлении в сбалансированные рациональные действия, разработать 

стратегию формирования указанного образования, найти необходимые для 

этого средства.  

Ключевые слова: самосовершенствование, мастерство, концертно-

исполнительское мастерство, студенты-инструменталисты, профессиональная 

подготовка. 

 

The article deals with the problem of organizing the process of self-

improvement of the concert-performing skill of students-instrumentalists in the 

process of professional training. The author proves the necessity of this process 

in the professional training of musicians, which is to help executing students to 

mobilize their own efforts for the formation of concert-performing skills, turn their 

decision to improve in this direction in balanced rational actions, to develop a 

strategy for the formation of the mentioned formation, to find the necessary for 
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this means. The mechanism of self-perfection, which consists in determining the 

contradictions between the existing and necessary levels of the investigated 

phenomenon, which is the moving force of its formation, specifies the energy of 

self-influence in this process, serves to deepen professional self-knowledge, self-

reflection, determines the level of effort, serves as a goal. are considered special 

methods of work on themselves, reveals three stages of the process of self-

improvement of the concert and performing competence of students-

instrumentalists. 

Key words: self-perfection, skill, concert-performing skills, students-

instrumentalists, vocational training. 

 

Духовне відродження України, оновлення шляхів розвитку 

вітчизняної культури, становлення людини як творчої особистості 

потребують значного підвищення соціальної ролі музики, наближення її 

різних галузей до насущних потреб культурної практики. Найважливіша 

роль у цьому належить музичній освіті, яка сконцентрована на вирішенні 

двох взаємопов’язаних завдань: 1) підготовці фахівців-музикантів, що 

відповідають сучасним вимогам розвитку музичного мистецтва; 

2) забезпечення необхідного суспільству культурного прошарку освічених, 

практично діючих музикантів. 

Реалізація обох завдань ґрунтується на виконавській діяльності, яка в 

музичній освіті займає центральне місце, забезпечуючи змістовні 

комунікативні зв’язки між композиторською творчістю і сприйняттям 

слухачів. Продуктивність цієї діяльності музикантів цілком залежить від 

міри оволодіння культурою виконавства, яка індивідуально заломлюється в 

феномені виконавської майстерності, що складається в процесі музичного 

виховання і навчання. 

Проблемам музичного виконавства присвячена низка досліджень 

відомих науковців у цих галузях: В. Басіна, М. Бахтіна, Л. Вигоцького, 

М. Когана, І. Кона, О. Леонтьєва, В. Мазепи, С. Рубінштейна та ін. Опорою 

в створенні методики формування концертно-виконавської майстерності 

майбутнього піаніста послужили роботи: А. Каузової (методика музично-

виконавського мистецтва), А. Малінковської (фортепіанно-виконавське 

інтонування), В. Медушевського (закономірності і засоби художнього 

впливу музики), В. Муцмахера (вдосконалення музичної пам’яті в процесі 

навчання грі на фортепіано), С. Савшинського (робота піаніста над 

музичним твором), В. Петрушина, А. Сохора (проблеми музичного 

мислення у виконавстві), К. Тарасової (музичні здібності виконавця), 

Т. Трубіцина (виховання музиканта-інструменталіста в світлі психологічної 

теорії поетапного формування розумових дій), Г. Ципіна (проблема 

психологічної творчості музиканта-виконавця) і т.д.  

Мета статті – висвітлити особливості організації процесу 

самовдосконалення концертно-виконавської майстерності студентів-
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інструменталістів у процесі фахової підготовки. 

Процес формування концертно-виконавської майстерності залежить 

не лише від зовнішнього впливу, а й від самостійної роботи студентів над 

собою, цілеспрямованих зусиль, направлених на зміну самого себе, від 

їхньої самосвідомості, волі, рішучості, критичного ставлення до власного 

становлення як професіонала, вироблення стійких настанов на постійне 

самовдосконалення.  

Актуалізація самовдосконалення покликана допомогти студентам-

виконавцям мобілізувати власні зусилля задля формування концертно-

виконавської майстерності, перетворити своє рішення вдосконалюватись у 

цьому напрямку в збалансовані раціональні дії, розробити стратегію 

формування зазначеного утворення, знайти необхідні для цього засоби. 

Тобто, самовдосконалення дає студентам можливість рухатися до обраної 

мети – концертно-виконавської майстерності, озброює готовністю до 

довгострокового та неухильного руху в цьому напрямку.    

Необхідність самовдосконалення вбачаємо в уявленні студентів про 

свій майбутній рівень концертно-виконавської майстерності, оскільки воно 

робить це уявлення більш усвідомленим та конкретним. Механізм 

самовдосконалення полягає в обумовленні протиріч між наявним та 

необхідним рівнями досліджуваного феномену, що є рухомою силою його 

формування, задає енергію самовпливу в цьому процесі, слугує 

поглибленню професійного самопізнання, самоосмислення, визначає рівень 

докладених зусиль, слугує цілеполяганню. 

Поставивши перед собою ціль – високий рівень концертно-

виконавської майстерності, студент, який бачить свою невідповідність 

створеному образу «Я-майбутній», застосовує нові кроки самодобудови, 

спрямовані на її досягнення.   

 У той же час самовдосконалення виступає у ролі інструмента в 

процесі досягнення студентами досліджуваного утворення: кожен крок 

цього процесу передбачає усвідомлення майбутнім виконавцем 

недостатнього рівня концертно-виконавської майстерності, та, на основі 

цього, заповнення наявних прогалин. Важливо, що одночасно виробляється 

досвід взаємодії із самим собою – рефлексивного самосприйняття, 

самоконтролю, самостимулювання власної активності, свідомої 

саморегуляції діяльності, поведінки, внутрішнього стану.   

Успішність процесу самовдосконалення концертно-виконавської 

компетентності значною мірою залежить від озброєння учасників 

експерименту спеціальними прийомами роботи над собою: 

 прийом самонавіювання. Пропонується використовувати у 

випадках, коли необхідно подолати страх перед труднощами, невпевненість 

у власних силах, нерішучість. Самонавіювання передбачає повторення 

студентом подумки або вголос певних суджень. Так, для подолання 

невпевненості перед концертним виступом є ефективним застосування 



Збірник наукових праць. Випуск 2, 2017 

 - 125 - 

таких формул: я спокійний, витриманий, упевнений у собі; добре володію 

музичним матеріалом тощо;  

 аутотренінг – це емоційно-вольове тренування, суть якого полягає 

у розвитку здібностей до впливу на психорегулюючі процеси. Для 

цілеспрямованого самовпливу застосовуються спеціальні вправи 

самонавіювання у вигляді словесних формул. У процесі таких тренувань 

майбутній виконавець сам для себе створює модель уявлень, почуттів, 

емоцій та станів і вводить цю модель у свою психіку; 

 прийом самопідбадьорювання є ефективним, коли студент 

губиться у складних ситуаціях, зневірюється у власних силах та 

можливостях; 

 прийом самопримусу допомагає у боротьбі з внутрішньою 

неорганізованістю, лінощами, небажанням працювати над 

самовдосконаленням концертно-виконавської компетентності; 

 прийом самоаналізу, якому належить одна з провідних ролей у 

самовдосконаленні концертно-виконавської компетентності. Прийом 

самоаналізу передбачає уміння майбутніми музикантами-виконавцями 

аналізувати свої досягнення у певному напряму, давати їм оцінку;  

 прийом «крок уперед» – передбачає щотижневе планування 

діяльності із самовдосконалення концертно-виконавської компетентності. 

Доповнюється написанням щотижневих самозвітів – аналіз студентом 

досягнутих результатів, позитивних та негативних аспектів у процесі 

здійснення вищеозначеної діяльності; 

 прийоми «самохарактеристики» та «взаємохарактеристики» 

полягають у тому, що підготовлені характеристики набутого рівня 

концертно-виконавської компетентності обговорюються у колективі 

спільно з експериментатором, що дає можливість проаналізувати досягнуті 

результати та виявити наявні прогалини.  

Вважаємо, що процес самовдосконалення буде більш ефективним за 

умови забезпечення педагогічної підтримки студентів та принципу довіри 

суб’єкту навчання. Означена підтримка виражалась через допомогу в 

складанні програми саморозвитку, створення атмосфери, яка сприяла 

позитивному відношенню студентів до процесу формування концертно-

виконавської компетентності. При цьому враховувалось, що педагогічна 

підтримка може здійснюватись лише при взаємному співробітництві та 

співрозумінні, в обстановці вільного та відкритого спілкування. Реалізація 

принципу довіри суб’єкту навчання виражалась через підтримку намагань 

студентів до самореалізації та самоствердження, замість надмірної 

вимогливості і контролю, що в значній мірі сприяло внутрішній мотивації 

студентів на оволодіння досліджуваним утворенням.    

Процес самовдосконалення концертно-виконавської компетентності 

охоплює три етапи. Так, перший етап процесу самовдосконалення 

досліджуваного утворення майбутніх виконавців характеризується 
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встановленням чітко визначеної мети – досягнення концертно-виконавської 

майстерності. З метою забезпечення ефективності процесу 

самовдосконалення, є важливими моральна готовність, вольовий розвиток 

студентів, їхня обізнаність зі шляхами та засобами здійснення 

самовдосконалення, тобто від здібності самостійно розуміти, засвоювати і 

використовувати професійні досягнення, від чого залежить формування 

концертно-виконавської майстерності. Без сформованості потреби в 

зазначеному процесі, особистісних вольових якостей, студент не може 

самостійно займатись пошуком, переусвідомленням і засвоєнням нових 

знань, тобто, не може самовдосконалюватись.    

Саме тому, важливе місце відводиться формуванню усвідомлення 

майбутніми піаністами-виконавцями потреби в самовдосконаленні, 

самостійній діяльності в процесі досягнення концертно-виконавської 

компетентності. З цією метою, студентам пропонується опрацювати такі 

питання: 

 Сутність поняття «самовдосконалення». 

 Значення самовдосконалення у формуванні концертно-

виконавської майстерності виконавця-інструменталіста. 

 Засоби і способи самовдосконалення.  

 Місце та роль самовдосконалення у процесі формування 

концертно-виконавської майстерності. 

 Засоби і способи самовдосконалення концертно-виконавської 

майстерності.   

Другим етапом є складання програм самовдосконалення концертно-

виконавської майстерності. У програмах представлені пункти, що 

вимагають найбільш ретельної роботи на шляху до оволодіння концертно-

виконавською майстерністю. Студентам пропонуються найбільш 

відповідні, продуктивні методи та засоби самостійної діяльності, необхідні 

для роботи над кожним пунктом плану.  

Третій етап процесу самовдосконалення передбачає систематичну 

роботу студентів з реалізації програми. Слід зазначити, що в разі 

необхідності, дії останніх супроводжуються підтримкою та допомогою з 

боку викладача. 

Так, при реалізації зазначеної програми, майбутні виконавці 

націлюються на самовдосконалення у контексті набуття професійних знань, 

умінь та навичок. Для цього студенти працюють над додатковою музично-

теоретичною, спеціальною та методичною літературою, удосконаленням 

умінь та навичок з фаху, камерного ансамблю, концертмейстерського класу 

тощо. 

Звернення студентів до першоджерел, їх особистий відбір та 

структурування і, як наслідок, самостійно знайдені та особисто відкриті 

знання є емоційно забарвленими та ціннісно сприйнятими. Це сприяє 

збагаченню професійних знань майбутніх піаністів-виконавців. При цьому, 
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студенти вивчають праці відомих музикантів-педагогів: Ю. Цагареллі, 

Г. Нейгауза, О. Алексєєва, Л. Баренбойма, Л. Гофмана, Г. Когана та ін. 

Означені джерела озброюють студентів знаннями щодо сутності діяльності 

музиканта-виконавця, структурою його професійно-важливих якостей, 

психологічними особливостями виконання музичного твору, психологією 

концертного виступу, питаннями формування професійної майстерності 

музиканта-виконавця тощо. 

Також самостійна робота студентів спрямована на самовдосконалення 

інструментальної техніки, виконавських умінь та навичок. Так, під час 

самостійних занять з фаху, концертмейстерського класу тощо, студенти 

вправляються у навичках слухового самоконтролю, спроможності до 

корекції недоліків у виконанні музичних творів, працюють над подоланням 

моторно-механістичного виконання. Самостійна робота орієнтується на 

оволодіння музично-інструментальними прийомами виконавства (робота 

над звуковидобуванням, педалізацією, вмінням грамотно розібрати 

незнайомий музичний текст, визначити форму музичного твору і т.д.). 

Як відомо, однією з умов особистісного зростання є усвідомлення 

значущості діяльності, що виконується, звернення до свідомості 

особистості, врахування інтересів та затребування особистісного 

потенціалу. Тому в програмах саморозвитку є завдання, які сприяють 

формуванню мотивації до концертно-виконавської діяльності. Серед них: 

відвідування занять викладачів-піаністів з їх подальшим аналізом в аспекті 

формування концертно-виконавської компетентності студентів; складання 

рецензій на виконання творів відомими музикантами-піаністами; 

відвідування фестивалів, концертів, конкурсів піаністів тощо. 

Завдяки цьому студенти мають змогу переймати захопленість, 

зацікавленість інструментально-виконавською діяльністю, відчувати 

значущість обраної професії. Під час відвідування виступів солістів-

інструменталістів, студенти бачать діяльність артистів-музикантів, що 

сприяє захопленості концертною діяльністю, прагненню до її здійснення та 

самовдосконалення в цьому аспекті. Також майбутні виконавці беруть 

активну участь у дослідній роботі (написання рефератів, магістерських 

робіт, підготовка доповідей, участь у семінарах та конференціях, написання 

статей тощо). Це породжує інтерес, який, як відомо, є одним із провідних 

мотивів діяльності людини, а також сприяє внутрішній зосередженості, 

особистісній самоактуалізації, яка веде до сходження на новий рівень 

концертно-виконавської майстерності. 

При реалізації процесу самовдосконалення значна увага приділяється 

саморозвитку рефлексії, самооцінки, самоідентифікації. З цією метою 

студентам пропонується виконувати завдання, вправи та тренінги, 

направлені на саморозкриття, самодослідження, а також здійснювати 

самоаналіз помилок власного концертного виступу, виявляти їх причини та 

працювати над їх усуненням.  
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Однією з важливих умов концертно-виконавської майстерності є 

сформованість емоційної усталеності. Наприклад, майбутнім артистам-

виконавцям, яким притаманне надмірне хвилювання перед та під час 

концертного виступу, насамперед пропонується визначити причини такої 

неврівноваженості, надлишкової емоційної напруги. Здебільшого, 

причинами такого стану є недостатня самопідготовка, надлишкова емоційна 

збудливість, занижена самооцінка, страх та невпевненість, невідповідність 

наявних знань, умінь і навичок, необхідних для успішного здійснення 

завдань, надмірно розвинуте почуття відповідальності. Підкреслюємо, що 

наведені характеристики є суттєвою перешкодою на шляху концертно-

виконавської майстерності. Залежно від причин, студенти виконують 

аутогенні тренування, вправи на подолання сценічного хвилювання, 

емоційне налаштування на успіх, упевненість у своїх силах, або більш 

наполегливо готуються до занять з фаху, концертних виступів. 

Так, пропонуючи студентам аутогенні тренування, слід виходити з 

того, що це – метод самонавіювання, який передбачає навчання м’язовій 

релаксації, розвитку концентрації уваги, сили уявлення та вміння 

контролювати розумову активність з метою підвищення ефективності 

діяльності. Спочатку самонавіюванням досягається стан релаксації, а потім 

у цьому стані проводиться власне самонавіювання, направлене на ті чи інші 

органи і функції організму. 

Задля цього студенти ознайомлюються з текстом сеансу релаксації та 

формулами самонавіювання, наприклад, для внутрішньої (моральної) 

підготовки до концертного виступу. Наводимо приклади деяких формул:  

 я спокійний, витриманий, упевнений у собі; 

 добре володію музичним матеріалом; 

 вільно та комфортно почуваю себе на сцені; 

 мені подобається грати тощо. 

Особлива увага студентів звертається на необхідність власного 

озброєння способами саморегуляції емоційного стану під час дії 

напружених факторів. 

Для цього студенти орієнтуються на:  

 самопереконання, самонакази, що визивають спокійний стан, 

самонавіювання спокою та витриманості, необхідного для роботи настрою: 

«Сьогодні я звертаю увагу на головне», «Я повністю спокійний» тощо; 

 самоконтроль емоційного стану за зовнішнім вираженням емоцій: 

міміці, пантоміміці, характеру мови, наявності м’язового напруження, 

підвищеної частоти дихання. Для цього «запускаються» запитання 

самоконтролю: «Як виглядає моє обличчя?», «Як я сиджу (стою)?», «Як я 

дихаю?» тощо; 

 дихальні вправи заспокійливого спрямування (заспокійливе 

дихання, глибоке дихання); 

 використання образів концентрації та візуалізації – зосередження 
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уваги та уяви на конкретному об’єкті (зоровому, звуковому, тілесному та 

ін.); 

 активізація почуття гумору – намагатися побачити комічне навіть 

у складній, серйозній ситуації: уявити агресивного партнера в комічній 

ситуації, вміти пробачити партнеру його помилку, надмірну емоційність; 

 відвернення – намагатися якомога яскравіше уявити ситуацію, з 

якою асоціюються найбільш комфортні та спокійні відчуття, перенести себе 

в цю ситуацію. 

Отже, наведені форми роботи спрямовані на самовдосконалення 

студентами особистісних та професійно-значущих якостей, необхідних для 

концертно-виконавської майстерності.  

Отже, як показало спостереження за студентами, робота з 

самовдосконалення у контексті концертно-виконавської майстерності 

сприяє виробленню студентами досвіду внутрішньої взаємодії із самим 

собою, ціннісного самосприйняття, самоконтролю, самостимулювання 

власної активності, свідомої саморегуляції професійної діяльності, власної 

поведінки та внутрішнього стану. Процес самовдосконалення 

цілеспрямовано використовується майбутніми піаністами-виконавцями як 

дієвий інструмент з набуття концертно-виконавської майстерності, та 

слугує досягненню зазначеного утворення. Так, за визначеннями студентів, 

при роботі над програмою саморозвитку концертно-виконавської 

майстерності, в них відбувається більш глибоке розуміння та осмислення 

досліджуваного конструкту, виникає внутрішня активність, зацікавленість 

до професійного зростання.   
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ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА 

(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ СТЕПАНА ПАВЛЕНКА)  

 

У статті актуалізовано проблему виховного впливу художньої 

літератури на формування особистості майбутнього педагога. 

Розглянуто поняття «педагог» у розрізі соціальних уявлень. Проаналізовано 

внесок письменників та громадських діячів у розвиток вітчизняної 

педагогіки. Надано оцінку педагогічному дискурсу збірки Степана Павленка 

«Вічність така коротка». Визначено, що в процесі вивчення студентами 

художньої літератури реалізовується інтерпретаційна компетентність 

як компонент професійної підготовки майбутніх педагогів. 

Ключові слова: виховний потенціал, формування особистості, 

художній текст, художня література, письменник, образ педагога, 

педагогічний дискурс, інтерпретаційна компетентність.  

 

В статье актуализировано проблему воспитательного воздействия 

художественной литературы на формирование личности будущего 

педагога. Рассмотрены понятия «педагог» в разрезе социальных 

представлений. Проанализирован вклад писателей и общественных 

деятелей в развитие отечественной педагогики. Оценен педагогический 

дискурс сборника Степана Павленко «Вечность такая короткая». 

Определено, что в процессе изучения студентами художественной 

литературы реализуется интерпретационная компетентность как 

компонент профессиональной подготовки будущих педагогов. 

Ключевые слова: воспитательный потенциал, формирование 

личности, художественный текст, художественная литература, 

писатель, образ педагога, педагогический дискурс, интерпретационные 

компетентность. 

 

The problem of educational influence of literature on identity formation of 

future teachers is actualized in the article. The concept of «educator» in the 

context of social representations is considered. Attention is paid to the history of 

creation the literary image of the teacher. Writers and public figures contribution 

to the development of domestic pedagogy is analyzed. It is given the assessment 

of pedagogical discourse of Stepan Pavlenko collection «Eternity is So Short», 

which made it possible to distinguish autobiographical features in the image of 
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the Teacher. Examples of poetry and prose texts that are aimed at increasing the 

status of this profession are given. It is determined that in the process of students` 

studying imaginative literature,  the interpretive competence is implemented as a 

component of future teachers training, and the analysis of literary texts activates 

the  process of self-education. 

Key words: educational potential, personality formation, literary text, 

imaginative literature, writer, image of the teacher, pedagogical discourse, 

interpretation competence. 

 

Характерною особливістю вітчизняних та зарубіжних наукових 

розвідок ХХІ століття у галузі філології є звернення до художнього тексту 

як органічного цілого. Сучасний антропологічний підхід спрямований на 

пошук засобів і умов становлення людини як творця своєї індивідуальності, 

що дає можливість сконцентрувати увагу дослідників на мисленні, 

почуттях, самосвідомості й світосприйманні суб’єкта. 

На етапі реформування освітянської галузі постає необхідність 

забезпечення реалізації інтерпретаційної компетентності у студентів як 

компонента професійної підготовки майбутніх педагогів. Саме літературна 

освіта створює можливість формувати таку особистість, яка здатна легко 

добувати, переробляти інформацію, отриману з різних джерел, 

застосовувати її для власного індивідуального розвитку. У реальному житті 

студент стає конкурентоспроможним та успішним за умови високої 

мовленнєвої культури й активної мовленнєвої діяльності. 

Виховання художнім словом сприяє появі живого відгуку на різні 

життєві події, змінює відношення до речей, перебудовує суб’єктивний 

світогляд. Під час читання творів студент зображує перед собою певну 

картину, конкретну ситуацію, образ, проживає описані події. Моральні 

норми та правила в художніх творах набувають живого змісту, стають 

доступними і зрозумілими та легко приймаються як єдиний правильний 

варіант поведінки. Тож і літературний образ педагога стає взірцем, 

забезпечує перехід гуманістично-ціннісних орієнтацій у внутрішнє 

надбання особистості.  

В усі часи вчительській темі приділялося багато уваги. У власних 

літературних надбаннях письменники намагалися розкрити значення, місце, 

роль вчителя та вихователя в суспільстві. Сьогодні, як ніколи, на часі – 

піднесення ролі педагога й шляхи підвищення статусу цієї професії, тому 

наукове дослідження – на часі. 

Образ Вчителя у літературі досліджували: Т. Бугайко [2], 

Н. Романишина [7; 8], Т. Синиця [10], М. Слабошпицький [11], І. Шпалерчук 

[19], А. Яковлєва [21] та ін. Проблемами освітянської галузі через призму 

аналізу впливу художнього слова та літератури цікавилися: О. Сліпушко 

[15], М. Стельмахович [12], В. Струманський [13], І. Торопова [14], 

Є. Федоренко [15], П. Щербань [20], В. Яременко [15] та ін. 
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У процесі вивчення літератури особливо вагому роль дидакти 

відводять заняттям, що досліджують лінгвокультурний спадок рідного 

краю, акцентуючи увагу на патріотичному вихованні. 

Літературна постать Степана Павленка відома далеко за межами 

рідної Черкащини. У 2004 році вийшла з друку авторська збірка «Вічність 

така коротка», віршовані та прозові твори якої висвітлюють нове бачення 

традиційного образу Вчителя. Тому актуальність проблеми наукової 

розвідки є необхідною та очевидною.  

Мета дослідження – визначити виховний потенціал художніх творів 

Степана Павленка у формуванні особистості майбутнього педагога. 

Досягнення мети вимагає виконання таких завдань: розглянути поняття 

«педагог» у розрізі соціальних уявлень; проаналізувати внесок 

письменників та громадських діячів у розвиток вітчизняної педагогіки;  

дослідити педагогічні ідеї у ліриці та прозі С. Павленка; довести вплив 

художньої літератури на реалізацію інтерпретаційної компетентності 

у студента. 

Об’єктом дослідження є ліричні та прозові твори Степана Павленка зі 

збірки «Вічність така коротка», у яких пропагуються педагогічні ідеї. 

У художній літературі центральною була і залишається концепція 

образу людини. Тенденція зображувати особистість у власному розвитку 

зумовила формування нерозривного зв’язку між літературою та 

педагогікою. Образ педагога, що сьогодні склався в колективній свідомості, 

має власну історію розвитку та формування. Існує поняття виникнення 

стереотипу, на якому й базується очікувана характеристика будь-кого, в 

тому числі вчителя. Сюди відносять: високий освітній рівень, культуру 

мовлення та вміння спілкуватися, відповідність статусу й соціальної ролі, 

строгість зовнішнього вигляду, акуратність, дисциплінованість.  

На створення образу «вчителя» в соціумі впливає і світова художня 

література. У ХХ столітті думка про поняття «педагог» носила ідеологічне 

забарвлення. Зображений художній образ учителя виокремлювався лише 

позитивними рисами характеру, був наділений гіперболізованими якостями, 

завжди ставився у приклад. 

У ХХІ столітті основні вимоги до дiяльностi вчителя змінюються і 

базуються на комплексному підході до освітянської галузі. Реалізація 

цілісності нової освіти виявляється у виконанні її основної функції – 

формуванні всебічно розвиненої, гармонійної особистості, забезпеченні 

індивідуального розвитку, фахових компетенцій [22, с. 1].  

Педагогiчна дiяльнiсть – це обов’язкова взаємодія, «спілкування 

вчителя та учнів, у процесi якого розвиваються їхнi дiловi та мiжособистi 

стосунки на основi спiвпрацi, взаємодiйної довiри, духовності» [6, с. 3]. 

Саме сьогодення диктує нові уявлення про вчителя. Ставлення до 

педагога формується під впливом аналізу його діяльності, поведінки, 

ставлення до своєї праці та до учня. Учитель повинен не лише займатися 
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педагогічною діяльністю, а й відчувати емоційне задоволення від праці 

(повагу, задоволення та ін.). Така професійна педагогічна спрямованість – 

суттєва ознака та передумова справжнього авторитету вчителя.  

Особливу роль у формуванні сучасного образу «вчителя» відіграє 

література, а в сучасних умовах і засоби масової інформації [16]. Вони не 

тільки інформують, але й через подання певних взірців поведінки героїв 

книжок, кінофільмів, телепередач створюють у колективній свідомості 

соціуму уявлення про носія «образу» [4]. У суспільстві спостерігається 

наявність різного роду професійних стереотипів, штампів мислення, 

поведінки і дій. Складається певна «учительська» манера поведінки, яка 

й закріплюється в «образі вчителя». 

У науковій літературі, зокрема, психолого-педагогічній, 

відображаються професійно необхідні якості вчителя. Художня ж 

література, публіцистика і масові джерела переносять професіонала у різні 

повсякденні ситуації, підкреслено гіберболізуючи професійні якості. Таким 

чином, саме художні твори дозволяють, з одного боку, відобразити 

соціальні уявлення про вчителя, а з іншого – впливати на формування 

«образу» в соціумі. 

Багато митців художнього слова у різні періоди історії літератури 

описували системи виховання, відображали стан розвитку освіти, 

висловлювали свої педагогічні погляди, чим зумовили творення 

спеціального педагогічного дискурсу, що дає можливість досліджувати 

еволюцію української педагогіки. 

На формування образу вчителя впливають різні чинники: культурно-

історичні, політичні, економічні, соціально-психологічні. Більшість образів 

учителя базуються не на художньому домислі та письменницькій фантазії, 

а на історичних джерелах і носять автобіографічний характер (художня 

спадщина Б. Грінченка, С. Васильченка, І. Франка [21, с. 35], ін.). 

Яскравим прикладом високого володіння педагогічною підготовкою є 

український письменник І. Нечуй-Левицький, який розробив методику 

викладання граматики у тогочасних школах [1, с. 305]. Спробували себе 

в ролі авторів підручників: з педагогіки – О. Духнович [17, с. 526], 

з навчальних дисциплін українознавчого циклу – Б. Грінченко, М. Куліш, 

Т. Шевченко, Ю. Федькович та ін. [18, с. 108].  

Вагомий внесок у формування образу педагога зробили громадські 

діячі. П. Куліш створив орфографію, «кулішівку», якою заклав основи 

сучасного українського фонетичного правопису [8, с. 11]. Б. Грінченко 

досліджував і популяризував досвід європейської школи (переклав та 

підготував до друку працю Г. Спенсера «Виховання розумове, моральне і 

фізичне») [21, с. 35]. Ю. Федькович розробив план реорганізації системи 

освіти на Буковині, окрім того, перекладав шкільні підручники з 

«церковного язичія» на народну мову [1, с. 123]. М. Шашкевич виступив за 

використання українського алфавіту на заміну від вживаної тоді польської 
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чи латинської транскрипції [21, с. 36]). І. Франко обґрунтував, які потрібно 

провести реформи у галузі освіти: «добрі наші школи, чи кепські, і чого їм 

треба» [18, с. 109], К. Ушинський запропонував методику виховання дітей в 

родині [20, с. 4]. 

Організовували недільні школи Х. Алчевська, О. Кониський [7, с. 71]. 

Важливим внеском у теорію педагогічної думки та генерування поняття 

«учитель» стала публіцистика Х. Алчевської, Б. Грінченка, О. Духновича, 

М. Куліша, Ю. Федьковича, І. Франка, М. Коцюбинського, Л. Українки та 

ін. [18, с. 108]. 

Саме на даному історичному етапі відбувається формування «образу», 

закріплюється уявлення про Вчителя, з одного боку, як про певний символ 

мудрості, знання, приклад для наслідування, а з іншого – людини, яка 

володіє владою над своїми учнями.  

Важливим етапом у трансформації образу «педагог» стає поява 

інституту освіти, коли поняття «вчитель» закріплюється за людиною, яка 

здобула знання у спеціально створеному навчальному закладі (вчительській 

семінарії, інституті, педагогічному вузі). З цього часу образ «учителя» 

набуває не тільки духовного, але й соціального значення.  

Осередком знань у галузі педагогіки колишні учительські вузи стали 

для О. Довженка, Л. Костенко, А. Малишка, С. Олійника, М. Стельмаха  

[21, с. 38]. Педагогічні погляди письменників стали об’єктом наукових 

розвідок: Н. Білянської (про Г. Сковороду), Л. Ковалець (про 

Ю. Федьковича), А. Животенко-Піанків (про Б. Грінченка), В. Захарової, 

О. Вишневського (про І. Франка), Л. Фурсової (про А. Малишка) [7, с. 71]. 

У «Педагогіці» Н. Волкової вибірково окреслено погляди Л. Глібова, 

О. Духновича, Л. Зизанія, М. Смотрицького, Т. Шевченка, М. Костомарова, 

П. Грабовського та ін. [3, с. 467]. 

Сучасний дидакт М. Фіцула переконаний, що педагогічна думка 

створюється «під впливом творів і міркувань письменників» [17, с. 524]. 

Його навчальний посібник з педагогіки містить елементи аналізу поеми 

І. Котляревського «Енеїда»; поеми Т. Шевченка «Наймичка»; нарису 

Л. Українки «Школа»; оповідань Б. Грінченка «Екзамен», «Непокірний», 

«Украла»; М. Коцюбинського «Подарунок на іменини», «Маленький 

грішник»; С. Васильченка «Дощ», «Дома», «Волошки» [17]. Однак 

педагогічні пошуки письменників направлені на реалізацію ідеї створення 

національної системи освіти, виховання й навчання рідним словом. 

Таким чином, передові думки українських митців слова та 

громадських діячів стали рушійним чинником для розвитку вітчизняної 

освіти. Художні творчі доробки, наукові праці і публіцистика лягли в основу 

національної педагогіки.  

Вивчаючи творчість великих світочів людства, не можна обійти 

увагою письменників свого краю. Людей менше відомих для широкого кола 

читачів, але тих, які внесли помітний вклад у нашу духовну скарбницю – у 
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літературу рідної Черкащини та Уманщини. 

Степан Павленко народився 1949 року в селі Леґедзине Тальнівського 

району Черкаської області. Здобував освіту у Черкаському державному 

педагогічному інституті, після закінчення якого понад 30 років віддав 

учительській справі у Львівській, Вінницькій й Черкаській областях. Не мав 

жодних титулів, наукових вчень, але кожен друкований рядок його 

літературних розвідок у дитячу та дорослу людську душу, психологію, 

філософію, педагогіку й етику вражають справжністю.  

Степан Онисимович формує власне бачення образу вчителя 

«квітковими» [5, с. 3] рядками поезії, бо найголовнішим виразником 

виховної й естетичної  функцій в літературі є слово [9, с. 232]. Перегортаючи 

сторінки збірки «Вічність така коротка», читач разом із ліричним героєм 

захоплюється нелегкою працею «богів педагогіки» [5, с. 38], відвідує 

педагогічні наради, долучається до формування дитячих душ: «Душа 

людська – то світ мільйоннобарвний. Щасливий, хто її збагнути хоче» 

[5, с. 42]. Як тут не згадати слова Василя Сухомлинського: «Учитель 

готується до хорошого уроку все життя. Така духовна й філософська 

основа професії і технології нашої праці: щоб дати учням іскорку знань, 

учителю потрібно увібрати ціле море світла» [23, с. 1]. І дійсно, педагог не 

може припускатися помилок, бо у його руках – душа школяра: «Так і 

вчитель в класі, Ніби ранок, засвічує сонце» [5, с. 37]. 

Школа для ліричного героя – це один великий живий організм. 

Колишні учні, здобувши педагогічну освіту, повертаються уже в іншій ролі 

– учителя: «Ще вчора – студентка… Минулось. Минулось – незчулось, коли, 

що і як… Сьогодні – вже вчителька …» [5, с. 31]. 

Як педагог С. Павленко щиро ділиться з читачем роздумами про 

виховну роль учителя. Думки автора, наповнені глибоким філософським і 

психологічним змістом. Далі – у кожному ліричному рядку – вчитель – 

справжній педагог, психолог дитячих душ: «І ставити «двійки» – не рвати 

ромашки. Зате ж як ромашково ставити «п’ять»!» [5, с. 31].  

Учні Степана Онисимовича з радістю чекають на урок, бо саме там 

вони відкривають щось нове, відчувають себе шукачами, дістають насолоду 

від досягнутого. Кожен урок – це обов’язково рух вперед, пізнання нового і 

щоденна кропітка праця. І на часі – намагання автора вивести формулу: «Що 

для мене урок? Може, доповідь – З тріумфальними оплесками при дзвінку… 

на перерву?... Може, проповідь – голих істин, що їх і без мене всі знають?... 

І все-таки – сповідь. Про найдорожче, найсокровенніше» [5, с. 37].  

Цілісність натури педагога виявляється не лише вмінням жваво 

реагувати на події в педагогічному колективі та творчою енергією. Є інша 

сторона життя вчителя і її, не криючись, демонструє автор: «Та вчитель – 

вже не вчитель, як без болю…» [5, с. 39]; «Найтендітніші в школі квіти – 

це важкі діти», – регочуть боги педагогіки. На перерві ковтнув валер’янки 

і ще до початку нового уроку згодився з ними» [5, с. 38]. 
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Ліричний герой черпає у спілкуванні з дітьми силу та запал: «Таку мав 

глибоку печаль, що думав: серед дітей не вибуду ні хвилини – розірве моє 

серце! Крізь м’ясорубку уроку її пропустив – де вона й ділась! Де й ділась…» 

[5, с. 36].  Учителем бути важко, цікаво і відповідально. Педагог – професія, 

якій віддаєшся весь, часом забуваючи про щось дуже особисте: «Прийшов 

до мене вірш. А я не ждав його. Я в помилках учнівських окопався, Щоб саме 

їм віддати свій вогонь. І вірш – пішов. А я… У помилках зостався» [5, с. 14]. 

Степан Павленко вказує і на невміння «педагога» створити ауру добра 

та людяності. Риторичне питання на завершення висвітлює ідею поезії: «Всі 

учні йому здавались орфографічними помилками. На кожному кроці він 

виправляв їх червоним і ввесь аж світився від щастя. О нещасний учитель! 

Учитель?» [5, с. 37]. Не завжди все вдається реалізувати педагогу, автора 

болить душа за невміння знайти підхід до дитячого серця: «Бо ніби й миле 

онде школярча, А з ним ніхто не вміє дати ради, Ніхто до нього не дібрав 

ключа…» [5, с. 38]. Причину ліричний герой вбачає у невмінні деяких 

«вчителів» знайти індивідуальний підхід до учня: «Душа людська – то світ 

мільйоннобарвний. Нещасний, хто її збагнути хоче Ще й записати 

формулою прагне» [5, с. 42]. А справедливий та вимогливий сам до себе та 

своїх вихованців педагог навчається у них же: «У замурзаного дитинчати 

Вчись найвищої чистоти» [5, с. 34]. 

С. Павленко ділиться враженнями від заняття: «Ні, я сьогодні не 

вчителем був. Був я сьогодні мішенню, що в неї майже з-за кожної парти 

цілилась сита байдужість. І коли я, знеможений важко сів на стілець, 

Макаренко й Сухомлинський Осудливо одвернулись» [5, с. 36]. 

Окремий розділ збірки «Вічність така коротка» становлять названі 

автором «Приблудні думки», у яких пропагуються доброта, любов, 

чуйність, порядність: «Дзвінок з того уроку пролунав тридцять літ тому, а 

мені ще й досі не хочеться з нього на перерву…» – Про який твій урок, 

учителю, так подумає колись хоч один із твоїх учнів? [5, с. 265].  

Справжній учитель не просто дає знання з того чи іншого предмету, 

він допомагає сформуватися дитячій душі. Найголовніше його завдання 

полягає у підготовці підростаючого покоління до праці та участі в житті 

суспільства: «Дорога до дитини. А якщо не дорога, а хаща непролазна? Чи 

болото драглисте? Чи провалля бездонне? А якщо лиш вузесенька стежка – 

з пелюсток ромашкових?» [5, с. 263]. Ніякими словами не передати стан, що 

саме відчуває педагог, коли його учні здобувають перші власні звершення: 

«Найбільша перемога вчителя та, яку над собою здобули його учні»  

[5, с. 263]. Від учителя та його особистісних характеристик залежить 

реалізація освітніх послуг: «Чи й справді учитель підготувався до уроку, 

якщо підготувався тільки вчитель?» [5, с. 263].   

Про себе С. Павленко залишив добру згадку не лише у поетичних 

рядках, а власною педагогічною діяльністю. Образ Вчителя у ліриці 

С. Павленка носить автобіографічне забарвлення, а ліричний герой 
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ототожнений із самим митцем.  

Пронизана педагогічними ідеями проза С. Павленка. Образ 

справжнього вчителя наділений загальнолюдськими цінностями. 

Справжній – це той, хто здатний вчасно побачити дитячу душу, навіть 

«Йванкову» [5, с. 112], на якого всі дивились у школі крізь пальці, 

переводили з класу в клас, аби лиш переводити, бо… «ледве читає і пише 

жахливо» [5, с. 112]. А коли автор бачить його в автобусі з сестричкою і 

дворічною племінницею, не впізнає: «Таке щось гарне промовляє хлопець до 

малої, таку гарну має усмішку на обличчі, аж не повірив: невже це той 

самий, вічно затюканий і від усього світу відчужений Іванко? Та якби на 

уроці він так усміхнувся, «п’ятірки» з плюсом… не пошкодував би. Але я, до 

зубів озброєний премудростями педагогічної науки, такої усмішки не 

засвітив на його лиці жодної» [5, с. 112]. 

Сучасні учні прагнуть спілкування з педагогом, котрого хочуть 

сприймати як порадника, а не критика: «Ех, вчителі… Як, справді, багато 

важить ваше слово. І як добре, коли слово те, – добре!..» [5, с. 136]. А ось 

це філософське: «Діти будуть такими, якими я їх побачу!» [5, с. 142]. То ж 

С. Павленко навчає налаштовуватися на кожну дитину, бо «…бачити 

можна по-різному. В очах недоброго, недалекого, внутрішньо некрасивого 

вчителя і діти недобрі, нерозумні та некрасиві. Тільки ж усе те – суєтне, 

мізерне, нашої професії не гідне. І щастя – не в цьому» [5, с. 142]. 

Автор стверджує, що «важка неймовірно праця вчительська»  

[5, с. 182] стає змістом життя: «…настільки в людину всмоктується, що 

пізнати вчителя можна будь-де, за будь-яких обставин. Виказують його і 

мова, і жести, і одяг, і все на світі» [5, с. 180]. 

Степан Онисимович роздумує над долею вчителя. Його герої-вчителі 

постають звичайними людьми, які жартують, сміються, обговорюють 

звичайні та буденні речі і лише після дзвінка: «миттю весела Ніна Іванівна 

перетворилась у поважну й безкомпромісну вчительку хімії, здатний до 

веселих жартів Василь Кирилович, не гаючись ні секунди, подався до 

кабінету математики, щось цікаве од своїх третячків на ходу вислуховує 

Олена Василівна» [5, с. 181]. Вказує на необхідність відкидати все зайве, 

оновлюватися: «в кожного вчителя неодмінно є потреба час від часу 

скидати з себе нелегкі шати свої професії, бо, якщо того не робитиме, 

учителем врешті-решт перестане бути!» [5, с. 180]. 

З осудом автор змальовує «педагогів», які залишили сумний слід у 

його пам’яті: «Зайде в клас, хоч вуха затикай» [5, с. 134]; невміння почути 

дітей, небажання їх зрозуміти дивує: «Так вона й прокричала, царство їй 

небесне, увесь свій учительський вік» [5, с. 135]. З тихим жалем С. Павленко 

згадує іншу «учительку»: «Лише рік чи два вчила вона мене, нічого лихого 

не заподіяла, але як не напружуй пам’ять, але все одно не згоден згадати 

про неї все хороше» [5, с. 136]. 

Отже, аналіз художнього доробку поета і педагога Степана Павленка 
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дає підстави стверджувати, що провідною темою його збірки є взаємодія 

вчителя та учнів. Митцем визначено співвідношення ідеалу вчителя і його 

реального втілення в сучасній педагогічній практиці. Представлено 

педагогічні ситуації та механізми їх розв’язання. Стверджується, що саме 

такий Вчитель: з власною індивідуальністю, світоглядом і культурою, 

здатен реалізувати прогресивні пріоритети, пропагувати наукові знання, 

виховувати загальнолюдські моральні цінності.  

Таким чином відзначено, що художня література має велику перевагу 

серед мистецтв, як засіб виховання гуманних почуттів та формування 

духовних цінностей. Окреслено шлях формування особистісних 

характеристик педагога в соціумі та появу літературного образу вчителя. 

Сконструйовано теоретичну і практичну модель особистості сучасного 

вчителя. Визначено, що українські письменники й громадські діячі 

обґрунтували власні реформаторські ідеї у наукових працях, викладали 

педагогічні концепції у художніх творах, впроваджували їх у практичній 

діяльності. Це дає підстави стверджувати, що художня література відіграє 

вагому виховну функцію в реалізації педагогічних ідей. Ця перевага 

виявляється у можливості формувати інтерпретаційну компетентність як 

один із компонентів професійної підготовки майбутніх педагогів. 

Подальші наукові розвідки будуть спрямовані на вивчення художньої 

літератури як джерела розумового, морального та естетичного розвитку 

студентів. 
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ЕВРИСТИЧНИЙ КОНЦЕПТ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ТА ХУДОЖНИКІВ-ПЕДАГОГІВ 

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

У статті актуалізовано порушену проблему й визначено її 

суперечності. Доведено, що в системі образотворчої підготовки майбутніх 

дизайнерів та художників-педагогів у процесі студіювання фахових 

дисциплін інтегративно-творче значення має композиція. Обґрунтовано 

евристичний концепт цієї підготовки, що охоплює понятійне 

аргументування сутності художньо-евристичної діяльності зі 

специфічними принципами, змістом і формами її організації та активним 

використанням комплексу евристичних методів у процесі генерування ідеї 

композиції та практичної матеріалізації художнього образу.  

Ключові слова: образотворча підготовка майбутніх дизайнерів та 

художників-педагогів, евристичний концепт, художньо-евристична 

діяльність, композиція. 

 

В статье актуализировано затронутую проблему и определено ее 

противоречия. Доказано, что в системе изобразительной подготовки 

будущих дизайнеров и художников-педагогов в процессе изучения 

специальных дисциплин интегративно-творческое значение имеет 

композиция. Обоснован эвристический концепт этой подготовки, 

охватывающий понятийную аргументацию сущности художественно-

эвристической деятельности со специфическими принципами, 

содержанием и формами ее организации и активным использованием 

комплекса эвристических методов в процессе генерирования идеи 

композиции и практической материализации художественного образа.  

Ключевые слова: изобразительная подготовка будущих дизайнеров и 

художников-педагогов, эвристический концепт, художественно-

эвристическая деятельность, композиция. 

 

In the article the affected problem is actualized and its contradictions are 

identified. It is proved that in the system of visual training of future designers and 

artists-teachers in the process of studying special disciplines, the composition has 

an integrative and creative importance. Justified the heuristic concept of this 

preparation that embrace the conceptual argumentation of the essence of artistic 

and heuristic activities that are organized by principles of the educational-

creative goal setting, unity of algorithmic and inventive methods of cognition, 
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reflection of academic and artistic practice and its results, creative self-

realization. The contents of this activity should be heuristically oriented as much 

as possible using a wide range of innovative forms of training (trainings, creative 

practical works, master classes, etc.) and the complex of such methods as 

«heuristic immersion», «paradoxical interpretation», «range», «parallels», 

«harmonic solution of the contradictions of the artistic image» in the process of 

generating ideas of composition and the practical materialization of work by 

visual and formative means. 

Key words: visual training of future designers and artists-teachers, 

heuristic concept, artistic and heuristic activities, composition. 

 

Процеси демократизації й гуманізації суспільства, соціально-

економічні та культурно-мистецькі трансформації стали підґрунтям для 

продукування ідей реформування вищої освіти, у тому числі й мистецької, 

що відображено в змісті «Стратегії інноваційного розвитку України на 

2010‒2020 роки в умовах глобалізаційних викликів», «Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні на 2012‒2021 роки», «Концепції 

гуманітарного розвитку України на період до 2020 року», Закону України 

«Про вищу освіту», «Концепції розвитку освіти України на період 2015‒

2025 років». Закладені в цих нормативних документах світоглядні орієнтири 

і положення щодо загальнокультурного, соціального та індивідуально 

значущого розвитку творчої особистості є основою для розроблення 

наукових концепцій професійної підготовки в цілому й, зокрема, нової 

генерації фахівців галузі дизайну та педагогіки мистецтва. 

Образотворча підготовка майбутніх дизайнерів – це підвалина 

професійної освіти, а її неперервність – запорука його творчого 

саморозвитку й самореалізації. Саме тому в «Державному освітньому 

стандарті вищої професійної освіти» за спеціальністю 052400 «Дизайн» 

позначені відповідні кваліфікаційні вимоги до випускників ВНЗ. Зокрема, 

майбутній дизайнер повинен володіти знаннями теорії образотворчого 

мистецтва, розуміти специфіку виразних засобів його різновидів, володіти 

практичними графічними, живописними й  формотворчими навичками. 

Аналогічні приписи стосуються й фаху художника-педагога 

У сучасних педагогічних дослідженнях є спроби обґрунтування 

методів творчої діяльності в евристичній освіті (М. Лазарєв), евристичних 

засад мистецької освіти (І. Зязюн, Л. Кондрацька, О. Отич, Т. Світова, 

Г. Сотська), педагогічної системи евристичного навчання художньо-творчої 

діяльності (Р. Науризбаєва), принципів інтеграції в педагогіці мистецтва на 

основі евристичного мислення (Л. Савенкова), ефективності застосування 

методів евристики в процесі навчання дизайнерів (Н. Валькова, 

А. Деревицька, Б. Клубніков). У цьому контексті на особливу увагу 

заслуговує донедавна виконане дослідження О. Кайдановської з теоретико-

методичних основ образотворчої підготовки архітекторів у вищих 
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навчальних закладах. 

Водночас, історично склалося, що значний масив фундаментальних 

наукових розвідок відомих викладачів з образотворчої підготовки у вищих 

закладах мистецької освіти України, ближнього й дальнього зарубіжжя 

переважно стосується галузі мистецтвознавства. Причина цього – засилля 

«творчої анархії» як принципу навчання. Його витоки криються в 

консервативних та інноваційно-суб’єктивних методичних підходах у 

процесі функціонування такої архаїчно-усталеної художньо-педагогічної 

форми, як творча майстерня відомого художника-педагога та її 

індивідуальний вибір студентами на добровільних засадах. Доказом цього є 

методичний плюралізм, що панував у школах-майстернях С. Бесєдіна, 

Й. Бокшая, Г. Бондаренка, О. Бородая, В. Константинова, Ф. Кричевського, 

Й. Куриласа, І. Падалки, І. Труша, М. Фіголя, М. Чалого та інших відомих 

постатей на теренах мистецької освіти в Україні художньо-промислового, 

дизайнерського й художньо-педагогічного спрямування. Ця тенденція 

зберігається й донині. Її безперечними позитивами є вивірена методика 

навчання рисунку, живопису, скульптури, композиції та інших фахових 

дисциплін. Однак вона є надто ізольованою. Це зумовлює недостатню 

цілісність та ефективність функціонування організаційно-методичної 

системи образотворчої підготовки у вищих навчальних закладах мистецької 

освіти через брак інновацій її евристичного спрямування заради 

динамічного художньо-творчого розвитку майбутніх фахівців. 

Мета статті – актуалізувати проблему образотворчої підготовки 

майбутніх дизайнерів і художників-педагогів у ВНЗ та обґрунтувати її 

евристичний концепт на інтегративно-творчих засадах композиції. 

Образотворча підготовка фахівців галузі дизайну та художників-

педагогів – це надзвичайно складне й різнопланове психолого-педагогічне 

явище, що ґрунтується на теоретичних і методичних підходах гуманістично, 

творчо-розвивально й креативно спрямованої мистецької освіти, кожен 

структурний компонент якої функціонує на засадах евристики. Водночас, її 

концептуалізація у виховних, дидактичних, психологічних і 

мистецтвознавчих категоріях художньо-евристичної епістемології досі не 

набула системного характеру. Відчувається брак добре відрефлексованого 

евристично-педагогічного досвіду та відповідного інноваційного змістового 

й методичного забезпечення навчально-виховного процесу у вищій школі, 

де здійснюється підготовка фахівців дизайнерського і художньо-

педагогічного профілю. У свою чергу, це породжує суперечності між: 

 сучасними потребами глобалізованого суспільства примножувати 

надбання естетичної культури та нестачею високопрофесійних кадрів 

дизайнерського й художньо-педагогічного профілів, здатних продукувати 

оригінальні, естетично довершені й корисні твори та об’єкти матеріального 

виробництва;  

 запитом соціуму на фахівців-дизайнерів та художників-педагогів із 
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високим рівнем професійної майстерності та недостатнім розробленням 

теорії і методики їх образотворчої підготовки у вищих навчальних закладах 

на евристичних засадах; 

 поширенням світових освітніх тенденцій у напрямі активного 

впровадження інновацій евристики з метою нових відкриттів заради 

прогресу людства й усталеними традиціями образотворчої підготовки 

майбутніх дизайнерів і художників-педагогів у ВНЗ, що обмежуються 

моноваріативністю змісту, методичною автономністю та переважною 

виконавською технологічністю; 

 універсальним значенням методології евристики, наявністю 

значної кількості прогресивних методик в образотворчій підготовці 

студентів дизайнерських і художньо-педагогічних спеціальностей та її 

фрагментарним використанням у процесі вивчення фахових дисциплін. 

Головною причиною виникнення окреслених протиріч слід визнати 

відсутність чіткої концепції і цілісної методичної системи організації 

образотворчої підготовки майбутніх дизайнерів і художників-педагогів у 

вищій школі на евристичних засадах. Водночас, нині трапляються добре 

теоретично і методично забезпечені фрагменти навчання дисциплін 

образотворчого циклу, що сприяють художньо-творчому розвитку 

студентів. 

У контексті архітектурного фаху в дослідженні І. Кайдановської 

образотворчу підготовку визначено як складну поліфункційну системно-

синергетичну цілісність, що характеризується динамічним синтезом 

культурологічного, художньо-професійного та креативно-особистісного 

аспектів, здійснюється через суб’єкт-суб’єктні діалогічні відносини, 

забезпечує високоякісну професійно спрямовану мистецьку освіту 

випускників вишів та вможливлює їхню самореалізацію на ринку праці. 

Дослідниця зауважує, що вона забезпечується міждисциплінарними 

зв’язками навчальних курсів проектного та мистецького циклів [4, c. 20]. 

Кожен із них має на меті студіювання і досягнення результативності в 

створенні майбутніми дизайнерами художніх образів графічними, 

колірними й формотворними засобами. Відтак, образотворча підготовка – 

це базовий складник системи професійної підготовки майбутнього фахівця 

будь-якої спеціалізації промислового (транспорт, побутова техніка, меблі), 

графічного (поліграфія, VEB, виставки, масові заходи), середовищного 

(архітектура, ландшафт, інтер’єр, освітлення) галузей дизайну й дизайну 

моди (одяг та аксесуари, взуття, сценічний костюм, текстиль, макіяж, 

зачіска), а також художника-педагога. 

Підготовка майбутніх дизайнерів та художників-педагогів до 

образотворення зображального (рисунок, живопис, дизайн-проект) й 

ужитково-функціонального (дизайн-макет, різні види декоративно-

прикладного мистецтва) типів – це складний і тривалий процес формування 

знань, умінь і навичок відтворення художнього образу відповідними 
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засобами композиції. За твердженням О. Хмельовського, будь-що є 

мистецьким, якщо у ньому втілено художній образ [12, c. 108]. На 

переконання вченого, образ осмислюється, трактується й створюється на 

основі композиції, що є головним методом мистецтва і дозволяє назвати її 

сферою пізнання [12, c. 110]. Саме тому в образотворчій підготовці фахівців 

галузі дизайну та художників-педагогів інтегративною дисципліною є 

композиція. Підтвердженням цього слугує думка А. Руденченко про те що, 

вона завжди ставить перед студентами комплекс складних теоретичних і 

практичних дій, використовуючи при цьому засоби гармонізації 

формоутворень (пропорції, ритм, контраст, динаміка, статика, тектоніка, 

колір тощо) з урахуванням «академічних умов», але, водночас, необхідно 

надати компоненти творчості: художне мислення, уявлення, багаті фантазії, 

асоціації, інтуїції тощо [9, с. 198].  

Отже, образотворча підготовка є початком професійного шляху 

майбутнього дизайнера та художника-педагога, першим кроком у засвоєнні 

світу художніх образів. 

Поняття художнього образу фігурувало ще з часів античності. Ґенеза 

його становлення динамічна. Літературні джерела засвідчують, що воно ще 

кілька століть тому позначалося цілою низку слів, зокрема архетип, вид, 

знак, знаменіє, зображення, ікона, кшталт, подобенство, пропорція, символ, 

тип, схожість тощо. Нині ж склалася значна кількість дефініцій цієї 

термінолексеми, що розкривають її сутність у певних межах наукових 

інтересів. Так, теорія пізнання використовує категорію художнього образу 

в гносеологічному аспекті. Психологія трактує її з позиції сприйняття 

художником світу. У конкретних галузях мистецтвознавства вона 

розкривається у зв’язку зі специфічним змістом і формою твору мистецтва, 

утіленим згідно із задумом митця та суб’єктивним процесом його 

сприйняття реципієнтом. При цьому найважливішим критерієм об’єктивної 

цінності твору мистецтва є його художність як складне поєднання різних 

композиційних ознак – цілісність, оригінальність, довершеність тощо. Це 

мірило є порівняльною характеристикою вияву потенційних можливостей 

певного виду мистецтва та рівня художньо-творчої майстерності і таланту 

художника. 

Створення будь-якої художньої композиції розпочинається з 

генерування її задуму у формі нечіткої інтуїтивної уяви загального вигляду 

майбутнього ще неусвідомленого митцем твору. На основі цього виникає 

план майбутньої роботи, що розгортається в ході реалізації певної 

художньо-образної ідеї, тобто того, що автор хоче сказати. Геній 

«художника» полягає в здатності втілити цю ідею у матеріальній формі 

відповідними зображувальними засобами і донести її до людей. 

Як зазначає В. Сидоренко, дизайн-освіта має містити технології 

розвитку здатності до продуктивної мислительної творчості [10, c. 11]. На 

цьому підґрунті вчений цілком аргументовано декларує евристичну освітню 
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стратегію професійної підготовки дизайнерів. Адже, як дійшли висновку 

автори статті з проблеми інновацій у дизайні А. Мараховський та 

І. Кузнецова, основне джерело творчого пошуку інновацій дизайнера – це 

евристика та відповідний до поточного рівня науки і техніки алгоритм 

рішення евристичного завдання [6]. Однак евристика поширена не лише в 

дизайн-проектній діяльності, але і в процесі створення графічних, 

живописних, скульптурних та декоративних композицій, майстерне 

володіння має демонструвати також і художник-педагог, тобто в будь-якому 

виді образотворення. Відтак, додільною є евристична концептуалізація 

образотворчої підготовки майбутніх дизайнерів та художників-педагогів. 

Терміном «концепт» позначається одиниця мовленнєвого вислову, що 

містить смисловий компонент його семантичної структури для вираження 

результату розуміння певного питання; концепт гранично суб’єктивний, 

його зміст зумовлюється інноваційною налаштованістю, ціннісними 

орієнтаціями та перевагами учасників комунікації. Іншими словами, 

концепт є «осягнення» смислу в єдності з мовленнєвим висловленням. У 

цьому полягає його принципова відмінність від терміну «поняття», логічне 

значення якого завжди стале – знакове і не залежить від тої чи тої мови  

[7, с. 311‒312].  

Співвідношення концепту і поняття, зазвичай, розглядається з позиції 

частин і цілого. Так, згідно із твердженням засновника концептуалізму 

П’єра Абеляра, концепт ширший ніж поняття: він не зводиться до форм 

розуму, до суто логічних категорій; сфера його проявів дуже широка й 

охоплює емоції, інтуїцію, афекти, почуття тощо [8, с. 25]. Аналогічну думку 

висловив і Є. Войшвілло: «Той набір уявлень, знань, асоціацій, переживань, 

який супроводжує те чи інше слово, і є концепт, що виражається цим 

словом» [2, c. 92]. 

Отже, концепт – це принципове обґрунтування певного явища у 

новому баченні його розуміння, висловлене наявними комунікативними 

засобами, тобто ця категорія є головним інструментом опису професійної 

лексики. Саме тому її доцільно покласти в основу аргументування 

провідних поглядів, уявлень і понять, що в сукупності складають 

пояснювальну схему евристичної сутності й головну канву або стратегію 

образотворчої підготовки майбутнього дизайнера. 

Поняття «евристика» у перекладі з грецького слова «ευρίσκω» означає 

відшукую, винаходжу, відкриваю [5, c. 78]. На рубежі третього тисячоліття 

евристика глибоко проникає у математичну, фізичну, інженерну, 

філософську, психологічну, мистецьку, педагогічну й інші галузі знань та 

стрімко розвивається як окремий інтегративний науковий напрям. Саме 

тому сформувалася особлива методологія освіти евристичного типу, 

спрямованої на процес і результат індивідуальної самореалізації людини в 

царині створення зовнішніх (об’єктивних) і внутрішніх (суб’єктивних) 

ціннісних продуктів. Вона стала найперспективнішою в педагогічній науці 
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[13, с. 40]. 

У теорії і практиці сучасної дизайн-освіти нині фігурує поняття 

«художньо-евристичної діяльності», про що свідчить публікація 

Н. І. Дмитренко. У ній науковець актуалізує цей різновид активності 

дизайнера, але не визначає сутності пропонованої дефініції, а обмежується 

постановкою таких важливих питань щодо неї: невирішеність теоретико-

методологічних проблем для розроблення системи видів художньо-

евристичної діяльності студентів; недостатній досвід використання інтуїції 

у навчальній діяльності; відсутність навчальної дисципліни, спрямованої на 

розвиток творчості, креативності, евристики; непідготовленість 

педагогічних кадрів для організації художньо-евристичної діяльності та 

брак відповідної літератури для методичних розробок [3, с. 57]. Очевидно, 

специфіка цієї діяльності має свою методологію, що окреслюється її метою, 

принципами організації, регламентуванням змісту навчальних дисциплін, у 

ході вивчення яких відбувається ця діяльність із використанням відповідних 

форм і методів та критеріїв для оцінки її результативності. 

На наше переконання, художньо-евристична діяльність є авангардною 

методологію образотворчої підготовки майбутніх дизайнерів та 

художників-педагогів, що має на меті розвиток їх творчого потенціалу з 

опорою на організаційні засади навчально-творчого цілепокладання, 

єдності алгоритмічного й винахідницького способів пізнання, рефлексії 

академічної й художньої практики та її результатів, творчої самореалізації 

та ін. Згідно з цим, комплекс дисциплін образотворчого циклу за своїм 

змістом має бути максимально евристично спрямованим, зокрема, 

охоплювати широке коло інноваційних форм навчання (тренінги, творчі 

практикуми, майстер-класи тощо) та струнку систему методів і 

продуктивних технологій. 

Евристичні методи навчання на сучасному етапі розвитку освіти 

присутні практично у кожній класифікації методів навчання в якості 

окремої групи. У мистецькій освіті їх вважають шляхом для просування від 

репродуктивного до продуктивного навчання, оскільки завдяки їх 

використанню процес мислення студентів набуває особливої 

результативності в креативному контексті продукування чогось 

оригінального. Ефективною слід визнати методику провокування 

художньої творчості майбутніх дизайнерів та художників-педагогів через 

«евристичне занурення», тобто тривалі (від декількох годин до декількох 

днів) спеціально організовані заняття з рисунку, живопису, графіки, 

скульптури, декоративно-прикладного мистецтва, дизайн-проектування, а 

особливо у процесі студіювання композиції як інтегративної дисципліни. 

Дидактична мета цієї методики – розвиток і тренування мислення й уяви 

студентів за умов дотримання провідного правила навчання: творчість 

підлягає пізнанню, а тому його слід використовувати для активізації й 

стимулювання процесів творчості. Кінцевим результатом її застосування 
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передбачається оволодіння студентами навичок самостійного володіння 

«рецептами» композиційного пошуку, згідно зі здобутими науково-

вивіреними знаннями та рівнем розвитку образо- і формотворчих 

здібностей. Завдяки цьому вони мають змогу сформувати міцне теоретичне 

і практичне підґрунтя для успішного виконання навчально-творчих завдань, 

творчої самореалізації.  

Незважаючи на свою відносну «молодість», теорія і практика 

композиції просторових мистецтв має давні традиції, що століттями 

склалися у таких суміжних галузях наукового знання, як естетика й, 

особливо, історія мистецтва, яка виробила два найбільш значущих методи – 

іконографічний (опис і систематизація типологічних ознак і схем у 

відображенні змісту художнього твору) та іконологічний (дослідження 

змісту твору мистецтва для виявлення семантичного й символічного смислу 

художнього образу). Окрім того, широко використовувалися формально-

стилістичний (Ю. Алсуфьєв, І. Грабар), формально-порівняльний 

(Ф. Горностаєв, О. Уваров), типологічний (М. Алпатов, В. Щербаков) та 

семіотичний (Е. Панфський, Б. Успенський) методи [1].  

У практичному аспекті евристичні методи композиції є способами 

відкриття нового у формі асоціацій, аналогій та прийомів усунення 

суперечностей. У художній теорії і практиці їх існує велика кількість. Серед 

них – методи смислового й образного бачення, евристичних запитань, 

конструювання понять, спроб і помилок, інверсії (виконання навпаки) та ін. 

В евристиці фігурує класифікація методів, що придатна для теорії і 

практики композиції. Вона складається з трьох груп методів: 1) когнітивні: 

зіставлення, аналогія, аналіз, синтез; 2) креативні: інтуїтивні здогадки, 

антиципація (передбачення), синектика; 3) композиційно-діяльнісні: 

цілепокладання, планування, контроль і рефлексія. 

Для забезпечення ефективності навчання композиції критеріями 

добору необхідних і достатніх евристичних методів є їхня педагогічна і 

художньо-творча придатність, значущість і корисність, конкретність і 

варіативність, новизна, несуперечливість стосовно усталеної методології 

композиції. 

 У практично-творчому аспекті на стадіях генерування ідеї композиції 

та її графічної чи колірної матеріалізації доцільним є використання таких 

методів:  

– «парадоксального трактування» для пошуку неочікуваного «ходу», 

«повороту», «зрізу» загальновизнаної чи дискусійної істини сутності 

художнього образу; 

– «діапазону» з метою виявлення суперечливих тенденцій і 

знаходження у них мінімального і максимального вираження формально-

естетичної та образно-семантичної груп композиційних засобів 

(закономірних, вибіркових і специфічних, що стосуються різновидів 

просторових мистецтв) [11, c. 47]); 
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– «паралелей» у процесі визначення аналогій, іносказання, на основі 

чого генерується композиційна ідея твору, повторення цілого в його 

частинах і, навпаки, – частин у цілому, щоб забезпечити ритміку;  

– «гармонійного розв’язання суперечностей художнього образу» 

через аналіз факторів композиції, що зумовлюють конфлікти інтересів у 

змісті, русі й пластиці форм, колірних відношеннях тощо. 

Зважаючи на те, що евристика – це відкриття нового, а композиція – 

сутнісна ознака художньо-творчого процесу, для забезпечення ефективності 

образотворчої підготовки майбутніх дизайнерів та художників-педагогів у 

вищих навчальних закладах доцільною є евристична концептуалізація 

навчання фахових дисциплін з активним використанням евристично-

методичного арсеналу на всіх етапах опанування студентами художньої 

мови просторових мистецтв – від постановки завдань, аналітичних дій, 

генерування задуму – до практичного виконання творів у матеріалі.  

Перспектива подальшого дослідження порушеної проблеми 

вбачається в ґрунтовній характеристиці евристичного складника в змісті і 

навчально-методичному забезпеченні образотворчої підготовки майбутніх 

дизайнерів та художників-педагогів у вищих навчальних закладах. 
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ІСТОРИЗМУ  

НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ СТИЛІСТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

У статті запропоновані практичні шляхи застосування принципу 

історизму на заняттях зі стилістики української мови у вищій школі, які 

зреалізовуються на навчальному, науковому і виховному рівнях. Об’єктами 

науково-історичного дослідження стали історія розвитку стилістики 

української мови, функціонування стилів, культурно-історичні аспекти 

текстів та їх історично-стилістичний аналіз. Увага акцентується на 

навчальному рівні й основній моделі вивчення історичних аспектів 

стилістики: подано завдання й вправи (проблемні, ситуативні, пошукові, 

творчі й інші) для використання на практичних заняттях.   

Ключові слова: принцип історизму, навчання стилістики української 

мови, вищий навчальний заклад, учитель української мови і літератури.  

 

В статье предложены практические пути применения принципа 

историзма на занятиях по стилистике украинского языка в высшей школе, 

которые реализуются на учебном, научном и воспитательном уровнях. 

Объектами научно-исторического исследования стали история развития 

стилистики украинского языка, функционирование стилей, культурно-

исторические аспекты текстов и их историко-стилистический анализ. 

Внимание акцентируется на учебном уровне и основной модели изучения 

исторических аспектов стилистики: представлены задания и упражнения 

(проблемные, ситуативные, поисковые, творческие и другие) для 

использования на практических занятиях. 

Ключевые слова: принцип историзма, обучение стилистики 

украинского языка, высшее учебное заведение, учитель украинского языка и 

литературы. 

 

The article proposes practical ways of applying the principle of historicism 

to classes in the Ukrainian language in higher education, which are implemented 

at the educational and scientific levels. The objects of scientific and historical 

research were the history of the development of stylistics of the Ukrainian 

language, the functioning of styles, cultural-historical aspects of texts and their 

historical-stylistic analysis. Attention is focused on the educational level and the 

basic model of studying the historical aspects of stylistics: tasks and exercises 
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(problem, situational, search-research, creative etc.) are given for using at 

practical classes. The principle of historicism in classes of the Ukrainian 

language stylistics is realized through various methods and techniques. At the 

reproductive level, students work out theoretical material on the history of 

stylistics, presented in textbooks, tutorials, publications in professional sources. 

The main thing is to achieve students’ perception and comprehension of the 

material through various types of surveys, work on tables and circuit diagrams, 

using encyclopedias and dictionaries, performing test tasks and exercises that 

require the reproduction of educational material. The creative-research level 

diversifies students’ work.  

Key words: the principle of historicism, teaching the stylistics of the 

Ukrainian language, higher educational institution, teacher of the Ukrainian 

language and literature. 

 

Організація вивчення стилістики у вищій школі потребує вдумливого 

підходу до відбору принципів навчання, їх наукового обґрунтування й 

визначення методичних шляхів реалізації.  

З огляду на рухомість стилістичної системи будь-якої мови й потребу 

розуміння сучасних стилістичних площин суттєво простежувати 

ретроспективу розвитку цієї науки та внутрішню логіку стилістичних явищ. 

Принцип історизму набуває актуальності й допомагає осмислити історію 

ідей, гіпотез, наукових відкриттів, простежити динаміку змін певного явища 

або процесу – те багатство, яке накопичили попередні покоління.  

Реалізацію принципу історизму на заняттях з української мови у 

вищих навчальних закладах досліджували О. Горошкіна, Т. Донченко, 

О. Копусь, І. Кучеренко, В. Масальський, М. Пентилюк та інші, однак ці 

студії є спорадичними. 

Мета нашої статті – потлумачити практичні площини застосування 

принципу історизму в навчанні стилістики української мови майбутніх 

учителів-словесників. 

Зважаючи на особливості організації освітнього процесу у вищих 

навчальних закладах, історичні аспекти стилістики української мови варто 

зреалізовувати на навчальному (збагачення й поглиблення системи знань із 

дисципліни та вдосконалення пізнавальних і практичних умінь та навичок), 

науковому (формування наукового світогляду й наукового стилю мислення 

здобувачів вищої освіти) та виховному (розвиток соціально-психічних 

якостей студента) рівнях. Це буде можливим (з огляду на студії 

О. Оспенникової та К. Шестакової [3, с. 16]) за допомогою таких моделей: 

– основна – історичні аспекти стилістики входять до навчальної 

програми дисципліни, доповнюють основні відомості й вивчаються на 

аудиторних заняттях у виші;  

– доповнювальна, за якої питання історії стилістики є складниками 

вибіркових навчальних дисциплін, окремими вибірковими дисциплінами, 
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вивчаються на засіданнях студентського наукового гуртка або проблемної 

групи; 

– самоосвітня – вивчення питань історії стилістики впродовж 

самостійної роботи студента; 

– комплексна, що вибудовується через поєднання різних моделей. 

Об’єктами науково-історичного дослідження в стилістиці є історія 

розвитку стилістики української мови, функціонування стилів, культурно-

історичні аспекти текстів та їх історично-стилістичний аналіз. 

Сьогодні необхідність простеження ґенези української стилістичної 

науки безсумнівна, зокрема на часі вивчення засадничих питань історії її 

становлення (праці І. Франка, К. Лучаковського, О. Потебні, 

В. Домбровського, О. Матвієнка, Б. Ткаченка, Л. Булаховського, І. Огієнка 

та інших). Ефективними щодо змістового наповнення практичних занять 

будуть пошуково-дослідницькі завдання, які формуватимуть уміння 

працювати з інформаційними ресурсами (технології пошуку інформації), 

систематизувати й інтерпретувати наукові дані та формулювати судження:  

 Зазначити дослідників української стилістики за періодами: кінець 

ХІХ – початок ХХ ст., 1917 р. – початок 30-х рр. ХХ ст., 30–40-і рр. ХХ ст., 

50–60-і рр. ХХ ст., 70–80-і рр. ХХ ст., кінець ХХ – початок ХХІ ст. Назвати 

їх наукові праці. 

 Віднайти й систематизувати наукові праці з теми «Внесок 

Л. Булаховського (на вибір студента – І. Огієнка, В. Домбровського, 

Б. Ткаченка, І. Білодіда, В. Русанівського, В. Ващенка, С. Єрмоленко, 

Н. Сологуб й інших) в дослідження стилістики української мови.  

 Виявити історичну динаміку стилістичних явищ від видань зі 

стилістики К. Лучаковського, В. Домбровського, А. Коваль, 

І. Чередниченка, І. Білодіда до О. Пономарева, Л. Мацько та П. Дудика, 

наприклад, щодо потрактувань метафори. Заповнити подану таблицю, 

зробити висновки й обґрунтувати їх.  
 

Дослідник Визначення метафори Види метафори 

К. Лучаковський   

В. Домбровський   

А. Коваль   

І. Чередниченко   

І. Білодід   

О. Пономарів   

Л. Мацько   

П. Дудик   
 

Розвитку логічного мислення студентів, системності знань, кращому 

сприйняттю й усвідомленню понять сприятиме порівняльний аналіз. 

Наприклад: виконати порівняльний аналіз студій К. Лучаковського «Начерк 

стилістики, поетики і риторики» (Вінніпег, Ман, 1917), В. Домбровського 

«Українська стилістика і ритміка» (Перемишль, 1923; перевидання – 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A$
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Дрогобич, 2008) та сучасних підручників зі стилістики (на вибір – 

О. Пономарева, Л. Мацько, П. Дудика й інші) щодо потрактування тропів і 

фігур стилістичного синтаксису.  

Ми не зможемо побудувати сучасний процес навчання, якщо 

ігноруватимемо ідеї проблемного навчання, – зазначав І. Лернер [2, с. 21], 

вказуючи на важливе завдання цього типу навчання. Розв’язання 

проблемних ситуацій на практичних заняттях зі стилістики є одним зі 

способів залучення студентів до самостійного наукового (дослідницького) 

пошуку, ефективним засобом розвитку пізнавальної активності й творчості 

та підготовки до майбутньої професійної діяльності. Відтак використовуємо 

такі завдання: 

Ознайомитися з працями Митрополита Іларіона «Граматико-

стилістичний словник Шевченкової мови» (1961), В. Ващенка «Мова Тараса 

Шевченка» (1963), А. Мойсієнка «Слово в аперцепційній системі 

поетичного тексту: декодування Шевченкового вірша» (1997 або 2006). 

Встановити зв’язок між напрямами досліджень, термінологічним апаратом 

та епохою й «накладанням» ідеології доби. Структурувати термінологічний 

апарат кожної з праць. 

Прокоментувати твердження Г. Їжакевич про те, що першу спробу 

створення окремого спеціального курсу стилістики української мови 

здійснив Б. Ткаченко [4, с. 15]. Подискутувати з дослідницею. Свої 

твердження обґрунтувати.  

Вивчаючи історичні аспекти стилістики, пропонуємо надавати 

перевагу дослідницьким, пошуковим й творчим проектам, як-от: виконати 

проекти з тем «Внесок І. Огієнка (Л. Булаховського або інших) в 

дослідження стилістики української мови»; спрогнозувати й змоделювати 

подальші шляхи розвитку стилістики української мови та визначити 

актуальні в майбутньому питання стилістичної науки; створити веб-

сторінку «Видатні українські дослідники стилістики» або «Стилістичний 

словник Огієнка» тощо. 

Проектна діяльність – складник особистісно зорієнтованого навчання. 

Вона мотивує студентів до вивчення певних питань зі стилістики й надає 

змогу набути досвіду дослідницького пошуку. У здобувачів вищої освіти 

формується критичне мислення, вміння конструювати знання й 

орієнтуватися в інформаційному просторі. 

У засвоєнні історичних аспектів функціональних стилів української 

мови вагомості набуває самостійна робота студентів, а надто в умовах 

європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. Згадаємо 

що, наприклад, функціональні стилі детально розглядалися в 

загальноосвітніх навчальних закладах на уроках української мови та на 

заняттях із дисциплін-пререквізитів у виші (вступ до мовознавства, сучасна 

українська літературна мова й інші). Студенти володіють знаннями щодо 

визначення мовних стилів, їх класифікації, жанрової диференціації, 
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підстилів, їх призначення, сфери використання, основних ознак. Відтак 

викладач добирає завдання і вправи для відтворення здобутих раніше знань, 

їх поглиблення й розширення, зокрема вивчення функціональних стилів з 

історичного погляду: 

Виконати порівняльний аналіз видань: Коваль А. «Науковий стиль 

сучасної української літературної мови: структура наукового тексту» 

(1970); Непийвода Н. «Мова української науково-технічної літератури 

(функціонально-стилістичний аспект)» (1997); Ботвина Н. В. «Офіційно-

діловий та науковий стилі сучасної української літературної мови» (1999); 

Мацько Л., Денискіна Г. «Українська наукова мова (теорія і практика)» 

(2011); Онуфрієнко Г. «Науковий стиль української мови» (2006); 

Семеног О. «Культура наукової української мови» (2010). Ознайомити 

одногрупників із висновками. 

Виявити випадки стилістичної переорієнтації мовних засобів 

художнього стилю у творах письменників початку ХХ століття й сучасних. 

У виданні «Українська лінгвостилістика ХХ – початку ХХІ століття: 

система понять і бібліографічні джерела» [5, с. 279] ознайомитися з 

періодами історіографії українського розмовного стилю й заповнити 

таблицю: 
 

 

Розподілитися на підгрупи, обрати по одному досліднику мовних 

особливостей публіцистичного стилю, назвати його праці й проаналізувати 

одну (на вибір): 20–30-і рр.: М. Сулима, М. Гладкий, В. Гнатюк; 50‒60-і рр.: 

А. Коваль, М. Жовтобрюх; 70–80-і рр.: Г. Колесник, Л. Шевченко, 

Д. Баранник, І. Білодід, А. Мамалига, О. Пазяк, М. Пилинський, 

О. Сербенська, І. Соколова; 90-і рр.: О. Тараненко, О. Стишов, О. Тодор, 

А. Григораш, К. Ленець, О. Пономарів, І. Самойлова; початок ХХІ ст.: 

Т. Коць, Л. Завгородня, К. Серажим.  

Ознайомитися зі зміною термінології в дослідженнях мови художньої 

літератури. Простежити можливий зв’язок із етапами становлення 

стилістики. Обґрунтувати висновки: 

– 30-і рр.: новотвори, художньо-оброблені твори, безобразні слова, 

вульгарно-лайлива лексика, семантична неточність, провінціалізм, 

соціально типова мова персонажів, калічені слова; 

– 50-і рр.: соціалістичний реалізм, боротьба нового проти 

відживаючого, словесно-художні засоби, естетика слова, словесно-

художній реалізм, мовна майстерність, образна система, авторська мова, 

стилістичний засіб, індивідуалізація і типізація мови персонажів, художня 

Етап Дослідники Проблематика 

студій 

Основні праці 

(3-4 джерела) 

10-30-і рр. ХХ ст.    

60-80-і рр. ХХ ст.    

90-і рр. ХХ ст.    
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майстерність, масиви тексту, риси індивідуального стилю; 

– 70–80-і рр.: експресивні засоби мови, лексична синоніміка 

художнього твору, функціонально-стилістичні властивості, структурно-

семантичні особливості лексики, стильові особливості прози, словесний 

образ, стильовий і стилістичний, тропи як художня деталь, естетична 

функція слова, емоційно-оцінна функція слова, конотації;  

– 90-і рр.: індивідуальний стиль письменника, функціонування 

лексичних засобів, новотвір, оказіоналізм, символ, декодування художнього 

тексту, аперцепція, мовна картина світу, концептуальна картина світу, 

авторське світобачення, слово-символ, індивідуально-авторське словотворення; 

– початок ХХІ ст.: образ автора, денотат, концептуальний аналіз, 

концепт, концептосфера, імпліцитність, експліцитність, домінанта, 

породження й сприйняття тексту, план змісту і план вираження тексту, 

аксіологічність, емотивність, текстотвірні засоби, образна парадигма, 

дискурс. 

Отже, студенти застосовують актуалізовані знання й засвоюють нові. 

До того ж, зактивізовуються мисленнєві процеси майбутніх учителів-

словесників і розвивається їх пізнавальна активність. 

Почасти лінгвостилістичний аналіз на заняттях зі стилістики 

обмежується характеристикою мовних засобів образності, тому звужується 

об’єкт стилістичного розгляду до рівня лексики і фразеології та образної 

семантики. Новим напрямком у пояснення стилістичних засобів стануть 

історичні коментарі – виконання історично-стилістичного аналізу, при 

якому студенти мають збагнути, що суттєвим є «не співвідношення 

«система – стиль – норма (як в історії мови), не норма як стабілізовані 

протилежності стилю – на тлі системи (як в історії літературної мови), а 

стиль як результат розвитку системи на тлі нейтральної норми» [1, с. 16]. 

Виконуючи лінгвостилістичний аналіз тексту, студенти 

потлумачують розповсюдженість (регулярність, частотність уживань) і 

епізодичність стилістичних ознак (на фоностилістичному, лексико-

стилістичному й граматико-стилістичному рівнях) та їх зв’язок з 

суспільною епохою й розвитком української літературної мови цього 

періоду; використання тих чи тих образних засобів у інших творах певного 

письменника (динаміка від твору до твору), у письменників тієї ж історичної 

доби, в інших майстрів пера; повторюваність певних позицій у тексті, що 

породжує стиль і специфіку мовних засобів; продовження письменником 

мовностилістичних традицій чи породження інновацій; урахування в тексті 

вимог естетичної системи того часу; наявність відступів і їх мету; наявність 

індивідуально-особистісного в тексті або перевагу традиційного 

(трафаретного); ступінь функціональної виправданості використання 

позамовних варіантів часом написання твору; принципи відбору мовних 

засобів: символіка (система авторських символів і способи їх естетичного 

перетворення – евфонія, ритм, цитати, потенційні слова тощо) та композиція 
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або синтактика (принципи розташування слів, їх організація в синтагмі, їх 

єдність, принципи організації тексту); семантичні характеристики слова, що 

змінюється в контексті; наявність переосмислень значень слов’янських слів, 

розвиток переносних значень, їх поетичне осмислення в контексті; 

принципи створення тексту, текстоутворювальні елементи, семантичні 

принципи образності слів; зв’язок між розгортанням конотацій слова та 

інтелектуальними потребами культури, загальнокультурний контекст 

конотацій тощо. 

Доречними є завдання дослідити історію слів або груп слів 

(наприклад, кольороназви, запахову лексику й інше) у художніх творах 

письменників різних епох і виявити спільне й відмінне; проаналізувати 

процес формування груп слів упродовж певного історичного періоду; 

простежити історичну мінливість стилістичної норми, навести конкретні 

приклади; сформувати більш точне (з історичними коментарями) наукове 

уявлення про сутність стилістичного явища; декодувати художні тексти 

історичної тематики й інші; простежити ґенезу терміну «індивідуальний 

стиль письменника», «експресія – експресивність», «естетичне значення – 

стилістичне значення»; визначити стилістичні функції біблеїзмів та 

особливості їх використання у творах Т. Шевченка та Юрія Іздрика й інші. 

Важливо, щоб студенти ознайомлювалися з працями викладачів 

університету, в якому навчаються, наприклад: доповніть дослідників 

стилістичних засобів морфології та синтаксису зазначених періодів, додайте 

викладачів нашого університету, проаналізуйте праці одного з викладачів: 

70‒80-і рр.: Л. Кадомцева, С. Єрмоленко, С. Дорошенко, З. Сікорська; 80‒

90-і рр.: О. Кузьмич, Н. Грипас, О. Грановська; початок ХХІ ст.: …; назвіть 

праці дослідників стилістичної фразеології, виокреміть періоди в 

дослідженнях, проаналізуйте студії із цього напряму одного із викладачів 

нашого університету. 

Отже, принцип історизму на заняттях зі стилістики української мови 

зреалізовується за допомогою різних методів і прийомів. На 

репродуктивному рівні студенти опрацьовують теоретичний матеріал із 

історії стилістики, поданий у підручниках, навчальних посібниках, 

публікаціях у фахових джерелах. Основне – досягти сприймання й 

розуміння студентами матеріалу за допомогою різних видів опитування, 

роботи за таблицями і схемами-опорами, з енциклопедіями та словниками, 

виконання тестових завдань і вправ, які потребують відтворення 

навчального матеріалу. Зокрема це питання, що стосуються передісторії, 

історії, сучасного стану, а також перспектив розвитку стилістики; 

співвідношення об’єктивного історичного розвитку стилістики і 

теоретичного відтворення його результатів; осмислення природи й 

особливостей стилістичних категорій, понять, поглядів; вивчення 

внутрішньої логіки стилістичних явищ; розкриття історичної 

повторюваності стилістичних явищ і теорій; виявлення чинників, що 
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створили передумови виникнення певних стилістичних явищ або їх змін; 

визначення витоків та причин виникнення того або того стилістичного 

явища (процесу); визначення ролі стилістичного явища в загальній мовній 

системі тощо.  

Творчо-дослідницький рівень урізноманітнює роботу студентів. 

Викладач організовує дискусії, диспути, круглі столи, конференції з питань 

історичної стилістики. Студенти готують аналітичні огляди праць, 

презентації, рецензії на публікації, пишуть статті, курсові та дипломні 

роботи, виконують різнотипні вправи історичного змісту й інше. 

Майбутні вчителі української мови і літератури послуговуються 

такими прийомами мислительної (інтелектуальної) діяльності, як аналіз, 

синтез, порівняння, зіставлення, узагальнення, класифікація, диференціація, 

виокремлення істотних ознак тощо. До того ж, передбачено використання 

різних технологій – групової навчальної діяльності (парна, бригадна, 

індивідуально-групова робота), розвивального навчання, формування 

творчої особистості, дослідницькі, проектні, створення ситуації успіху 

тощо. 

Професійно-спрямоване навчання реалізується за допомогою 

складання вправ історичної тематики зі стилістики для школярів, 

проектування й створення настінних композицій, укладання тематичних 

колекцій (цитат наукових праць історичної стилістики), написання 

фрагментів планів-конспектів уроків української мови (традиційної або 

нетрадиційної структури) з вивчення питань історичної стилістики, 

розробки презентацій для учнів тощо. 

Застосування принципу історизму допомагає кращому осмисленню 

складних стилістичних явищ та прогнозуванню їх розвитку, вмінню 

здійснювати історико-стилістичний аналіз текстів, визначенню напрямків 

дослідницьких інтересів зі стилістики та концепцій, поглибленню та 

розширенню контексту розгляду стилістичних явищ, переконливому 

висновуванню про функціонування стилістичних категорій, простеженню 

складу мовних засобів функціональних стилів у динаміці й взаємодії та 

відповідно до проблем культури мови в суспільстві, потлумаченню ролі 

зовнішніх чинників у функціонуванні стилів, розумінню співвіднесеності 

стилів із історичними етапами та розвитком сучасної української 

літературної мови.  

Історичні аспекти в стилістиці формують цілісну систему наукових 

знань із дисципліни, позитивно впливають на розвиток особистісних і 

професійних якостей студентів, а також призводять до сприймання історії 

культури та допомагають вияву міжкультурних зв’язків.  

Недостатнє використання історичного принципу в навчанні 

стилістики української мови, відмова від цілісного вивчення значно 

применшує потенціал цієї науки. Без звернення до історичного пояснення 

сучасних стилістичних явищ і понять неможливо осягнути багато 
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стилістичних площин та повноцінно їх осмислити. 

Принцип історизму зумовлює вивчення стилістичних явищ не лише в 

синхронному, а й у діахронному аспектах (методологічний підхід), 

допомагає плекати історичну пам’ять і підвищує мотивацію студентів 

(морально-ціннісний підхід) та розвиває особистісну культуру студентів і 

створює культурне інформаційно-пізнавальне середовище (культурологічний 

підхід). 

Перспективу подальших досліджень убачаємо в осмисленні інших 

сучасних принципів навчання стилістики української мови у вищій школі.  
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МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОРТИВНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ,  

ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У БОКСІ 

 

У статті розглядаються особливості тотальних розмірів тіла, 

функціональний стан кардіогемодинаміки та вегетативна регуляція 

серцевого ритму студентів-боксерів в залежності від вагової категорії. 

Методи дослідження: спектральний аналіз ритму серця, спірографія, 

фотоплетизмографія, методи статистичного аналізу. У студентів-

боксерів легких вагових категорій спостерігається нормостенічний тип 

тілобудови, у важковаговиків ‒ гіперстенічний. Належне функціонування 

кардіореспіраторної системи у легковаговиків забезпечується 

симпатичним впливом на регуляцію серцевої діяльності при домінуванні 

парасимпатичної складової на судинно-тонічну функцію.  

Ключові слова: освітній процес, студенти, соматотип, 

варіабельність серцевого ритму, бокс. 

 

В статье рассматриваются особенности тотальных размеров тела, 

функциональное состояние кардиогемодинамики и вегетативная регуляция 

сердечного ритма студентов-боксёров в зависимости от весовой 

категории. Методы исследования: спектральный анализ ритма сердца, 

спирография, фотоплетизмография, методы статистического анализа. У 

студентов-боксеров легких весовых категорий наблюдается 

нормостенический тип телосложения, тяжеловесов ‒ гиперстенический. 

Должное функционирование кардиореспираторной системы у легковесов 

обеспечивается симпатическим влиянием на регуляцию сердечной 

деятельности при доминировании парасимпатического влияния на 

сосудисто-тоническую функцию. 

Ключевые слова: образовательный процесс, студенты, соматотип, 

вариабельность сердечного ритма, бокс. 

 

The article deals with the peculiarities of total body size, functional status 

cardiohaemodynamic and autonomic regulation of heart rate students boxers 

depending on weight category. Methods of research: spectral analysis of heart 

rhythm, spirography, photoplethysmography, methods of statistical analysis. 

Students boxers light weight categories differ narrow chest, coupled with the 
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relative lengths of the lower extremities indicates normosthenic, unlike 

heavyweights in which there is a broad chest and hypersthenic type of 

constitution. The proper functioning of the cardiorespiratory system students 

boxers light category provided a nice effect on the regulation of cardiac activity, 

dominated by the parasympathetic effects on vascular tonic function. Conversely, 

the «heavyweights» in the dominant influence of the parasympathetic component 

of HRV in heart rate observed sympathetic regulation of vascular tone. 

Key words: educational process, sports and pedagogical improvement, 

somatotype, variability of the heart rate, box. 

 

Спортивно-педагогічне удосконалення (СПУ), як базова форма 

освітнього процесу у навчальних закладах різного профілю та рівня 

акредитації, є суттєвою формою елементу навчання, забезпечуючи фахову 

підготовку майбутнього вчителя фізичної культури. Професіональні якості 

фахівця залежить від ряду чинників, які формують форму та зміст його 

майбутньої педагогічної, спортивно-педагогічної діяльності. Одним з 

суттєвих чинників успішності реалізації діяльності є спортивна 

кваліфікація, як визначальний чинник високого рівня педагогічної 

майстерності, освіченості та досконалості, що дозволить фахівцю 

реалізовувати широкий спектр засобів, методів та форм освітнього процесу. 

При цьому, тип тілобудови у поєднанні з функціональним станом систем 

організму, певною мірою, є вирішальними для досягнення високого 

спортивного результату і успішності спортивно-педагогічної діяльності.  

Бокс, який відноситься до ситуаційних, ациклічних видів спортивно-

педагогічної діяльності, яка здійснюється в умовах високого рівня ліміту 

часу, з необхідністю приймати відповідне рішення при швидкій зміні 

обставин [3, с. 36]. Досягнення результату відбувається завдяки протидії 

активного опору супротивника. Практика показує, що особливості статури 

впливає на техніку, стиль і манеру ведення двобою спортсмена, зокрема 

високорослі спортсмени віддають перевагу ведення бою на дальній 

дистанції, низькорослі ж, зазвичай, ‒ на ближній і середній дистанціях  

[13, с. 128]. Рухова діяльність, більшою мірою, обумовлена швидкісно-

силовою та динамічною роботою змінної потужності. Від розвитку як 

анаеробних (креатинфосфатних, гліколітичних), так і аеробних механізмів 

енергозабезпечення діяльності залежить ефективність проведення двобою 

[3, с. 36]. 

Науковці вказують, що в процесі вдосконалення техніки індивідуальні 

морфологічні та функціональні особливості спортсмена певним чином 

впливають на «деталі» техніки (другорядні особливості рухів), не 

порушуючи основу техніки рухів і її основні ланки [4, с. 29; 8, с. 115]. 

Особливо актуальними вищерозглянуті положення є при реалізації техніко-

тактичного потенціалу студентів-спортсменів, що мають спеціалізованість і 

диференціюються за ігровим амплуа (ігрові види спорту), ваговими 
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категоріями (єдиноборства, важка атлетика), характером легкоатлетичних 

вправ (спринтери, стайери) тощо. Зокрема, морфофункціональні 

особливості організму боксерів впливають на характер ведення двобою, 

вибір тактичного плану гри в захисті та нападі, на визначення методики 

підготовки, що забезпечує надійність і ефективність техніко-тактичних дій 

впродовж всієї спортивно-педагогічної діяльності [8, с. 115; 10, с. 94]. 

Найоптимальнішим критерієм для оцінки впливу засобів і методів 

спортивно-педагогічної діяльності на організм осіб, що займаються 

фізичною культурою та спортом, є відповідність соматотипу стану 

фізіологічних функцій, які обумовлюють енергетичне забезпечення 

м’язової роботи різної інтенсивності та спрямованості [3, с. 39; 8, с. 116]. Це 

дозволяє вивчати характер адаптації організму студентів-боксерів до 

спортивно-педагогічної діяльності і визначати основні, взаємозалежні та 

взаємообумовлюючи параметри, що забезпечують її успішність. 

Визначення типу тілобудови та функціонального стану систем організму 

студентів-боксерів в умовах відносного спокою надає можливість отримати 

досить важливу інформацію щодо мінімальної межі діапазону 

функціональних резервів організму для прогнозування успішності 

реалізації діяльності у обраному виді спортивно-педагогічної діяльності  

[14, с. 35]. Кардіореспіраторна система є, в даному випадку, оперативно 

реагуючою у відповідності до генеруючих факторів зовнішнього 

середовища, зокрема, фізичних навантажень різної інтенсивності, 

спрямованості і тривалості. 

У зв’язку з цим, метою даного дослідження було вивчення тотальних 

розмірів тіла, функціонального стану кардіогемодинаміки та вегетативну 

регуляцію серцевого ритму студентів, що спеціалізуються у боксі в 

залежності від вагової категорії. 

Дослідження проведені упродовж грудня 2010 р. ‒ березня 2013 р. на 

базі лабораторії психофізіології м’язової діяльності Чернігівського 

національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. В 

дослідженнях брали участь 27 осіб чоловічої статі у віці 19‒21 років, що 

відвідують секцію зі спортивно-педагогічного удосконалення з боксу, яка 

діє на базі факультету фізичного виховання Чернігівського національного 

педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, і входять до основного 

складу збірної команди Чернігівської області, з яких – 2 майстри спорту 

Міжнародного класу, 12 майстрів спорту і кандидатів у майстри спорту 

України, 13 спортсменів масових розрядів. 

Особливості тотальних розмірів тіла спортсменів вивчали згідно 

стандартизованої методики: реєстрували показники довжини тіла та 

окремих сегментів (довжини тулубу, корпусу, нижньої та верхньої 

кінцівок), маси тіла, обхвату грудної клітини (ОГК) у спокої, у фазах вдиху 

і видиху, життєвої ємності легень (ЖЄЛ), сили м’язів кисті і спини [5, с. 120; 

11, с. 45; 12, с. 36].  



Збірник наукових праць. Випуск 2, 2017 

 - 162 - 

Довжину тіла визначали із застосуванням ростоміра, інші поздовжні 

розміри – за допомогою антропометра у вихідному положенні стоячи у їх 

проекційному значенні (найкоротша відстань між антропометричними 

точками) реєструвались: висота над підлогою скелетних точок, як різниця 

між висотою вищерозташованої і нижерозташованої точок з визначенням 

відстані між ними [5, с. 38]. Поздовжні розміри тіла розраховувались 

наступним чином: довжина корпусу – різниця між довжиною тіла та 

висотою лобкової точки; довжина тулуба – різниця між висотою 

верхньогрудної та лобкової точок; довжина руки – різниця між висотою 

плечової та пальцьової точок; довжина ноги – проміжне положення між 

висотою клубово-остюкової та лобкової точок. На підставі емпіричних 

рівнянь розраховували індекси: Кетле, Ерісмана, Пин’є, розвитку грудної 

клітини, cтенії, скелії (за Манувріє), життєвий індекс, силовий 

(співвідношення м’язової сили спини та кисті до маси тіла), коефіцієнта 

пропорційності тіла [11, с. 33].  

Особливості вегетативної регуляції серцевого ритму вивчали на 

підставі аналізу показників ВРС 5‒7 хвилинних фрагментів 

фотоплетизмограми за допомогою монітору серцевого ритму Polar RS300 

(Polar Electro, Finland). Аналіз даних здійснювався за допомогою 

програмного забезпечення Kubios HRV 2.1 (Kuopio, Finland). Артефакти і 

екстрасистоли видалялися з електронного запису ручним методом.  

Серед показників спектрального (частотного) аналізу оцінювалися 

загальна потужність спектра (Total Power, TP), потужність 

високочастотного (High Frequency, HF), низькочастотного (Low Frequency, 

LF) і зверхнизькочастотного (Very Low Frequency, VLF) компонентів, 

внесок зазначених компонентів в загальну потужність спектру у %, а також 

потужність HF і LF хвиль в нормалізованих одиницях [7, с. 186]. 

Параметри зовнішнього дихання визначали за допомогою 

спірометалобографу Метатест-1. Нами реєструвались: частота дихання (ЧД, 

дих. циклів × хв.-1), дихальний об’єм (ДО, мл). Хвилинний об’єм дихання 

(ХОД, мл) розраховувався на підставі добутку ЧД та ДО.  

Судинний тонус визначали за допомогою фотоплетизмографічної 

методики з застосуванням пульсокиметра Ohmeda Biox 3700e Puls-Oximeter 

(Ohmeda, США), інтегрованого з комп’ютером для тривалого моніторингу 

пульсової хвилі з можливістю запису, аналізу та інтерпретації результатів. 

Нами визначались: тривалість пульсової хвилі (ТПХ), с; (тривалість 

дикротичної фази пульсової хвилі (ТДФ ), с; тривалість анакротичної фази 

пульсової хвилі (ТАФ), с; тривалість фази наповнення (ТФН ), с; тривалість 

систолічної фази серцевого циклу (Тсист.), с;  тривалість діастолічної фази 

серцевого циклу (Тдіаст.), с; час відбиття пульсової хвилі (Твідб.), с; 

амплітуда пульсової хвилі (АПХ), ум. од.; амплітуда дикротичної хвилі 

(АДХ ), ум. од.; амплітуда інцизури (АІ ), ум. од. [1, с. 31]. Реєстрація 

параметрів пульсової хвилі здійснювалась за допомогою 
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фотоплетизмографічного датчика на дистальній фаланзі 3 пальця лівої кисті 

в умовах відносного спокою у положенні сидячі синхронно з параметрами 

серцевого ритму. 

Статистичну обробку фактичного матеріалу здійснювали за 

допомогою програми Microsoft Office Excel [6, с. 36]. Для кількісних вимірів 

розраховувалися такі статистичні характеристики, як середнє арифметичне 

(М), стандартна помилка вибіркового середнього (m). З урахуванням 

наближення вибірок до закону нормального розподілу для оцінки 

достовірності відмінностей у рівні прояву ознаки використовували t- 

критерій Стьюдента для незалежних вибірок та U- критерій Манна-Уітні 

(рівень статистичної значущості  = 0,05).  

У відповідності до вагових категорій, що мають місце як в 

аматорському, так і професійному боксі, спортсмени були розподілені на 6 

відповідних категорій – легша (46‒56 кг), напівлегка (60‒64 кг), 

напівсередня (64,1‒69 кг), середня (69,1‒75 кг), напівважка (75,1‒81 кг), 

важка (81,1‒91 кг). 

Аналіз антропометричних показників студентів-боксерів вагових 

категорій, що розглядаються, вказує на загальнобіологічні закономірності 

функціонування живого організму характеризуючись високим рівнем 

взаємозв’язку між окремими параметрами тіла формуючи соматотип у 

відповідності до генотипичних та фенотипічних детермінацій. Ці зміни є 

прямо пропорційними і відображають особливості професійної спортивно-

педагогічної діяльності у відповідності до окремих її характеристик.  

Так, цілком прогнозовано, що зі збільшенням маси тіла у боксерів 

спостерігається відповідна зміна і інших тотальних параметрів – довжини 

тіла, тулубу, корпусу, кінцівок тощо. Разом з тим, ці відмінності мають певні 

закономірності, що можуть відображати характер діяльності вивчаємого 

контингенту студентів, а саме: при візуальному аналізі параметрів тіла, 

боксери чітко диференціюються на дві окремі групи, які мають подібні 

морфологічні особливості тілобудови – «легковаговиків», яка включає в 

себе легшу, напівлегку та напівсередню вагові категорії і охоплює 

контингент студентів з масою тіла в діапазоні 46‒69 кг та «важковаговиків», 

яка формується зі спортсменів середньої, на півсередньої та важкої вагової 

категорій в межах 69,1‒91 кг (табл. 1).  

Таблиця 1 

Соматологічні ознаки студентів-боксерів у відповідності  

до вагових категорій 
 

Показник 
Δ М, 

% 

Вагові категорії 

Легковаговики Важковаговики 

легша 
напів-

легка 

напів-

середня 
середня 

напів-

важка 
важка 

46-56 

кг 

60-64 

кг 

64-69 

кг 

69,1-75 

кг 

75-81 

кг 

81-91 

кг 
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Маса тіла, кг -20,75 
53,88 

±3,63 

62,08 

±0,70 

67,07 

±1,71 

70,70 

±1,03 

76,75 

±0,25 

83,50 

±0,50 

Довжина тіла, см -3,72 
170,79 

±6,84 

174,44 

±2,47 

179,40 

±6,80 

181,00 

±3,50 

177,75 

±6,25 

186,15 

±3,35 

Довжина руки / 

довжина ноги, % 
-2,60 

84,40 

±3,39 

86,29 

±1,71 

84,01 

±1,98 

87,13 

±3,37 

85,52 

±1,36 

88,84 

±0,16 

Довжина руки / 

довжина тулубу, % 
0,70 

131,77 

±6,45 

136,77 

±12,26 

133,89 

±5,46 

132,88 

±5,42 

129,47 

±1,18 

137,30 

±2,91 

Довжина ноги /  

довжина тулубу, % 
3,44 

156,38 

±8,76 

158,55 

±15,84 

159,44 

±6,92 

152,57 

±3,55 

151,45 

±3,78 

154,56 

±3,55 

Довжина ноги /  

довжина тіла, % 
1,43 

50,84 

±1,35 

50,42 

±1,39 

51,51 

±1,22 

49,65 

±0,82 

50,17 

±0,84 

50,79 

±0,39 

Довжина руки / 

довжина тіла, % 
-1,25 

42,87 

±1,26 

43,48 

±0,73 

43,26 

±1,03 

43,23 

±1,10 

42,90 

±0,04 

45,12 

±0,26 

ЖЄЛ, мл -20,36 
3838,89 

±493,21 

4010,71 

±247,62 

4041,67 

±411,11 

4631,25 

±318,75 

4850,00 

±650,00 

5450,00 

±150,00 

ОГК в стані спокою, см -9,84 
84,25 

±3,31 

89,6 

±2,48 

92,50 

±2,33 

94,92 

±2,25 

100,00 

±1,00 

100,50 

±1,50 

ОГК в стані вдиху, см -8,82 
88,56 

±3,19 

92,60 

±2,08 

95,33 

±2,89 

98,00 

±2,50 

102,75 

±1,25 

102,50 

±1,50 

ОГК в стані видиху, см -8,96 
82,81 

±3,23 

87,70 

±2,68 

90,17 

±2,22 

91,33 

±1,83 

98,50 

±0,50 

96,50 

±0,50 

Екскурсія грудної клітки -1,07 
5,89 

±0,88 

5,58 

±1,61 

5,17 

±1,22 

6,57 

±0,82 

4,25 

±0,75 

6,00 

±1,00 

Максимальна кисті  

Fmax (к), кг 
-24,21 

32,11 

±4,15 

39,10 

±4,08 

43,33 

±4,44 

46,13 

±6,63 

47,50 

±7,50 

57,50 

±5,50 

Максимальна сила спини 

(станова) Fmax (с), кг  
-32,27 

81,56 

±10,62 

124,00 

±19,20 

110,00 

±26,67 

146,88 

±26,88 

125,00 

±25,00 

194,00 

±1,00 

 

При цьому, достовірної залежності від спортивного стажу та 

кваліфікації не спостерігається. Найбільші відмінності за абсолютними 

значеннями показників виявлені за довжиною тіла, корпусу, тулубу, 

верхньої кінцівки, ОГК як у стані спокою так і на вдосі, видосі, які 

знаходяться в межах 3,72‒9,84% при незначних відмінностях за довжиною 

нижньої кінцівки та екскурсії грудної клітки (1,07‒1,92%) (табл. 1).  

Розрахунок відносних значень показників, які дозволяють виявити 

особливості статури та пропорцій окремих частин тіла, вказує на 

превалювання у спортсменів легких категорій певної «довгоногості», що 

наочно представлена співвідношенням довжини верхніх кінцівок до 

довжини нижніх. Так, у легковаговиків дане співвідношення знаходиться в 

діапазоні 84,01‒86,29%, на відміну від спортсменів важких категорій у яких 

діапазон значень відносно вищий (85,52‒88,84%). Подібну тенденцію 

підтверджує і розрахунок співвідношення довжини нижніх кінцівок до 

довжини тулубу та коефіцієнтом пропорційності тіла. Так, дане 

співвідношення боксерів легких категорій знаходиться в діапазоні 156,38-

159,44%, КП = 93,66‒97,79%, у важковаговиків – 151,45‒154,56%, КП = 

91,97‒94,91% (табл. 1), що може свідчити про вище розташування ЦТ тіла у 
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легковаговиків за рахунок більшої довжини нижніх кінцівок. На даний факт 

вказує і індекс скелії (за Манувріє), який у важковаговиків менший на 

2,89%, що свідчить про певну подовженість нижніх кінцівок у боксерів 

легких категорій (табл. 2). При цьому, відносні значення довжини верхніх 

кінцівок знаходяться на однаковому рівні за якими подібних 

закономірностей не спостерігається (табл. 1). 

Можна припустити, що «коротконогість» важковаговиків пов’язана з 

характером ведення поєдинку, для яких притаманним є силовий або 

«нокаутучий» [2, с. 50; 9, с. 95] стиль з мобілізацією можливостей організму 

на точних, концентрованих ударах і забезпеченні максимального захисту в 

обороні, що дозволяє, певною мірою, довжина нижніх кінцівок, як фактор 

збереження рівноваги при ефективних атакуючих діях супротивника. 

Захисні дії полягають у захисті тулубу шляхом приведення верхніх кінцівок 

до корпусу, оптимальним згинанням нижніх кінцівок з відведенням 

штовхаючої ноги назад для забезпечення більшої стійкості тіла. Цілком 

логічно, що відносно короткі нижні кінцівки детермінують нижче 

розташування ЦТ тіла і надають певну перевагу у збереженні рівноваги у 

двобої.  

Для легковаговиків техніко-тактичні дії, в більшій мірі, пов’язані у 

активному пересуванні по рингу з нанесенням значної кількості ударів, але 

меншої сили і ефективності, що підтверджують деякі дослідники, які 

вивчали особливості змагальної діяльності боксерів легких та важких 

вагових категорій [9, с. 95]. Автори вказують, що легковаговики достатньою 

мірою рухливі на рингу, мають високу маневреність і ведуть бій у високому 

темпі. Маневрування супроводжується швидкими різкими довгими ударами 

[9, с. 95]. При цьому, перевага в бою надається саме кількості ударів, а не 

сильнішому акцентованому удару, який може принести дострокову 

перемогу. Розвиток атаки і контратаки здійснюється, головним чином, в 

середній дистанції швидкими багатоударними серіями, що 

супроводжується захистом частіше «підставками» рук, іноді – «ухилами» і, 

дуже рідко, – «нирками». Після ударів негайно відходять на дальню 

дистанцію, щоб не дати супротивнику закріпитися на зручній дистанції  

[9, с. 95]. 

Боксерам «важкої» групи, як правило, непритаманна висока 

швидкість на рингу. Вони ведуть бій, де здебільшого застосовуються 

захисти тулубом – «ухили» і «нирки», переважно, на дальній і середній 

дистанціях, різкими одиночними ударами, або короткими серіями. Головна 

увага приділяється сильним і влучним ударам, що може принести 

дострокову перемогу. При цьому, значної різниці в ефективності атаки та 

захисту у боксерів різних вагових категорій не спостерігається [9, с. 95]. 

Розрахунок антропометричних індексів, які дозволяють визначити 

співвідношення окремих параметрів тіла спортсменів і встановити тип 

тілобудови, підтверджує наше припущення щодо відокремлення двох 
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полярних груп спортсменів – «легковаговиків» та «важковаговиків» 

(табл. 2).  

Таблиця 2 

Соматологічні індекси студентів-боксерів у відповідності  

до вагових категорій 
 

Показник Δ, % 

Вагові категорії 

Легковаговики Важковаговики 

легша 
напів-

легка 

напів-

середня 
середня 

напів-

важка 
важка 

46-56 

кг 

60-64 

кг 

64-69 

кг 

69,1-75 

кг 

75-81 

кг 

81-91 

кг 

Індекс Кетле, г/см 

-

18,05 

315,50 

±13,75 

356,44 

±7,21 

374,69 

±20,89 

395,98 

±9,31 

432,37 

±16,61 

448,76 

±10,76 

Індекс Ерісмана, ум. од. 

-

86,01 

-1,18 

±2,54 

1,73 

±3,23 

2,80 

±2,03 

5,38 

±2,59 

11,13 

±2,13 

7,43 

±3,18 

Індекс Пин’є, ум. од. 

223,8

0 

33,98 

±4,15 

25,22 

±4,82 

22,17 

±5,78 

16,48 

±4,64 

2,50 

±6,00 

6,15 

±4,35 

Коефіцієнт пропорційності тіла 

(KП),% 
2,58 

95,27 

±5,04 

93,66 

±5,23 

97,79 

±4,69 

91,97 

±3,02 

92,62 

±3,12 

94,91 

±1,47 

Індекс cтенії, ум.од.  
15,74 

0,89 

±0,03 

0,82 

±0,02 

0,79 

±0,03 

0,76 

±0,02 

0,70 

±0,02 

0,70 

±0,02 

Життєвий індекс, мл/кг 
0,94 

70,85 

±8,10 

64,60 

±3,86 

60,36 

±7,00 

65,48 

±4,50 

63,22 

±8,67 

65,28 

±2,19 

(сила кисті, кг ×  

маса тіла, кг -1 )× 100, ум. од. 
-9,97 

59,51 

±7,22 

52,31 

±17,44 

64,62 

±5,94 

65,24 

±9,42 

61,92 

±9,97 

68,83 

±6,17 

(сила спини, кг 

/маса тіла, кг-1 )× 100, ум. од. 

-

20,38 

150,58 

±18,85 

165,81 

±58,97 

164,03 

±37,71 

208,09 

±38,87 

162,97 

±33,10 

232,34 

±0,19 

Індекс скелії (ІС) за Манувриє, 

ум. од. 
2,89 

108,28 

±5,85 

106,41 

±6,07 

111,20 

±5,45 

103,72 

±2,97 

105,19 

±3,62 

107,83 

±1,70 
 

Так, для «важковаговиків» притаманна висока відносна маса тіла, яка, 

за індексом Кетле знаходиться в діапазоні 395,98‒448,76 г/см, на відміну від 

«легковаговиків» у яких даний індекс знаходиться в межах 315,50‒374,69 

г/см. При цьому, в міру зміни вагової категорії від найлегшої до важкої, 

співвідношення закономірно збільшується, що може свідчити про те, що у 

відповідності до вагової категорії посилюється необхідність мобілізації 

значних м’язових груп, і активного м’язового компоненту, що забезпечують 

потужний сильний удар та/або серію ударів, на відміну від легковаговиків, 

для м’язового апарату яких актуальним є точна координація ударів в 

незахищену ділянку тіла супротивника.  

На фоні цих відмінностей, значення індексу Ерісмана, який дозволяє 

диференціювати спортсменів за пропорційністю розвитку грудної клітки, 

свідчить про превалювання у спортсменів легких вагових категорій 

відносної вузькогрудості (-1,18 ‒ +2,80 ум. од.) та широкогрудості у важких 

(+5,38 ‒ +11,13 ум. од.), що у відповідністю з індексом Пін’є свідчить про 

нормостенічність тілобудови легковаговиків зі схильністю до астенії 
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(доліморфії), на відміну від важковаговиків, які, в більшості випадків мають 

гіперстенічний (брахіморфічний) тип тілобудови. Подібну тенденцію мають 

значення індексу стенії, який вказує на виражену брахіморфію (0,70-0,76 ум. 

од.) у важковаговиків і помірну брахіморфію (зі схильністю до доліморфії) 

у легковаговиків (0,79-0,89 ум. од.) (табл. 2). 

Підтвердженням припущення щодо більшого активного м’язового 

компоненту у важковаговиків є відносні значення сили м’язів кисті та 

спини, що особливо виявляється за становою силою, і відрізняється від 

аналогічного у легковаговиків, в середньому, на 20,38%. 

Зважаючи на вищевказане можна припустити, що широка грудна 

клітка і відмінність за силою м’язів кисті, і особливо, спини є компенсуючим 

фактором, який обумовлює однорідність розташування ЦТ тіла спортсменів 

за рахунок активної м’язової маси у верхній частині тулубу важковаговиків. 

При цьому, морфофункціональні параметри, які відображають дихальну 

функцію, а саме екскурсія грудної клітки та відносні значення ЖЄЛ (мл/кг), 

тенденції до залежності від вагової категорії не мають і знаходяться в межах 

5,17‒5,89%у легковаговиків та 5,25‒6,57% у важковаговиків за екскурсією 

грудної клітки, на фоні відповідності до пропорцій тіла, 60,36‒70,85 мл/кг і 

63,22‒65,48% у легко- і важковаговиків відповідно за значеннями 

співвідношення ЖЕЛ до маси тіла (табл. 1). Даний факт свідчить про 

подібність морфофункціональних ознак у боксерів різних вагових 

категорій, що у відповідності до відмінностей за відносними значеннями, 

які відображають тип та пропорційність тілобудови, підтверджує наше 

припущення щодо концентрації потужних м’язових груп у важковаговиків 

у верхній частині тулубу.  

Функціональний стан серцево-судинної системи вказує на те, що в 

умовах відносного спокою у студентів-боксерів ЧСС та АТ коливається в 

діапазоні 55,72-69,56 уд ∙ хв.-1 і 118,00-144,50 мм. рт. ст. (АТсист), 76,89‒

81,38 мм. рт. ст. (АТдіаст) відповідно, в залежності від вагової категорії 

(табл. 3).  

Таблиця 3 

Функціональний стан серцево-судинної та дихальної систем  

у студентів, що займаються в групах СПУ з боксу  

в умовах відносного спокою 
 

Показник Δ, % 

Вагова категорія 

«Легковаговики» «Важковаговики» 

46-56 кг 
60-64 

кг 

64-69 

кг 

69-75 

кг 

75-81 

кг 

81-91 

кг 

Систолічний АТ (АТсист), 

 мм. рт. ст. 
-2,22 

125,22 

±2,86 
128,26 

±2,83 
123,33 

±1,56 
122,88 

±1,88 
118,00 

±1,00 
144,50 

±0,50 

Діастолічний АТ (АТдіаст.), 

мм. рт. ст. 
-1,44 

76,89 

±2,65 
80,89 

±2,08 
77,67 

±1,22 
81,38 

±1,03 
77,00 

±1,00 
80,50 

±1,50 

Частота серцевих 

скорочень (ЧСС), уд∙хв-1 
0,77 

69,56 

±1,44 
60,89 

±1,23 
58,31 

±1,46 
69,56 

±1,02 
62,04 

±1,46 
55,72 

±1,67 
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ПТ, мм. рт. ст. -3,49 
48,33 

±1,85 
47,38 

±1,96 
45,67 

±1,78 
41,50 

±1,25 
41,00 

±1,00 
64,00 

±1,00 

АТсер. мм. рт. ст. -1,92 
101,06 

±2,85 
104,57 

±1,14 
100,50 

±1,67 
102,13 

±1,13 
97,50 

±1,50 
112,50 

±1,50 

Коефіціент ефективності 

кровообігу (КЭК), ум. од. 
-1,13 

3311,11 

±51,93 
2884,24 

±65,40 
2665,40 

±47,11 
2858,58 

±59,00 
2553,85 

±28,15 
3549,29 

±44,99 

Ударный об’єм серця 

(УОК), мл  
1,07 

68,13 

±1,84 
64,34 

±1,24 
63,63 

±1,86 
60,46 

±1,41 
61,38 

±1,93 
72,18 

±1,68 

Хвилинний об’єм крові 

(ХОК), мл  
1,71 

4663,87 

±51,70 

3881,9

2 

±59,37 

3691,2

7 

±25,91 

4204,5

3 

±97,12 

3824,49 

±51,16 
4001,99 

±52,63 

Вегетативний індекс Кердо 

(ВіК), ум. од. 
-14,23 

-11,62 

±1,49 
-33,57 

±0,84 
-34,04 

±0,09 
-23,38 

±1,47 
-24,96 

±1,04 
-44,04 

±1,51 

ЧД, дих. циклів∙ хв.-1 7,33 
14,67 

±0,89 
16,83 

±0,17 
16,67 

±0,78 
14,88 

±0,59 
15,50 

±0,50 
14,50 

±0,50 

ДО, мл -6,93 
938,89 

±14,68 
816,67 

±18,89 
966,67 

±8,89 

1025,0

0 

±22,00 

850,00 

±20,00 
1050,00 

±18,00 

ХОД, мл -1,28 
13200,00 

±466,67 

13616,6

7 

±288,8

9 

15733,3

3 

±271,11 

14700,0

0 

±357,00 

13150,0

0 

±350,00 

15250,0

0 

±125,00 

 

Кардіогемодинамічні показники суттєво не відрізняються за 

підгрупами («легковаговики», «важковаговики») на відміну від окремих 

вагових категорій. Зокрема, для боксерів найважчої категорії (81‒91 кг) 

притаманним є відносно високі значення АТсист (144,50±0,50 мм. рт. ст.) 

при найнижчих значеннях ЧСС (55,72±1,67 уд ∙ хв.-1), що, у свою чергу, 

обумовлює підвищені значення пульсового АТ (64,00±1,00 мм. рт. ст.), 

середньодинамічного АТ (112,50±1,50 мм. рт. ст.) коефіцієнту ефективності 

кровообігу (3549,29±44,99 ум. од.), ударного об’єму крові (72,18±1,68 ум. 

од.). При цьому, вегетативний індекс Кердо, який характеризує 

співвідношення пара-, симпатичної регуляції серцево-судинної діяльності 

має достатньо високу схильність до ваготонії (-44,04±1,51 ум. од.). Ударний 

об’єм серця, в даному випадку, напряму залежить від вагової категорії і 

свідчить про відносно вищі значення (63,63-68,13 ум. од.) у 

«легковаговиків» на відміну від студентів важких категорій (60,46-61,38 ум. 

од.). Дану тенденцію можна пояснити характером забезпечення трофіки 

тканин: у «важковаговиків» – за рахунок об’ємного викиду крові в фазу 

систоли, на відміну від інших вагових категорій, у яких даний механізм 

реалізується у відповідності до частотних характеристик (ЧСС). Даний факт 

підтверджується співвідношенням високо- до низькохвильової складових 

варіабельності серцевого ритму (LF/HF, %) (табл. 4).  

Так, у найважчій ваговій категорії дане співвідношення становить 

21,78/44,24%, що вказує на достатньо високий вплив парасимпатичної 

нервової системи на регуляцію серцевої діяльності. При цьому, студенти 
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різних вагових категорій відрізняються різноплановістю домінування 

парасимпатичної складової ВСР і обумовлюється, на нашу думку, 

характером спортивно-педагогічної діяльності, яка є, певним чином, 

генетично детермінованою у відповідності до темпераментальних 

особливостей особистості та типу тілобудови. 

Достатньо чітка відмінність у студентів різних вагових категорій 

спостерігається за амплітудно-частотними параметрами пульсової хвилі. 

Так, для «легковаговиків» характерним є відносно невисокі значення 

тривалості пульсової хвилі (0,840‒0,980 с) та її складових: тривалості 

дикротичної (0,530‒0,660 с), анакротичної (0,293‒0,320 с) фаз, систоли 

(0,384‒0,400 с) і діастоли (0,494‒0,580 с). У «важковаговиків» часові 

параметри відрізняються в діапазоні 3,64‒6,52% в залежності від показника 

і вказують на більшу тривалість як самої пульсової хвилі (ТПХ) так і її 

складових (ТДФ, ТАФ, Тсист, Тдіаст, ВОВ). 

Таблиця 4 

Амплітудно-часові параметри пульсової хвилі та вегетативна 

регуляція серцевого ритму у студентів,  

що займаються в групах СПУ з боксу 
 

Показник Δ, % 

Вагова категорія 

«Легковаговики» «Важковаговики» 

46-56 

кг 
60-64 кг 

64-69 

кг 

69-75 

кг 
75-81 кг 81-91 кг 

Ч
а
со

в
і 

Тривалість пульсової 

хвилі (ТПХ), с 
-5,92 

0,880 

±0,12 
0,84 

±0,13 
0,98 

±0,03 
0,86 

±0,14 
0,91 

±0,08 
1,10 

±0,02 

Тривалість дикротичної 

фази пульсової хвилі 

(ТДФ), с 

-6,07 
0,585 

±0,12 
0,53 

±0,13 
0,66 

±0,03 
0,55 

±0,13 
0,57 

±0,03 
0,77 

±0,02 

Тривалість анакротичної 

фази пульсової хвилі 

(ТАФ), с 

-5,84 
0,293 

±0,02 
0,31 

±0,01 
0,32 

±0,01 
0,32 

±0,03 
0,34 

±0,05 
0,32 

±0,04 

Тривалість фази 

наповнення (ТН), с 
-3,64 

0,135 

±0,00 
0,13 

±0,01 
0,14 

±0,00 
0,14 

±0,01 
0,14 

±0,01 
0,14 

±0,00 

Тривалість систолічної 

фази серцевого циклу 

(Тсист.), с 

-5,30 
0,384 

±0,01 
0,39 

±0,01 
0,40 

±0,01 
0,39 

±0,03 
0,41 

±0,02 
0,44 

±0,02 

Тривалість диастолічної 

фази серцевого циклу 

(Тдіаст.), с 

-6,52 
0,494 

±0,11 
0,45 

±0,13 
0,58 

±0,02 
0,48 

±0,14 
0,50 

±0,07 
0,65 

±0,01 

Час відбиття пульсової 

хвилі (Твідб), с 
-7,37 

0,250 

±0,01 
0,26 

±0,02 
0,25 

±0,01 
0,25 

±0,03 
0,27 

±0,01 
0,30 

±0,02 

А
м

п
л

іт
у
д

н
і Амплітуда пульсової 

хвилі (АПХ), ум. од. 
6,14 

25,152 

±0,83 
22,83 

±0,72 
25,33 

±1,11 
23,71 

±1,72 
22,08 

±0,92 
23,28 

±1,12 

Амплітуда дикротичної 

хвилі (АДХ), ум. од. 
25,49 

12,170 

±0,56 
10,17 

±1,61 
13,11 

±1,15 
9,67 

±1,17 
7,50 

±1,17 
11,08 

±0,92 

Амплітуда інцизури (АІ), 

ум. од. 
25,50 

10,233 

±2,05 
7,44 

±1,89 
10,89 

±1,96 
7,86 

±1,42 
5,25 

±1,08 
9,65 

±1,15 
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В
ег

ет
а
т
и

в
н

а
 р

ег
у
л

я
ц

ія
 

се
р

ц
ев

о
г
о
 р

и
т
м

у
 

Total Power, ms2 
-

30,44 
3694,56 

±115,90 
7341,54 

±451,56 
5375,20 

±353,94 
10265,06 

±502,01 
6571,14 

±291,54 
6755,53 

±167,05 

Very Low Frequency 

(VLF), % 9,17 
36,11 

±1,35 
44,53 

±1,55 
42,60 

±1,40 
35,17 

±1,68 
43,73 

±1,22 
33,99 

±1,37 

Low Frequency (LF), % 
11,95 

40,61 

±1,80 
22,65 

±0,17 
42,60 

±1,89 
38,19 

±1,83 
34,59 

±1,51 
21,78 

±1,16 

High Frequency (HF), % 
-

23,41 
23,27 

±0,59 
32,82 

±0,35 
14,80 

±0,78 
26,64 

±1,93 
21,68 

±1,73 
44,24 

±1,53 

LF/HF ratio, ум. од. 
34,19 

2,47 

±0,43 
0,83 

±0,32 
3,45 

±0,42 
1,99 

±0,19 
2,49 

±0,16 
0,55 

±0,05 
 

При цьому, тривалість фази наповнення не залежить від вагової 

категорії і у всіх студентів знаходиться в діапазоні 0,13‒0,14 с (табл. 4). За 

амплітудними ж параметрами (ТПХ, ТДХ, АІ) простежується чітка 

диференціація за ваговою категорією, а саме: «легковаговики», на відміну 

від «важковаговиків» мають більшу амплітуду пульсової хвилі та її 

складових в межах 6,14‒25,5%. Подібне співвідношення часових до 

амплітудних параметрів пульсової хвилі може бути пояснено 

пріоритетністю забезпечення діяльності: у «легковаговиків», для яких 

притаманним є менша тривалість ПХ при більшій амплітуді, характерним є 

переважання анаеробної складової функціонального забезпечення 

діяльності; у «важковаговиків» повільніше розповсюдження ПХ з її 

меншою амплітудою характеризує домінування аеробної складової 

енергозабезпечення.  

Подібний висновок підтверджується і характером респіраторної 

функції студентів-боксерів у відповідності до вагової категорії, а саме: 

хвилинний об’єм дихання у «легковаговиків» забезпечується, більшою 

мірою, за рахунок частоти дихання (ЧД) на відміну від «важковаговиків», у 

яких домінує глибина дихання (ДО) на тлі нижчої частоти (ЧД) (табл. 3).  

Дана закономірність обумовлює метрономізацію дихання, що, у свою 

чергу підвищує загальну потужність спектру ВСР у «важковаговиків» в 

діапазоні 6571,14-1065,06 мс2 на відміну від «легковаговиків» у яких даний 

параметр нижчий на 30,44%. Підтвердженням нашого припущення є 

співвідношення домінування низько-, високохвильової складових ВСР 

(LF/HF, %) (табл. 4). Так, у «легковаговиків» дане співвідношення становить 

35,29/23,63%, тоді як у «важковаговиків» спостерігається схильність до 

вираженості високохвильової складової ВСР (31,52/30,85%) (табл. 4). На 

даний факт вказує і співвідношення домінування судинної до дихальної 

синусової аритмії серця: у «легковаговиків» значення індексу на 34,19% 

вище ніж у «важковаговиків», що вказує на схильність у студентів-боксерів 

важких категорій до парасимпатичної регуляції СР. Парасимпатична 

регуляція ВСР, при цьому, у «важковаговиків» забезпечується, більшою 

мірою, швидкістю руху крові по судинах при меншій амплітуді коливання 

судинної стінки, яка є детермінантою тонічного впливу вегетативної 

нервової системи, зокрема її симпатичної ланки. Дана тенденція 
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підтверджується розрахунком індексів, які відображають тонічну функцію 

судин, їх еластичність/ригідність, реактивність судин при викиді крові у 

фазу систоли. Так, для «важковаговиків», на відміну від студентів-боксерів 

легких категорій значення індексів (ВіК, КЕК) вказує на виражену 

впливовість симпатичної ланки регуляції серцевого тонусу (табл. 3).  

На нашу думку, дане ствердження можна пояснити характером 

ведення двобою, який відрізняється інтенсивністю в групах студентів-

боксерів. Так, «легковаговики» проводять двобій з високою інтенсивністю, 

що обумовлює значне превалювання алактатної гліколітичної (анаеробної) 

складової енергозабезпечення. Для «важковаговиків» притаманною є менш 

інтенсивна манера ведення двобою, більшою мірою, за рахунок захисних 

дій з нанесенням цілеспрямованого, потужного удару, що призведе до 

перемоги над супротивником. Це стає можливим на пізніх раундах і 

залежить, більшою мірою, від психофізіологічних детермінант особистості 

(темпераменту), що і спонукає боксера тривалий час активно спостерігати 

за роботою супротивника, вивчати особливості техніко-тактичних дій, 

виснажуючи його за рахунок клінчів та пересувань, і у вирішальний момент 

завершити двобій на свою користь. Очевидно, дана закономірність може 

бути як результатом спортивного досвіду так і відбором у відповідності до 

генетично детермінованих особливостей особистості, соматотипу, 

функціонального стану систем організму. 

Отже, найбільші відмінності за абсолютними значеннями виявлені за 

довжиною тіла, корпусу, тулубу, верхньої кінцівки, ОГК у стані спокою, на 

вдосі та видосі. Відмінностей за довжиною нижньої кінцівки та екскурсії 

грудної клітки у представників різних вагових категорій не спостерігається. 

Для боксерів легких вагових категорій характерна відносна 

«довгоногість», яка, в свою чергу, є чинником, що обумовлює вище 

розташування ЦТ тіла, на відміну від важковаговиків у яких ЦТ знаходиться 

нижче, що забезпечує їм більшу стійкість тіла при здійсненні захисних дій 

та реалізації точних концентрованих ударів. Спортсмени легких вагових 

категорій відрізняються вузькою грудною кліткою, що у поєднанні з 

відносними значеннями довжини нижніх кінцівок свідчить про 

нормостенію (зі схильністю до астенії), на відміну від важковаговиків у яких 

спостерігається широка грудна клітка і гіперстенічний тип тілобудови. 

Належне функціонування кардіореспіраторної системи у студентів-боксерів 

легких категорій забезпечується симпатичним впливом на регуляцію 

серцевої діяльності при домінуванні парасимпатичного впливу на судинно-

тонічну функцію. Забезпечення киснем відбувається за рахунок дихальних 

циклів (симпатичний вплив на дихальний центр у довгастому мозку). І, 

навпаки, у «важковаговиків» при домінуючому впливі парасимпатичної 

складової ВСР на ритм серця спостерігається симпатична регуляція 

судинного тонусу.  

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі спрямовані на 
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визначення взаємообумовленості соматотипу, функціонального стану 

кардіогемодинаміки та вегетативної регуляції серцевого ритму студентів 

чоловічної статі, що займаються в групі СПУ з боксу. 
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PERSONALITY TRAITS AND PREFERRED VALUES 

OF THE UNIVERSITY STUDENTS 

 

The main aim of the study was to explore the personality traits and 

preferred values of the university students. The study was carried out on a sample 

of 170 respondents. Two research questionnaires were used: the Neuroticism-

Extroversion-Openness-Five Factor Inventory (NEO-FFI) and Schwartz’s Values 

Survey. There was no significant differences between women and men in the 

preferred values, but men scored higher than women on Neuroticism domain. The 

student’s place of residence and student’s academic year differentiated 

statistically significant results obtained in this research in some of the preferred 

values. Students from the village had higher means in Stimulation, Universalism, 

Benevolence, Conformity, and Security than students from the city. In addition, 

the results revealed that students second-third academic year had higher scores 

on the Power, Achievement, Self-Direction, and Universalism than students first 

year. 

Key words: personality traits, values, university students. 

 

Основною метою дослідження було вивчення особливостей 

особистості та переважних цінностей студентів університету. 

Дослідження було проведено на вибірці з 170 респондентів. Було 

використано дві дослідницькі анкети: інвентаризацію нейротизму ‒ 

екстраверсії ‒ відкритості ‒ п’ять факторів (NEO-FFI) та дослідження 

цінностей Шварца. Не було суттєвих відмінностей між жінками та 

чоловіками у переважних цінностях, проте чоловіки набрали більше 

значення, ніж жінки, у домені невротичних захворювань. Місце проживання 

студента та студентський навчальний рік диференціювали статистично 

значущі результати, отримані в цьому дослідженні, у деяких з кращих 

значень.  

Ключові слова: риси особистості, цінності, студенти університету. 

 

Основная цель исследования заключалась в изучении личностных 

качеств и предпочтений студентов университета. Исследование 

проводилось по выборке из 170 респондентов. Использовались два 

исследовательские вопросники: «Невротизм – экстраверсия – открытость ‒ 

пять факторов» (NEO-FFI) и оценка ценностей Шварца. Существенных 

различий между женщинами и мужчинами в предпочтительных значениях 

не было, но мужчины оценивали выше, чем женщины в области 
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нейротизма. Студенческое место жительства и студенческий учебный 

год дифференцировали статистически значимые результаты, полученные 

в этом исследовании по некоторым из предпочтительных значений.  

Ключевые слова: личностные качества, ценности, студенты 

университета. 

 

Personality encompasses the relatively stable feelings, thoughts, and 

behavioral patterns a person has. Personality different peoples form each other. 

Psychologists defined personality in different ways. Some of them defined it as 

enduring dispositions that cause characteristic patterns of interaction with one’s 

environment (Goldberg, 1993; Olver & Mooradian, 2003). The other defined 

personality as characteristic patterns of thoughts, feelings and behaviors over time 

and across situations (Connor-Smith & Flachsbart, 2007). Personality is a set of 

psychological traits and mechanism within the individual which is organized, 

relatively endured, and influences the individual’s adaptation to the environment 

(Pervin & John 1997). A trait can be defined as a relatively stable characteristic 

that causes persons to behave in certain ways (Pervin, 1994). Traits are the 

consistent patterns of thoughts, feelings, motives, and behaviors that a person 

exhibits across situations. That is, someone who scores high on a trait will exhibit 

psychological states related to that trait more often and to a greater extent than 

individuals who score low on that trait (Fleeson and Gallagher, 2009).  

The personality is rather stable, but doesn’t mean that it not change. In fact, 

personality is shaped, especially during childhood and adolescence, and changed 

throughout life. Peoples have changed and evolved as a result of their own life 

experiences, the process of socialization they received in early childhood, 

relationship with other they were exposed to, social roles performed by them, 

successes and failures they had in their life events. People tend to become more 

socially dominant, more conscientious (organized and dependable), and more 

emotionally stable between the ages of 20 and 40, whereas openness to new 

experiences may begin to decline during this same time (Roberts, Walton, 

Viechtbauer, 2006).  

Although personality is mainly related to physiological processes, it’s also 

environmental components like society and its culture can contributes to 

development an individual’s personality. Personality traits are determined by the 

culture to which people live in. Every society prescribes certain forms of behavior 

for the individuals and tends through its culture (different social norms, beliefs, 

attitudes) to create a basic personality type with a complexity of characteristics. 

People who are kept isolated from their respective societies cannot develop their 

personality according to the demands of such societies. So, the influence of 

society upon personality is of considerable importance (Olver & Mooradian, 

2003).  

Personality researchers proposed a differences models of traits. For 

example, Raymond Cattell developed model of personality based upon sixteen 
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traits. Hans Eysenck proposed a model of personality based upon just three 

universal traits: Neuroticism, Extraversion and Psychoticism. Zuckerman (1994) 

proposed five personality traits: Impulsive Sensation Seeking (we can treat 

impulsivity and sensation seeking as independent dimensions) Neuroticism, 

Sociability, Aggression/Hostility (Zuckerman, 1994).  

The best developed model concerning personality traits is the Big Five 

introduced by Costa and McCrae (Costa & McCrae, 1994). This model of 

personality can be used to describe the most salient aspects of personality. It 

combines people’s attitude, emotions and behavior, and was defined as a 

consistent pattern of thought, feelings, or actions that distinguish people from one 

another (Goldberg, 1993). Personality analysis is mainly based on a five-factor 

model, covering such aspects as extroversion (engagement with the external 

world, positive and optimistic attitude, sociability); neuroticism (tendency to 

experience negative emotions); agreeableness (altruistic nature, people-oriented 

attitude); conscientiousness (organizing skills; ability to develop motivation and 

perseverance in striving after goals), openness to experience (intellectual 

curiosity, appreciation of art, sensitivity to beauty). The each of the five 

personality factors represents a range between two extremes. In the real world, 

most people lie somewhere in between the two polar ends of each dimension 

(McCrae, Costa, 1999). 

Individuals who are extroverts are talkative, assertive, energetic, outgoing, 

excitement seekers and enthusiastic. They enjoy being the center of attention and 

meeting new people. People who are low in extraversion tend to be more reserved 

and have to expend energy in social settings. 

Individuals who are high on neuroticism are anxious, hostile, vulnerable, 

tense, unstable and self defeating. They have tendency to experience negative 

moods and do not know how to interpret and regulate their emotions. They seem 

to use avoiding and distracting coping strategies, such as denying, wishful 

thinking, and self-criticism rather than more approaching strategies. In contrast, 

people with low level of neuroticism are able to manage and regulate their 

emotion effectively and convert the negative ones to a more positive emotions 

such as change their perceptions of the situations. 

Individuals who are agreeable, they are kind, altruistic, tolerant, forgiving, 

warm, sensitive and compassionate. Individuals with high level of agreeableness 

are assumed to be optimistic, can engage in effective interpersonal relationship, 

are able to perceive, express and regulate emotions effectively. Agreeable traits 

include empathy, consideration, friendliness, generosity, and helpfulness, as well 

as an optimistic view of human nature. Agreeable persons tend to believe that 

most people are honest, decent, and trustworthy, and are less likely to suffer from 

social rejection. 

People who are conscientious are productive, reliable, responsible, 

systematic, punctual, achievement oriented, dependable and thorough. People 

with high conscientiousness are organized, plan ahead, and exhibit impulse 
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control. They have no problem to resist temptation or delay gratification. They 

are able to motivate themselves to perform a task that they would like to 

accomplish. 

Openness to experience includes traits like having wide interests, being 

imaginative and insightful, attentiveness to inner feelings, preference for variety, 

and intellectual curiosity. Individuals who are high in openness are artistic, 

original, creative, and open to new ideas. People low in this trait are often much 

more traditional and dislike changes in their life (Costa & McCrae, 1992; McCrae 

& John, 1992). 

Many reports found gender differences in rates of personality traits. Women 

scored higher than men on Neuroticism. The one of Neuroticism in which women 

do not always exhibit higher scores than men was Anger, or Angry Hostility. 

Women consistently scored higher than men on Agreeableness and related 

measures, such as tender-mindedness. No significant gender differences were 

typically found on Openness/Intellect, Extraversion and Conscientiousness 

domains (Costa, Terracciano, & McCrae 2001, Feingold, 1994).  

Costa et al. (2001) investigated gender differences across specific aspects 

of Five Factor Model domains. They found that men scored higher in some facets 

of Openness, such as Openness to Ideas, while women scored higher in others 

such as Openness to Aesthetics and Feelings. Men scored higher in some facets 

of Extraversion such as Excitement Seeking and Assertiveness, while women 

scored higher in other Extraversion facets such as Warmth, Gregariousness, and 

Positive Emotions, Men and women appear to differ little on either specific 

aspects of Conscientiousness (encompassing such qualities as diligence, self-

discipline, orderliness, and goal-orientation) or the sub-dimensions it comprises. 

However, these differences between women and men were small and were not 

consistent across cultures (Costa, Terracciano, & McCrae, 2001). 

Not only personality traits, but more cognitive elements like personal 

values may be motive of engagement and functioning people in their everyday 

life. 

Values motivate behavior. Rokeach (1973) found that people act according 

to their values because there is a need for consistency between one’s beliefs and 

one’s behavior (Rokeach, 1973).   

Values can be treated as existential. They possess concrete meaning in 

concrete situations and contexts as well as cross situational character (Schwartz, 

Sagiv, & Boehnke, 2000). They make up the essential criterion which allows to 

estimate someone’s behavior as well as to characterize the particular order. Some 

values are very important for the person, while others are less. 

Values make up a cognitive representation of challenges, which individual 

would undertake to survive biologically, to function best in the group as well as 

to have a satisfying life. Shalom Schwartz treats values as personal goals. The 

values possess the character of sensible goals which all people try to reach in their 

lives. The values motivate people to act, also to undertake challenges (Schwartz, 
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1992; Schwartz, Sagiv & Boehnke, 2000). 

The researchers are searching for the universal, culture-free contents, in 

spite of their essential differences. According to Shalom Schwartz, the values 

construct the cognitive representations of challenges (the goals), which people 

meet in all the cultures: biological challenges which make people survive; social 

challenges, which make people interact as well as the challenges placed for an 

individual by community, in which the given individual exists. These values are 

the basic principles that guide individual behavior throughout life (Schwartz, 

1992). So, the researcher treats values as personal goals. It means, that if we know 

the values of a person, we can more or less foresee what goals, will be realized by 

him in practice.  

Schwartz has identified ten meaningful groupings of values. They have tend 

to cluster together most closely, and therefore provide a meaningful and relatively 

simple way to group and organize individual values. The ten value domains (and 

sample values for each)  are: Power (social power, authority, wealth, preserving 

my public image, social recognition), Achievement (success, capable, ambition, 

influential, intelligence, self-respect), Hedonism (pleasure, enjoying life, 

gratification of desire), Stimulation (daring, a varied life, an exciting life, 

novelty), Self-Direction (creativity, curiosity, freedom, choosing own goals, 

independent, private life), Universalism (protecting the environment, a world of 

beauty, unity with nature, broad-minded, social justice, wisdom, equality, a world 

at peace, inner harmony), Benevolence (helpfulness, honesty, forgiving, loyalty, 

responsibility, true friendship, a spiritual life, mature love, meaning in life), 

Tradition (devout, accepting portion in life, humble, moderate, respect for 

tradition), Conformity (politeness, honoring parents and elders, obedience, self-

discipline), Security (national security, social order, safety, family security, 

reciprocation of favors, healthy sense of belonging) (Schwartz & Bilsky, 1987; 

Schwartz & Bilsky, 1990; Schwartz, 1992; Schwartz, 1994).  

Different combinations and hierarchies of the values represented in 

Schwartz’s theory motivate behavior for different reasons, and guide behavior 

differently. The particular categories of values create so called "meta-categories", 

which may to be introduced in two dimensions. There are following poles of these 

dimensions: 1) self-oriented (Self-Enhancement/Openness to Change), 2) other-

oriented/stability (Self-Transcendence/Conservation). They can be grouped into 

four meta-categories, which include the following groups of values: a) Self-

Transcendence: Universalism and Benevolence; b) Self-Enhancement: 

Hedonism, Achievement, Power; c) Openness to Change: Stimulation, Self-

Direction; d) Conservation: Security, Conformity, Tradition. 

People generally agree about which values are most important and which 

are in the bottom of their hierarchy. Cross-cultural research on personal values 

reveals commonalities in the meaning of values and some similarities in personal 

hierarchies of values of across cultures. All over the world, benevolence values 

are among the most important, whereas power, tradition, and stimulation values 
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are among the least important. This shared hierarchy of values does not mean, 

however, that individuals and cultures not differ in their values – they differ 

substantial. People vary in how each value is important for them and hence vary 

of endorsing  these values. Furthermore societies vary in the importance their 

members attribute to each value (Schwartz& Bardi, 2001; Sagive & al 2010).  

Gender is one of the factors that can influence the personal values of people. 

The results of empirical studies on the effect of gender on personal values are 

inconclusive. Research of Schwartz and Rubin (2005) revealed that men attributed 

consistently more importance than women did to power, stimulation, hedonism, 

achievement, and self-direction values. In contrary, women attached more 

importance to benevolence and to university and less to security values. Sex 

differences was small and explained less variance than age and much less than 

culture (Schwartz & Rubel, 2005). Lindeman and Verkasalo (2005) found that 

only power is more significant for male university students, while benevolence 

and universalism are more significant for female students (Lindeman & 

Verkasalo, 2005). Karakitapoğlu Aygün & Imamoğlu (2002) noted only a few 

non-significant trends for some of the value domains between women and men. 

Specifically, there was a non-significant trend for the women to be more inclined 

toward universalism and for the men to be more inclined toward a normative 

frame of reference (Karakitapoğlu Aygün & Imamoğlu, 2002).  

The obtained results suggest that gender-related differences in values tend 

to be rather few and inconsistent. These findings imply the gender-related 

similarities in values than differences. 

The purpose of the present study is to analyze the personality traits and 

preferred values system of the university students. A review of the theories and 

previous researches concerning personality and values system allow me to form 

my own research hypotheses. For the purpose of my research, I assume that there 

are statistically significant differences between various socio-demographic 

characteristic of students on the personality traits, especially between women and 

men on Neuroticism and Agreeableness dimensions. Furthermore, I assume that 

there are statistically significant differences between various socio-demographic 

characteristic of students on values system, especially between students from city 

and village and between students first and third academic year on    

2. METHOD 

Participants  

The research was conducted among the university students during their 

classes. Students were informed about the goals of the research. The sample 

consisted of 170 respondents. The same groups of respondent were women 

(50,00%) and men (50,00%). All of the student were aged between 19‒24 years. 

More than half of students (58,82%) were inhabitants of cities, and less than half 

(41,18%) were inhabitants rural areas. Very similar groups of the respondents 

were students of the first (32,35%), the second (32,95%) and the third (34,70%) 

academic year. 
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Questionnaires 
Student were asked to complete two research questionnaires: NEO-Five 

Factor Inventory and Schwartz Value Survey. 
The first  questionnaire to be used was the NEO-FFI in polish adaptation of 

Zawadzki, Strelau, Szczepaniak and Śliwińska (1998). The NEO-FFI measure the 
five major dimensions of personality: Extraversion, Neuroticism, Agreeableness, 
Conscientiousness and Openness to Experience. This questionnaire contained 60 
items, 12 statements for each of the five factor. The instrument includes self-
descriptive responses by the participants using a 1 (strongly disagree) to 5 
(strongly agree) Likert-type scale. Coefficients alpha reliability in the polish 
version for the NEO-FFI were: Extraversion (.77), Neuroticism (.80), 
Agreeableness (.68), Conscientiousness (.82) Openness to experience (.68). 

The second questionnaire to be used was the Value Survey (Schwartz, 
1992) containing 57 values. The Value Survey was translated and adapted into the 
Polish language. Each value was rated on a 9 point scale, ranging from «opposed 
to my principles» (-1) over «not important» (0) to «of supreme importance» (7).  
Reliabilities of the values types were as follows: Power (.73), Achievement (.70), 
Hedonism (.66), Stimulation (.67), Self-direction (.63), Universalism (.76), 
Benevolence (.68),  Tradition (.54), Conformity (.57), Security (.61).  Reliabilities 
of the four meta-categories of values types were as follows: Self-Enhancement 
(.78), Openness to Change (.74), Self-Transcendence (.73), Conservation (.67). 

Results 
To explore the personality’s big five factors of universities students various 

statistical analysis were performed. The results showed that all students achieved 
higher scores on the dimensions Conscientiousness (M=6.61, SD=2.16), 
Extraversion (M=6.47, SD=2.02), and Agreeableness (M=5.47, SD=2.18) than on 
the dimensions Openness to Experience (M=4.24, SD=2.03) and Neuroticism 
(M=4.15, SD=1.96). 

The means of five traits of personality were compared across socio-
demographic groups. Only student’s gender and student’s place of residence 
differentiated statistically significant results obtained from the survey persons. 
The results of student’s gender are presented in table 1. 

Table 1 
T-test analysis results of student’s gender and five traits of personality 

 

 

Five traits of personality  

Women 

N=85 

Men 

N=85 

t- test 

 

M SD M SD 

Extraversion  6.48 1.77 6.45 2.24 -0.07 

Neuroticism  3.78 1.79 4.51 2.06 2.46** 

Agreeableness  5.18 2.19 5.76 2.14 1.73 

Conscientiousness 6.64 2.13 6.57 2.20 -0.21 

Openness to experience  4.12 1.99 4.36 2.08 0.75 

*p<.05,  **p<.01, ***p<.001 
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In comparison to women, men scored significantly higher only on 
neuroticism dimension, t(168)=2.46, p<.01. There was a non-significant trend for 
the men to be more inclined toward agreeableness than women (p<.08). The 
students from the village scored significantly higher on Agreeableness trait than 
the students from the city (M=5.92, SD=2.10 vs. M=5.16, SD=2.10, t(168)=-2.28, 
p< .01). There were no differences on the other personality scales.  

The next step in the research was to know the values system of the 
respondents using Schwartz’s Values Survey. The results showed that the most 
important values for all students participated in the research were: Security 
(M=4.67, SD=0.94), Self-Direction (M=4.62, SD=0.94), Conformity (M=4.59, 
SD=1.05), Benevolence (M=4.57, SD=0.83), Hedonism (M=4.56, SD=1.13), 
Achievement (M=4.37, SD=0.98) and Stimulation (M=4.13, SD=1.20). The less 
important values for students were: Universalism (M=3.91, SD=0.99), Power 
(M=3.73, SD=1.13) and Tradition (M=3.53, SD=0.89). 

The means of ten categories of values were compared across socio-
demographic groups. The student’s place of residence and student’s academic 
year differentiated statistically significant results obtained in this research. 
Differences between student from village and city are presented in table 2.  

Table 2 

T-test analysis results of student’s place of residence  

and ten categories of values 
 

 

        Values 

Students living  

in the city 

N=100 

Students living  

in the village 

N=70 

 

t-test 

 

M SD M SD 

Power 3.61 1.16 3.88 1.06 -1.51 

Achievement  4.28 1.04 4.50 0.88 -1.41 

Hedonism 4.52 1.22 4.62 0.99 -0.53 

Stimulation 3.96 1.29 4.37 1.01 -2.19** 

Self-Direction 4,56 0.98 4.71 0.87 -0.99 

Universalism 3.76 1.05 4.12 0.87 -2.32** 

Benevolence 4,42 0.83 4.77 0.80 -2.67*** 

Tradition 3.43 0.94 3.66 0.80 -1.62 

Conformity 4.38 1.04 4.87 1.00 -3.04*** 

Security 4.54 0.98 4.86 0.86 -2.18* 

 *p<.05;  **p<.01, ***p<.001 

 

The results showed that in comparison to students from the city, student 

from the village attached more importance to Stimulation, t(168)=-2.19, p<0.01; 

to Universalism, t(168)=-2.32, p <.01; to Benevolence, t(168)=-2.67, p<.001; to 

Conformity, t(168)=-3.04, p<.001; and to Security, t(168)=-2.18, p<.05. 
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Taking academic year into account, results showed that in comparison to 

students of the first year, students second and third year had higher scores on the 

Power (M=3.40, SD=0.96 vs. M=3.89, SD=1.07 and M=3.85, SD=1.27, 

F(2,167)=3.29, p<.05), Achievement (M=4.13, SD=0.82 vs. M=4.41, SD=0.96 

and M=4.55, SD=1.04, F(2,167)=2.78, p<.05) and the Self-Direction (M=4.32, 

SD=0.93 vs. M=4.70, SD=0.82 and M=4.83, SD=1.00, F(2,167)=4.71, p<.01). In 

comparison to students third year, students first and second year attached less 

importance to Universalism (M=4.24, SD=1.11 vs. M=3.59, SD=0.84 and 

M=3.87, SD=0.91, F(2,167)=6.58, p<.001).  

Different combinations and hierarchies of the values motivate individual 

behavior for different reasons, and guide individual behavior differently. The 

particular categories of values create so called «meta-categories». To examine 

whether the four value dimensions differentiate between student’s place of 

residence and student’s academic year in a similar way as the individual values 

did, T-test analysis were conducted to compare the scores on the four value 

dimensions among the groups.  

The results showed, first, that students from village scored higher than 

students from city on the Conservation dimension (M=4.87, SD=0.83 vs. M=4.46, 

SD=0.91, t(168)=-2.92, p<.001), on the Openness to Change dimension (M=4.54, 

SD=0.84 vs. M=4.26, SD=0.98, t(168)=-1.91, p<.05) and on the Self-

Transcendence dimension (M=4.44, SD=0.76 vs. M=4.09, SD=0.84, t(168)=-

2.77, p<.001).  

Second, the results also indicated that in comparison to students first 

academic year, students second and third year putted more weight on Openness 

to Change values (M=4.10, SD=0.82 vs. M=4.46, SD=0.85 and M=4.55, 

SD=1.05, F(2,167)=3.87, p<.01), on Self-Enhancement values (M=3.94, 

SD=0.73 vs. M=4.31, SD=0.81 and M=4.32, SD=1.03, F(2,167)=3.50, p<.01), 

and on Self-Transcendence values (M=4.02, SD=0.71 vs. M=4.24, SD=0.77 and 

M=4.43, SD=0.93, F(2,167)=3.61, p<.01).  

The aim of this study was to assess personality traits and preferred values 

system of the university students in relation to socio-demographic variables 

(gender, age, academic year, place of residence).  

Analysis of students’ personality profile showed that men scored higher 

than women on Neuroticism dimension, and students form village scored higher 

than students from city on Agreeableness dimension. There was no significant 

differences on other personality dimension between groups. 

The student’s place of residence and student’s academic year differentiated 

statistically significant results obtained in this research in some of the preferred 

values. Students from the village had higher means in Stimulation, Universalism, 

Benevolence, Conformity, and Security than students from the city. These 

combinations of the most important values created peoples who are more 

conservative, openness to change and self-transcendence in the meta-categories 

of values. 
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In addition, the results revealed that students second-third academic year 

had higher scores on the Power, Achievement, Self-Direction and Universalism 

than students first year. These combinations of values created peoples more 

oriented to self-enhancement, openness to change and self-transcendence in the 

meta-categories of values. It means that university education could have some 

impact on students’ personal values. The better educated respondents seemed to 

be more oriented to achieve success, independence, freedom and favor universal 

over conservative values.  The two research hypotheses have been confirmed  

A limitation of the current study was small number of respondents and 

homogenous age group. It could be the reason for the lack more statistically 

significant difference across various socio-demographic groups on their 

personality traits and preferred values. 
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ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ,  

РЕАЛІЇ І МАЙБУТНЄ КРАЇНИ 

 

У статті автор оприлюднює частину результатів науково-

педагогічного дослідження щодо здійснення 28-річної експериментальної 

діяльності на базі Київського ліцею «Інтелект». Автор акцентує увагу на 

необхідності систематичної модернізації освітнього середовища 

середнього закладу освіти у взаємозв’язку зі змінами навколишніх / 

зовнішніх соціально-економічних реалій як у межах України, так і інших 

країн. Наголошено на актуальності окремих ідей західної концепції 

меритократичної освіти в сучасних культурно-освітніх умовах. 

Запропоновано деякі перспективи щодо змін в системі освіти України з 

урахуванням сьогоденних реалій і вимог часу. 

Ключові слова: якість освіти, освіта в Україні, меритократична 

освіта, модернізація освіти, модернізація середньої освіти, навчання 

здібних, інтелектуальна еліта, модернізація освітнього середовища. 

 

В статье автор раскрывает часть не опубликованных результатов 

научно-педагогического исследования касательно реализации 28-летней 

экспериментальной деятельности на базе Киевского лицея «Интеллект» 

Автор акцентирует внимание на необходимости систематического 

модернизации образовательной среды среднего учебного заведения во 

взаимосвязи с изменениями окружающих / внешних социально-

экономических реалий как в рамках Украины, так и других стран. Сделано 

ударение на актуальности отдельных идей западной концепции 

меритократического образования в современных культурно-

образовательных условиях. Предложено некоторые перспективы 

касательно изменений в системе образования Украины с учетом 

сегодняшних реалий и требований времени. 

Ключевые слова: качество образования, образование в Украине, 

меритократическое образование, модернизация образования, модернизация 

среднего образования, обучение способных, интеллектуальная элита, 

модернизация образовательной среды. 

 

 In this article the author introduces the results of scientific-educational 

research regarding a 28-year experiment at Kyiv lyceum ‘Intellect’. The author 

focuses attention on the necessity of systematic upgrading of the educational 
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environment at a secondary school in connection with the interior and exterior 

social economic realities within Ukraine and abroad.  Also, the article reveals the 

tendency of Ukrainian scientists to pay more attention to the Western concept of 

meritocracy and searching the ways of implementing certain ideas in cultural and 

educational establishments. Furthermore, the author concludes the information 

regarding the quality of education in Ukraine and the necessity of raising 

intellectual elite in the country by introducing particular changes in the system of 

education taking into account modern needs and requirements. 

Key words: the quality of education, education in Ukraine, meritocratic 

education, education upgrading, secondary school upgrading, teaching gifted 

children, intellectual elite, upgrading of the educational environment. 

 

Сучасні реалії активних перетворень в країні, процеси європеїзації і 

європеїзації освіти зокрема, викликають до життя нові думки, стимулюють 

нові дослідження. При цьому підхід до проведення сучасного дослідження 

в сфері освіти також вимагає перегляду традиційних принципів, відмови від 

багатьох старих стереотипів, які лишились в педагогіці від радянського 

середовища. На часі є розширення погляду на навчальний процес, на 

сутність самого шкільного викладача, на самих учнів, які мають сучасні 

моделі світосприйняття, механізми сучасного мислення, сформовані 

наслідками розвитку оточуючого дитину світу в ХХІ столітті. Наші 

спостереження, проведені в процесі активної експериментально-

педагогічної діяльності впродовж 28 років і результати педагогічного 

досвіду (як внутрішнього так і закордонного) більше ніж 30 років, дають 

підстави стверджувати, що найбільшою проблемою нашої системи освіти за 

весь час самостійності Української держави була, є і залишається проблема 

якості загальної середньої освіти, яка в свою чергу зумовлює і наслідки 

якісної освіти у вищих навчальних закладах країни. Безперечно результати 

внутрішньої (української) освіти впливають і на подальші процеси 

отримання освіти українською молоддю в зарубіжних країнах, на 

конкурентоздатність на ринку праці. 

Процеси модернізації і систематичні реформи в самостійній Україні у 

великому відсотку спрямовані на вдосконалення не лише самих процесів і 

середовища а й безпосередньо на досягнення основної мети – результатів 

освіти. Проблема якості результатів освіти останні 20 років почала більше 

цікавити українських дослідників. Для автора даної публікації проблема 

якісних результатів освіти в середньому і вищому освітньому закладі стала 

об’єктом наукового інтересу ще наприкінці 90-х років. 

Серед сучасних українських науковців проблему якості освіти 

досліджували М. Вачевський, В. Вікторов, Б. Жебровський, Р. Зуб’як, 

Т. Лукіна, В. Лунячек, В. Мадзігон, С. Ніколаєнко, О. Перчук, 

Л. Петриченко, В. Ульянова, С. Шевченко, та інші. Серед російських 

дослідників ця проблема також є актуальною, на що вказують друковані 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%92$
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роботи Г. Постнікової, Є. Філіпової О. Сафонової, Т. Сенцової, 

В.Плотнікової та інших. Ґрунтовний аналіз стану розробки досліджень в 

сфері управління якістю української освіти здійснено нами в попередній 

публікації [6]. 

У процесі освітніх реформ і модернізації сучасної педагогічної галузі, 

в межах процесів європеїзації країни українськими науковцями було 

розроблено Всеукраїнський проект для початкової ланки «Інтелект 

України» (2013–2016), котрий будується на ідеї побудови інноваційної 

школи, зорієнтованої на роботу з обдарованими дітьми, на розвиток 

інтелектуальних здібностей учнів, їх якісну підготовку. І. Гавриш та 

С. Кириленко вбачають концептуальною основою проекту теорію 

меритократичної освіти Т. Веблена [2, с. 3]. У зв’язку з актуальністю 

вивчення проблем якості шкільної освіти, і продовженням роботи учасників 

згаданого вище проекту, метою публікації стало оприлюднити ще не 

висвітлені результати педагогічного експерименту в Київському ліцеї 

«Інтеллект» (засновник і директор – С. Романовський) у взаємозв’язку з 

ідеєю західної моделі теорії меритократичної освіти. 

У жовтні 2015 р. співавтори Всеукраїнського проекту «Інтелект 

України» І. Гавриш та С. Кириленко відвідали ліцей «Інтелект» з метою 

вивчення нашого досвіду впровадження STEM-освіти в початковій ланці. 

Вони були вражені після побаченого в ліцеї і почутого у ході обговорення 

цікавлячої їх проблеми. Особливо керівники проекту були здивовані нашим 

досвідом впровадження технологій STEM-освіти не тільки в початкових 

класах, а й у 5‒7 класах, а також чотирьохрівневою системою викладання 

(про що ми вже неодноразово писали в попередніх публікаціях в журналі 

«Директор школи, ліцею, гімназії» (2002‒2016). У підсумку обговорення 

роботи зі здібними учнями в умовах ліцею керівниками проекту було 

прийнято рішення врахувати досвід ліцею у подальшій розробці плану 

роботи щодо згаданого проекту. 

Варто звернути увагу на те, що І. Гавриш та С. Кириленко у своїй 

науковій публікації зазначають, що теорія меритократичної освіти у 

нинішньому столітті набула визнання в більшості розвинених країн: 

виховання інтелектуальної еліти нації вважається одним із найважливіших 

напрямів державної політики в галузі освіти. Тому в цих країнах 

здійснюється державне фінансування меритократичної освіти, успішно 

функціонує система пошуку та навчання обдарованих дітей (хоча ми їх 

швидше назвали б здібними), учнівської та студентської молоді, діють 

спеціальні комітети й асоціації, що опікуються питанням виховання 

інтелектуальної еліти, створено систему підготовки кадрів для роботи з 

обдарованими дошкільниками та учнями [2, с. 4]. 

Ідеєю створення інноваційної школи, яка зорієнтована на роботу із 

здібними дітьми, на розвиток інтелектуальних здібностей учнів, в ліцеї 

«Інтелект» почали займатися у 1993 р. в рамках проведення педагогічного 
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експерименту «9 клас школи-6 курс університету».  

У 2012 р. протягом проведення експерименту «Створення 

інноваційного навчально-виховного закладу «Середня школа – вища 

технічна школа» як шлях до європейських стандартів освіти» ліцей почав 

займатися вирішенням проблеми «перший клас ліцею – перший курс 

університету ‒ магістратура». Після закінчення першого класу ліцею 

«Інтелект» учні почали на 6‒7 місяців випереджати в інтелектуальному 

розвитку своїх однолітків. 

Навчально-виховний процес в ліцеї було поділено на чотири рівня. 

Перший рівень – 1‒4 класи, другий рівень – 5‒7 класи, третій рівень – 8‒9 

класи, четвертий рівень – 10‒11 класи. На кожному рівні працює команда 

викладачів, яка спеціалізується на певній віковій групі ліцеїстів та на 

конкретних предметах викладання. На четвертому рівні працюють 

викладачі вищої школи, які готують випускників до здачі ЗНО та до здачі 

іспитів для отримання сертифікату Кембріджського університету на знання 

англійської мови. Це стало запорукою в реалізації наступності «ліцей-

університет». Так ми вирішували проблему створення необхідних умов для 

роботи зі здібними учнями. 

На відміну від зарубіжних країн усім відома ситуація з українськими 

здібними дітьми та молоддю. Якщо до 2014 року цій проблемі (пошуку та 

мінімальній матеріальній підтримці здібних у науках дітей) приділялась 

невелика увага фрагментарними конкурсами творчих та наукових проектів 

Інституту обдарованої дитини АПН України, то загалом упродовж останніх 

більш ніж 10–15 років українські здібні і працелюбні діти та молодь 

«відшукуються» та фінансуються переважно іншими країнами. Це грантові 

програми країн Європи та Америки, фінансування навчання за умов високих 

стартових навчальних досягнень української талановитої молоді. 

Авторський досвід пошуку здібних учнів виник на стадії 

констатувального експерименту, який ми з упевненістю можемо назвати 

пасивним мислительним (за класифікацією В. К. Сидоренка, 

П. В. Дмитренка) [7, c. 204‒205]. Так, у процесі спостереження в умовах 

навчально-виховного процесу технічного ВНЗ (КПІ) (1980‒1989 роки) було 

з’ясовано, що у абітурієнтів, які вступають на перший курс технічного ВНЗ 

низький рівень підготовки з фахових природничих дисциплін. Як наслідок, 

у студентів І курсу часто зустрічались негативні оцінки у перші сесії, що 

призводило до значного відсіву студентів зі слабкою базою підготовки 

впродовж І–ІІІ курсу. Тому в 1989 р. за ініціативою С. Романовського і 

Н. Гордєєвої при підтримці Вченої Ради КПІ були створені 

експериментальні фізико-математичні класи з поглибленим вивченням 

англійською мови. В 9‒11 класах алгебру, геометрію, фізику, англійську 

мову почали викладати викладачі КПІ. Так експеримент перейшов у фазу 

формувального активного. 

Експериментальна робота щодо покращення якості природничої 
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освіти складалась з розробки авторських навчальних програм, укладання 

модернізованих навчальних посібників. Враховуючи поточні результати 

дослідницької діяльності, у 1996 р. експериментальні класи перетворені в 

ліцей «Інтелект» (Рішення Головного управління освіти Київської міської 

державної адміністрації. Протокол №1 від 09.10.1996 р.). Фундатори ліцею 

«Інтелект» С. Романовський і Н. Гордєєва. 

Як показав час і результати експериментальної діяльності, переважна 

кількість ліцеїв, які декларують поглиблене вивчення предметів, 

залишилися посередніми навчальними закладами. Низький відсоток 

випускників підтверджують медаль на першому курсі університету. 

Коефіцієнт кореляції медаль-диплом з відзнакою прямує до нуля. 

На противагу, в ліцеї «Інтелект» впродовж 1991‒2012 рр. кількість 

випускників які отримали дипломи з відзнакою, перевищила кількість 

випускників ліцею, які отримали медаль. 

Вирішення проблем низької якості освіти окрім змін у змісті освіти, 

актуалізувало перегляд методики викладання і якості підготовки кадрів, 

здатних працювати зі здібними дітьми. 1993‒1997 рр. на базі КПІ і ліцею 

«Інтелект» проведено експеримент «9 клас школи – 6 курс університету» 

(науковий керівник С. Романовський). Використано досвід роботи 

викладчів ліцею в університетах України, Америки, Європи, СРСР, Азії, 

задіяно до роботи в закладі наукові кадри, які мають досвід роботи у ВНЗ. 

Сформульовані особливості навчально-виховного процесу ліцею: 

Фізико-математичний цикл предметів: аналітичне сприйняття 

інформації, вміння слухати, думати, задавати запитання і отримувати 

відповіді, володіння англійською мовою.  

Гуманітарний цикл предметів: культура мислення, культура ведення 

діалогу, володіння англійською мовою.  

Англомовний цикл предметів: англійська мова вивчається через 

предмети, предмети вивчаються через англійську мову.  

1999 р. В ліцеї навчально-виховний процес почав здійснюватись 

трьома мовами. 

Наступні результати експерименту підтверджуються об’єктивно 

висвітленими даними ЗНО ‒ 2009‒2015. В Україні середній бал сертифікату 

медалістів з англійської мови 163. У ліцеї «Інтелект» середній бал 

сертифікату медалістів з англійської мови 198. 

ЗНО–2015. 21,3% абітурієнтів не розпочали письмову частину тесту з 

англійської мови. 12,0% випускників ліцею «Інтелект» набрали з 

англійської мови 199,5 б. 

За результатами ЗНО-2016 ліцей «Інтелект» посів в Україні перше 

місце з фізики, англійської мови, друге місце з українською мови, шосте 

місце з математики. 

ЗНО–2017. В Україні: Українська мова: писали 229958 випусників. Не 

склали 7,55% (17359). Англійська мова: писали 78763 абітурієнтів. Не 
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склали 15,14% (11928). Математика: писали 106325 абітурієнтів. Не склали 

16,46% (17498). Фізика: писали 26342 абітурієнтів. Не склали 23,8% (6269). 

Порівняємо наші результати ЗНО-2017: середній бал сертифікату ЗНО 

випускників-медалістів ліцею «Інтелект» ‒ 196,5. Середній бал сертифікату 

ЗНО-2017 випускників ліцею «Інтелект»: українська мова – 188,67; історія 

України – 182,07; математика – 188,91 (1 випускник отримав 200 б.); 

англійська мова – 189,73 (1 випускник отримав 200 б.); фізика – 186,77. 

За результатами ЗНО-2017 ліцей посів в Україні перше місце з 

англійської мови, перше місце з фізики, друге місце з української мови, 

третє місце з математики, третє місце з історії України. 

Для досягнення згаданих вище результатів в ліцеї у ході експерименту 

зі створення інноваційної моделі навчального закладу «середня школа-вища 

технічна школа» окрім попередньо згаданих дій реалізовувались і інші 

заходи щодо модернізації освітнього середовища. 

Упродовж цих етапів експерименту велась також робота над зміною 

традиційних методик викладання предметів. Учителю важко уникнути 

спокуси вести учня знайомою дорогою, по якій він дійшов до бажаних 

висот. У результаті, впродовж 2014‒2016 рр. в ліцеї відбулися синектичні 

сесії. Заповідь синектора – ніколи не йти протореною дорогою, уникати 

шаблонів, переборювати психологічні бар’єри. Синектори – це 

природничники, інженери-підприємці, які володіють англійською мовою, 

на «ти» з електронним обладнанням, доценти, кандидати фізико-

математичних наук. Вони не працювали в школі, що дозволило їм уникнути 

вектора психологічної інерції. Була реалізована велика кількість пошукових 

концепцій поки синектори не розробили чотири рівня підготовки 

випускників ліцею «Інтелект». 

Так реалізовувалась експериментальна діяльність з дослідження 

вирішення проблем з покращення якості природничо-гуманітарної освіти в 

середньому закладі. Більш детально узагальнений опис та аналіз 

виникаючих проблем і успішних результатів експерименту представлено у 

ряді попередніх публікацій, поданих до друку в міжнародні та українські 

фахові видання у 2017 році. Загальна мета експерименту – створення 

інноваційної моделі освітнього середовища для успішної роботи з 

інтелектуально-здібними дітьми, які окрім паперових атестатів отримують 

у середньому закладі якісні міцні знання, придатні до життя в сучасних 

реаліях. Загалом ми постійно отримували успішні результати, що кожного 

року підтверджують результати ЗНО і ДПА. 

Поряд з цим, у межах даної публікації варто зупинитись на сутності і 

основному значенні ідеї західної теорії меритократичної освіти, враховуючи 

сучасну цікавість дослідників до самої ідеї меритократії і з метою 

уникнення перекручень. 

У політологічному словнику подано наступне тлумачення терміну: 

меритократія (від лат. meritus ‒ гідний і грецьк. kratos ‒ влада; букв. ‒ влада 
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найбільш обдарованих) ‒ одна з елітарних концепцій у західній політичній 

науці, основою якої є принцип індивідуальної заслуги у здійсненні 

політичної влади і соціального управління. Прибічники М. виходять з того, 

що в умовах НТР управляти повинні особи, які мають особливі здібності і 

чесноти, високі інтелектуальні якості та кваліфікацію, що відповідає 

потребам НТР. Відмінними від М. концепціями є «принцип приписування», 

згідно з яким у минулому до влади приходили завдяки шляхетному 

походженню або наявності капіталу, та демократії ‒ правління за 

допомогою організованої більшості [4]. 

Дане поняття набуло актуальності у 1958 році , після виходу з друку 

сатиричного есе англійського соціолога і політика М. Янга «Піднесення 

меритократії: 1870‒2033» [5]. Книга М. Янга побудована у вигляді 

рукопису, начеб то створеного в 2033 році. У змісті описується 

трансформація британського суспільства на межі XX‒XXI століть. Основна 

ідея твору – показати зміну класичного класового поділу, прихід нового 

суспільного устрою, в якому соціальне становище людини визначають не 

соціальне походження чи статок, а здібності та інтелект. Детально 

критичний соціологічно-політологічний аналіз ідеї твору подано в 

публікації М. Кроль [3]. 

Узагальнююча теза М. Кроль: «Меритократія при цьому залишається 

тільки лише ідеологією: не існує історичних прикладів її абсолютного 

втілення в життя, адже соціальне походження, статок, зв’язки та інші 

ресурси продовжують, як і раніше, в тій чи іншій мірі визначати можливості 

людини і відповідно впливати на просування по соціальних сходах» [1] в 

сучасних світових реаліях має дещо інше забарвлення. Керівники та 

посадовці, котрі отримували формальну освіту, використовуючи в 

молодому віці положення батьків, та їх статки в переважній більшості не 

досягають у своїй керівній діяльності вагомих результатів. Маючи 

формально-якісну (паперову) а не реальну якісну освіту, подібні лідери не 

призводять до справжнього успіху свої відділи, організації чи, навіть країни. 

Та це, швидше за все, можливо, могло б стати окремим дослідженням у 

галузі соціології, чи філософії освіти. 

Як свідчать роботи ряду дослідників проблем роботи зі здібними 

дітьми та молоддю, які торкались напрямку меритократичної освіти 

(І. Гавриш, С. Кириленко, В. Моляко, О. Музики, М. Поленова, В. Ушмарова 

та ін.) згадана концепція сьогодні стала визнаною в більшості розвинених 

країн, де питання освіти інтелектуальної еліти вважається важливим 

напрямком державної політики. М. Полєнова, акцентуючи увагу на 

актуальності ідей концепції меритократичної освіти в розвинених країнах, 

які прямують до соціально-економічної стабільності, зазначає: «Практично 

усі експерти, що здійснювали аналіз феномена економічного ривка країн 

Південно-Східної Азії та Японії, незмінно вказують на вміле, раціональне 

використання інтелектуальних ресурсів. Тут і зростання освітнього рівня 
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усього населення, і зразкова постановка системи освіти в усіх її ланках, і, 

нарешті, підвищена увага до тієї частини підростаючого покоління, яку 

називають обдарованою» [Педагогическая технология. ‒ Белгород: Изд-во 

Белгородского государственного университета, 199 с., с. 189]. У згаданих 

країнах державою виділяються значні кошти на фінансування освіти 

здібних, діють системи роботи з обдарованими дітьми різних вікових 

категорій. 

У 2011 р. в школах США для здібних дітей перейшли на продуктивне 

навчання, учні дивляться відео лекції дома (On Line Educаtion), обговорення 

відбувається у школі. Учні отримують знання, реалізуючи індивідуальні чи 

колективні проекти. В школах для здібних дітей (вступний екзамен-тест) 

викладають випускники Massachusetts Institute of Technology, Harvard 

University, Princeton University, які розвивають здібності до перенавчання. В 

навчальному процесі комп’ютерні науки і математика складають 52%. 

Креативний підхід до інноваційних проблем складає 18%. Ділові якості та 

підприємництво складають 16%. Знання світових культур складає 4%. З 60 

країн школа США обіймали 15 місце з читання, 24 місце з наук, 32 місце з 

математики. 

В США визначені типи шкіл: STEM-школи і STEM-школи з 

технічною освітою для здібних учнів, які продовжать навчання у STEM-

університеті. Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, 

Princeton University підготували поурочні відео плани (STEAM). Science – 

вивчення природного світу, законів природи, пов’язаних з фізикою, хімією, 

оперуванням або застосуванням фактів, принципів, концепцій, пов’язаних з 

цими дисциплінами. SETM-підручники (звук, відео кліпи, вправи, тести, 

дослідження, висновки) ‒ Portable Document Format (PDF). SЕTM-освіта 

(модулі в природознавстві, інженерії, технології) починається з молодшої 

школи. STEM, STEAM – старша школа. 

У 2013 р. Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, 

Princeton University створили відео, аудіо підручники. Провайдери On Line 

Education з’єднали лекційні курси в довгострокові програми. Цифрове 

покоління отримує інформацію з Internet. Доступ до відео лекцій кращих 

професорів відкривають Coursera, EdX, On Line Education (як студент під 

час навчання склав On Line тести, скільки разів продивився лекцію). 

Результативність оцінюється Educational Testing Service, Out-comes focused 

education.  

Knewton використовує штучний інтелект. У залежності від того, які 

On Line курси проходить студент, з якими завданнями справляється 

вибудовується віртуальна карта знань. Компанії знаходять «зірочок» і 

інвестують в них. On Line платформах інвестори зустрічаються зі 

студентами, фінансують навчання із зобов’язанням платити інвестору 

відсоток заробітку. Вузькопрофільні університети готують спеціалістів для 

конкретних компаній. Людина може отримати диплом будь-якого 
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університету світу, brain-drain (утікання мізків). Але однією з постійно 

виникаючих тем у STEM-інноваторів є скептицизм по відношенню до 

роботи у великих компаніях. Світ швидко змінюється. Якщо не думати 

наперед, то ви зрозумієте, що, хтось випередив вас. Потрібні фахівці, які 

здатні мислити нестандартно, мають інший погляд на майбутнє, але 

підприємці не заохочують такий тип мислення. Корпорації прагнуть 

найняти потрібних їм спеціалістів. Але достатньо креативних людей не хоче 

працювати у великих організаціях. Ці організації залишаються без 

найталановитіших фахівців. 

В КНР існує теоретична різниця в підході до освіти між західною 

орієнтацією на розум та східною орієнтацією на доброчинність. Ці аспекти 

характеризують основну частину сфери освіти в обох культурних системах. 

«Фауст» Гете було перекладено на китайську мову і в 20 столітті «Фауст» 

вплинув на становлення китайського нового культурного руху. 

На початку 21 століття в Китаї почали приділяти увагу STEM-школам 

STEM- університетам з технічною освітою. The Arts (STEAM) – формування 

інноваційних якостей у здібних учнів. У Китаї в навчальному процесі ліцею 

математика і комп’ютерні науки складають 9%. Креативний підхід до 

інноваційних проблем складає 45%. Підприємництво, ділові якості складає 

23%. Знання світових культур складає 18%. В ліцеях для здібних дітей 

англійську, російську мову викладають носії мови, історію мистецтва 

викладають художники. Іноземні викладачі живуть в campus поруч з 

ліцеїстами, що створює умови для спілкування поза урочний час. 

Такі підходи до створення умов здібних в успішних країнах світу. 

Наші реалії залишають бажати кращого. Хоча невеличкі зрушення в 

загальній системі освіти наявні впродовж останніх 10 років. 

Загалом, де-які українські, як і західні дослідники ідеї меритократичної 

освіти доходять висновку щодо необхідності цілеспрямованого 

«вирощування», зміцнення інтелектуального потенціалу нації [8], з чим 

автор публікації не тільки згоден, а й особисто переконавсь на власній 

експериментально-педагогічній практиці в ліцеї, впродовж стажування в 

різних країнах світу. 

Реалії стану речей в теперішній системі освіти на сьогодні не в змозі 

забезпечити необхідні умови для відповідної організації роботи зі здібними 

школярами за існуючими зразками в світовій практиці. Невідповідна 

система фінансування освітнього процесу, переважно низький рівень 

підготовки кадрів (тільки талановитий вчитель здатен виростити талановиту 

особистість), не завжди відповідна матеріальна база та інші проблемні 

чинники, над удосконаленням яких ми багато років працювали у ході 

експерименту, щоб досягти відповідних результатів щодо якості освіти 

здібних дітей, і над якими ще варто працювати освітянам в межах всієї 

крани. 

У рейтингу телепрограми «Сотня великих українців» не було жодного 
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вчителя, який з «горловою ручною» працею опинився на узбіччі цивілізації. 

Школа експлуатує старий «поведінковий репертуар», поки це не загрожує її 

існуванню. Тоді школа звертається до напрацьованих піонерами зразків, 

вибираючи найбільш вигідні. Якщо вибір вдалий, то школа продовжує жити 

до наступної кризи. 

Організаційна модель ЗНЗ інертна і не піддається змінам. Підготовка 

вчителів залишається незмінною протягом тривалого часу. Проблема 

компетентності педагогічних працівників залишатиметься актуальною, 

оскільки академічна підготовка відстає від динамічної педагогічної 

практики. Необхідне вдале і якісне впровадження інформаційно-

комп’ютерних технологій (ІКТ) в ЗНЗ. 

Батьків учнів нашого ліцею «Інтелект» цікавить рівень підготовки 

випускників, який відповідає вимогам провідних європейських 

університетів, рівень володіння англійською мовою, який допоможе 

отримати грант на освіту в університетах світу. Інтеграція України в 

європейське співтовариство потребує володіння населенням англійською 

мовою. 

Згадаємо ще раз реалії української освіти і затребуваність 

інтелектуальної еліти в країні. Так, зокрема, у 2009 р. 50% випускників 

українських ВНЗ отримали освіту з соціальних наук, економіці, комерції і 

підприємництву, праву. 21% ‒ інженерія, транспорт, архітектура. 19% ‒ 

освіта, культура і мистецтво, гуманітарні науки. Природничі науки, сільське 

господарство, лісове господарство, риболовля – 5,3%. Медицина – 2,7%. 

У 2009 р. 2,6% випускників українських ВНЗ отримали освіту з 

математики та інформатики. Це створить проблему для інноваційного 

розвитку суспільства в близькому майбутньому. 

Половина випускників українських університетів були затребувані 

працедавцями. Гарну освіту в Україні дають лише декілька факультетів 

декількох ВНЗ, випускників яких приймають у «Силіконовій долині». 

Переважна більшість ВНЗ, не говорячи вже про інші ланки системи освіти, 

не витримують ніякої критики. Не випадково Президент країни вимушений 

був констатувати, що «людей з вищою освітою у нас багато, а справжніх 

фахівців катастрофічно не вистачає» (В. Ющенко). 

У 2011 році провідні університети Західної Європи зменшили 

кількість грантів на отримання освіти для випускників українських шкіл. 

Причина – низький рівень підготовки випускників та відсутність в 

українській школі викладання предметів англійською мовою, якою для 

іноземців відбувається навчальний процес в університетах. 

Нові цивілізаційні виклики закономірно приводять країну до 

«освітнього буму», до глибоких реформ системи освіти. Це відбувається у 

США, Великобританії, КНР, країнах східної Європи, Південно-Східної Азії, 

Південної Америки. Освітні реформи, які відбуваються за кордоном, 

зорієнтовані на сучасні та перспективні потреби суспільства, ефективне 



Збірник наукових праць. Випуск 2, 2017 

 - 195 - 

використання ресурсів, самих систем освіти. 

Вітчизняна система освіти повинна утримати Україну серед провідних 

країн світу, утримати її міжнародний престиж як країни, яка завжди 

відрізнялася високим рівнем культури, науки й освіти. Цей престиж повинен 

знайти своє відображення не тільки у визнанні суспільством, але і в 

активному експорті освітніх послуг. Необхідно забезпечити участь 

представників української системи освіти в процесі міжнародного обміну 

носіїв знань, яке отримало назву міжнародної академічної мобільності. В 

розвинутих країнах міжнародна академічна мобільність є частиною 

державної політики. 

Суспільство, яке розвивається, потребує освічених та професійно 

грамотних спеціалістів, які спроможні самостійно приймати рішення, здібні 

до співробітництва, відрізняються мобільністю, конструктивністю та 

динамізмом. Школа повинна готовити випускників, які вміють не тільки 

жити у правовій державі, але і створювати правову державу. У молодих 

людей повинно бути почуття відповідальності за долю країни, за її 

соціально-економічний стан. Вони повинні бути готові до міжкультурної 

співпраці.  

Необхідно подолати ситуацію, за якої педагогічні ВНЗ продовжують 

готовити учителів вчорашньої доби. В епоху глобалізації та нових 

технологій освіта це не просто соціальна сфера. Це вкладання коштів в 

майбутнє України, в якому приймають участь держава, суспільство, 

підприємства, організації, громадяни – усі зацікавлені в якісній стороні 

освіти. 

Домінуючою тенденцією в кореляції сфер освіти і ринку праці є оцінка 

результатів, а не процесу навчання за умов визначення якості підготовки. 

Перелік показників, які має відслідковувати система забезпечення 

якості освіти у ВУЗі, це мінімальний рівень вимог, що висуваються 

навчальному закладу, котрий визначається зовнішніми факторами гарантії 

якості – ліцензування, акредитація, МОН та ін. Ці фактори визначення 

якості є необхідними, але не є достатніми гарантами забезпечення якості 

освіти, оскільки вони не в змозі гарантувати ріст освіти в навчальному 

закладі. 

Більшість європейців надають перевагу отриманню освіти і роботи в 

США, а молоді українці життю в Європі. У Євросоюзі емігранти 

заповнюють робочі місця, які не є привабливими для резидентів. Це сфера 

некваліфікованих послуг і матеріального виробництва. 

У Євросоюзі і в Україні знизивсь інтерес до технічних спеціальностей. 

Якщо в Україні це впливає на зниження інтелектуального й економічного 

потенціалу країни, то для Європи ця тенденція знаходиться в руслі 

державної політики, відповідно якій «біля станка» мають стояти емігранти, 

а керівні посади дістаються громадянам Євросоюзу. 
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Якщо Україна і надалі буде розвиватись в такому напрямку, то хто 

завтра буде працювати на наших підприємствах і чи будуть вони взагалі 

існувати? 

Яка система, в яких країнах сьогодні готує промислову еліту нової 

України? Чи готова Україна створити таку систему відносин один до 

одного, до суспільства, в якому є праця для «своїх» і для емігрантів? Якою 

стане ціна такої політики? 

Загострилась конкуренція між Євросоюзом, США, Японією та 

Китаєм. Болонська система покликана забезпечити конкуренто-

спроможність європейських товарів і послуг на світовому ринку. Не 

міфічними методиками викладання, а мінімізацією витрат на підготовку 

порівняно низько оплачуваної робочої сили, джерелом якої «батьки 

Європи» вважають емігрантів. 

Якщо на навчання молоді з країн третього світу потрібно витрачатись, 

то, запрошуючи випускників ВНЗ з колишнього Радянського Союзу, де 

поки що збереглась розвинена система інженерної освіти, Європа отримує 

готових дипломованих фахівців безкоштовно. 

По мірі того, як Болонська система втілювалась в життя, двері до 

Євросоюзу для України зачинялись все щільніше. Болонська система 

зробила Україну непотрібною в складі Євросоюзу, оскільки він отримує від 

нас те, в чому є потреба і за що не сплачує. 

Європа за наш рахунок намагається наздогнати випереджуючу її 

трійку лідерів у боротьбі за світові ринки. І робить це за активної підтримки 

українських чиновників. Україна фінансує чиновників і політиків, які в 

цьому беруть участь. 

Україна як самостійна держава має всі можливості для того, щоб на 

основі існуючої системи освіти побудувати якісно нову систему освіти, 

взявши лише все краще зі світового досвіду, побудувати саме те, чого 

потребує українське суспільство. 

Нашій школі потрібна реальна автономія, нашим дітям – гарна освіта. 

Гарна освіта – це найбільший подарунок, який батьки можуть зробити для 

своєї дитини. Освіта, завдяки якій людина через все своє життя пронесе 

любов до навчання і пізнанню нового для себе, – найкраща основа для 

самореалізації в сучасному світі. 

Під час інформатизації суспільства роль школи змінилась. У нових 

умовах у розвинених країнах не стільки інтелектуальна еліта, як раніше, а 

якість і рівень загальної середньої освіти людей визначає інтелектуальний 

потенціал держави і нації. 

Нам необхідно готувати для своєї країни справжню еліту, здатну стати 

рушійною силою у відродженні професіоналізму, науки і культури. 

Сьогодні Україна готує лише дешеву робочу силу для підтримки статусу 

«великих» держав. 
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ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ  

«ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ» ТА «ПРОФЕСІЙНЕ 

СТАНОВЛЕННЯ» МАЙБУТНЬОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ 

 

У статті поставлено мету, згідно якої розкрито зміст понять 

«професійне зростання» та «професійне становлення», здійснено їх 

порівняльну характеристику. Використано теоретичний метод – аналіз 

наукових джерел, що дало змогу визначити мету дослідження, уточнити 

сутність понять «професійне зростання» та «професійне становлення». 

Відповідно, розкрито зміст понять «професійне зростання» та 

«професійне становлення». Встановлено, що процес професійного 

становлення не може бути обмежений лише одним етапом, він займає весь 

період активної професійної діяльності та підготовки до неї, а 

професійному зростанню майбутньої медичної сестри сприяє глибоке 

розуміння особливостей обраної професії, її значущість для суспільства, 

усвідомлений професійний вибір і системна робота над собою. 

Ключові слова: професійне зростання, професійний вибір, професійне 

становлення, професійна позиція, особистісне самовдосконалення, 

майбутня медична сестра, професійна діяльність. 

 

В статье поставлена цель, согласно которой раскрыто содержание 

понятий «профессиональный рост» и «профессиональное становление», 

осуществлена их сравнительная характеристика. Использован 

теоретический метод ‒ анализ научных источников, что позволило 

определить цель исследования, уточнить сущность понятий 

«профессиональный рост» и «профессиональное становление». В 

соответствии, раскрыто содержание понятий «профессиональный рост» 

и «профессиональное становление». Установлено, что процесс 

профессионального становления не может быть ограничен только одним 

этапом, он занимает весь период активной профессиональной 

деятельности и подготовки к ней, а профессиональному росту будущей 

медицинской сестры способствует глубокое понимание особенностей 

выбранной профессии, ее значимость для общества, осознанный 

профессиональный выбор и системная работа над собой. 

Ключевые слова: профессиональный рост, профессиональный выбор, 

профессиональное становление, профессиональная позиция, личностное 

самосовершенствование, будущая медсестра, профессиональная 

деятельность. 
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The article sets the goal, according to which the content of the concepts of 

«professional growth» and «professional formation» is disclosed, their 

comparative characteristics are carried out. The theoretical method was used - 

the analysis of scientific sources, which made it possible to determine the purpose 

of the research, clarify the essence of the concepts of «professional growth» and 

«professional formation». Accordingly, the content of the concepts of 

«professional growth» (the process of self-realization of the person in the 

professional activity on the basis of the fuller use of their abilities and 

capabilities) and «professional formation» (a complex system characteristic that 

defines the process and the result of the formation of the individual as a subject 

of professional activity for through the accumulation of value-semantic 

experience in solving professional problems based on their own professional 

position, mastering a certain set of knowledge, skills and abilities, personal self-

improvement, forming qualities such as communication skills, tact, compassion, 

etc.). It is discovered that a person reaches the peak of his professional formation 

at the stage of independent professional activity. Therefore, professional growth 

depends on the specifics of the activity and the individual capabilities of a 

particular person.  

Key words: professional growth, professional choice, professional 

formation, professional position, personal self-improvement, future medical 

nurse, professional activity. 

 

Для характеристики процесу професійного зростання особистості під 

час її фахової підготовки використовуються різноманітні терміни. Серед 

понять, які характеризують цілісний процес оволодіння спеціальністю, що 

охоплює весь професійний шлях особистості знаходимо найрізноманітніші 

визначення поняття професійного зростання, і близьких до нього за змістом 

таких як, професійне становлення, професійне самовизначення, 

професіоналізм, професійний розвиток, самореалізація в професії тощо. 

На нашу думку, доцільно виділити два аспекти розгляду 

досліджуваних понять: по-перше, у соціально-економічному аспекті, по-

друге ‒ у психолого-педагогічному. 

Такий поділ обумовлений специфічними суперечностями самого 

процесу професійного зростання, який, як зазначає О. Бастракова, на 

соціальному рівні виступає як протиріччя між потребами суспільства в 

професійних кадрах і реальними професійними (життєвими) планами 

людей, а на індивідуально-психологічному рівні ‒ як суперечність між 

потребою бути корисним суспільству і потребою самореалізації [3, с. 16]. 

Соціально-економічний аспект лежить за межами власне психолого-

педагогічного дослідження і передбачає опис і вивчення процесів, що 

визначають рух трудових ресурсів, економічний і виробничий потенціал 

суспільства, специфіку ринку праці та ринку робочої сили. У контексті 

другого, психолого-педагогічного, аспекту професійне зростання 
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розуміється як індивідуальний, особистісний процес, провідним елементом 

якого є особистісний вибір.  

Розв’язання зазначеної суперечності на соціальному рівні неможливе 

без впливу на індивідуальний процес професійного зростання і навпаки. Це 

означає, зокрема, що об’єктивні умови життя людини і її взаємини у 

суспільстві неможливо привести у відповідність з інтересами кожної 

людини і разом з тим, об’єктивні умови не можуть однозначно визначати 

індивідуальний вибір. 

Розглядаючи питання професійного зростання особистості в 

дослідженнях педагогів та психологів (М. Бабич [1], Л. Балашов [2], 

О. Бастракова [3], Л. Борисюк [4], Т. Закусилова [6], Ю. Колісник-Гуменюк 

[8], О. Неловкіна-Берналь [11], Р. Сабадашин [14] та ін.), слід підкреслити 

їх різноманітність, зокрема вивчення процесів професійного становлення: в 

руслі загальних вимог до вибору професій, у зв’язку з вивченням вікових 

закономірностей формування особистості, з точки зору місця і ролі 

здібностей та інтересів у процесі професійного становлення; у руслі аналізу 

проблеми формування людини як суб’єкта професійної діяльності, розробки 

проблем життєвого самовизначення.  

Мета статті ‒ розкрити зміст понять «професійне зростання» та 

«професійне становлення», здійснити порівняльну характеристику й 

визначити їх ієрархію. 

«Становлення», яке розглядається нами як елементарна одиниця 

«зростання», не має однозначного тлумачення. У словнику С. Ожогова, воно 

визначається як виникнення, утворення чогось в процесі розвитку [12]. 

Філософська наука розуміє під «становленням» категорію діалектики, яка 

означає процес формування будь-якого матеріального чи ідеального 

об’єкта. У сучасному загальноприйнятому науковому розумінні 

«становлення» ‒ це філософська категорія, що виражає спонтанність, 

мінливість речей і явищ, їх безперервний перехід в інше, набуття нових 

ознак і форм у процесі розвитку, наближення до певного стану. Найбільш 

поширене розуміння поняття «становлення» ‒ в історії філософії як 

переходу від однієї визначеності буття до іншої: все існуюче є таким, яке 

становиться, а його буття є становленням [5; 10].  

У психологічній і педагогічній літературі, мова переважно йде не про 

«становлення» як таке, а про «становлення особистості». Головна роль 

останнього словосполучення ‒ позначити процес входження людини в нове 

соціальне середовище, в світ сучасної культури.  

Становлення, на думку Л. Балашова, це процес, який не має заданого 

результату і представляє собою постійно триваючий, нескінченний потік 

подій. У цьому контексті становлення ніби вказує на «незавершеність» 

людини і її світу, необхідність «добудовування» форм мислення, пізнання, 

діяльності, взаємодії [2].  

Як зазначено у Концепції розвитку вищої медичної освіти, успішне 
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професійне становлення вимагає розвинутої особистісної, професійної 

(предметної) та соціальної рефлексії, а також сформованості на її базі 

конструктивної професійної самосвідомості, яка передбачає творче 

ставлення до аксіології та феноменології фаху, особистісну самореалізацію, 

вміння втілювати власні переконання у професійній діяльності [13]. 

У загальному, під професійним становленням майбутньої медичної 

сестри науковці вважають оволодіння молодим фахівцем професійними 

функціями.  

Професійне становлення в своєму розвитку проходить такі стадії: 

формування професійних намірів, що виникає вже на етапі старшокласника, 

професійне навчання, професійна адаптація в більш пізньому періоді 

становлення, часткова чи повна реалізація особистості в професійній праці. 

На кожній стадії професійного становлення особистістю 

усвідомлюються і формулюються певні цілі і завдання, які співвідносяться 

з суспільно виробленими вимогами, нормативами і реалізуються відповідно 

до них і власними «ресурсами», інтересами, потребами і ціннісними 

орієнтаціями [3, с. 29]. 

Аналіз терміну «становлення» різними авторами показав, що він 

вживається в трьох значеннях: як синонім категорії «розвиток», як вираз 

процесу створення передумов, елементів предмета, що виникає на їх основі, 

як характеристика початкового етапу вже наявного предмета, де 

відбувається перехід від старого до нового, зростання цього нового, його 

зміцнення і перетворення в цілісну розвинену систему. 

Найчастіше становлення характеризується в нерозривному зв’язку з 

розвитком, формуванням чи зростанням, об’єднуючи, і навіть підміняючи 

ці терміни один одним, особливо, якщо мова йде про становлення і розвиток 

особистості. Наприклад: «Становлення ‒ набуття нових ознак і форм в 

процесі розвитку, наближення до певного стану» [2, с. 524]. «Розвиток 

особистості ‒ процес становлення типологічних соціально значущих 

якостей людини і її індивідуальності, об’єктивний процес становлення і 

збагачення фізичних і духовних сил людини, що забезпечує реалізацію її 

внутрішнього потенціалу, сутності і призначення, процес зміни індивіда в 

результаті його соціалізації» [2, с. 438]. «Формування особистості ‒ процес 

становлення соціально значущих якостей особистості, її переконань, 

поглядів, здібностей, рис характеру» [15, с. 541].   

Ми поділяємо думку Л. Балашова про те, що зростання є більш 

фундаментальною категорією, ніж розвиток. Зростання означає сходження 

від нижчого до вищого (від нижчих форм дійсності до вищих). А розвиток 

означає зростання, ускладнення, вдосконалення в межах однієї і тієї ж 

форми дійсності. По відношенню до розвитку зростання означає перехід від 

розвитку меншої до більшої міри складності. Зростання суб’єктності ‒ це 

рух сенсів, набуття нових сенсів життя і діяльності, постійне визначення 

людиною міри свободи і відповідальності в сучасному мінливому світі [2, с. 25]. 
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Професійне зростання Т. Кудрявцев розглядає як тривалий процес 

розвитку особистості з початку формування професійних намірів до повної 

реалізації себе в професійній діяльності. У його роботах здійснено цілісний 

аналіз етапів зростання професіонала. Професійне зростання ‒ не 

короткочасний акт, що охоплює лише період навчання і виховання в одному 

з професійних навчальних закладів. Це ‒ тривалий, динамічний, 

багаторівневий процес, що складається з чотирьох стадій. Перехід до кожної 

наступної стадії закладається в ході попередньої і супроводжується 

виникненням у суб’єкта низки суперечностей і нерідко навіть кризових 

ситуацій [9, с. 7]. 

Розробка цілісної концепції професійного зростання інтенсивно 

здійснюється в зарубіжній психології. В основному ці концепції групуються 

в рамках напряму, який можна назвати «психологія кар’єри» (psychology of 

career) або «кар’єрний розвиток» (career development). Цей напрям бере свій 

початок з праць Ф. Парсонса [18], який за загальним визнанням, є 

основоположником науково-психологічного підходу до проблем 

професійного зростання людини. 

Відповідно до запропонованого Ф. Парсонсом підходу, кожній 

професії відповідає певний набір психологічних і фізичних якостей 

індивіда, а успішність професійної діяльності та задоволеність професією 

знаходиться в прямій залежності від ступеня відповідності індивідуальних 

якостей людини і вимог професії. Так вперше з’явилося психологічне 

поняття ‒ професійно важливих якостей людини, яке в подальшому стало 

відігравати провідну роль в дослідженнях її професійного зростання. 

До недоліків цього напряму відноситься ігнорування того факту, що 

як особистісні структури, так і професійні вимоги до реального життя є 

досить мінливими, а не стабільними. Проте, цей напрям залишається 

вагомим до теперішнього часу, і вагомість ця обумовлена тим, що такий 

підхід дозволяє використовувати в ході аналізу процесів професійного 

зростання практично будь-які існуючі методи і методики діагностичного 

обстеження. 

Поряд з традиційними, в рамках зарубіжних концепцій професійного 

зростання використовуються і специфічні поняття: професійна кар’єра і 

типи кар’єр, кар’єрний і професійний розвиток, професійна зрілість і 

професійна компетентність, професійна Я-концепція і ряд інших [3, с. 17]. 

В рамках цього напряму виділяється типологічний підхід, суть якого 

полягає в тому, що професійне зростання розглядається як процес пошуку і 

знаходження людиною форм професійної діяльності, які адекватні деякому 

стійкому типу індивідуальності людини. Найбільш відомим представником 

цього підходу є Дж. Холланд [17]. 

Для теорії типів Дж. Холланда характерним є твердження, що людина 

вибирає таку професію, яка найбільше відповідає типу особистості. Він 

виділив шість основних типів: дослідний, реалістичний, соціальний, 
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підприємницький, конвенційний, артистичний. На його думку, більшість 

професій можуть бути описані в просторі цих типів, і таким чином будь-яке 

професійне середовище отримує профіль, аналогічний особистісному. За 

його припущенням, людина вступає в те професійне середовище, яке 

відповідає типу її особистості, аналогічно, середовище «відбирає» людей, 

відповідно до власного профілю. Дж. Холланд в своїй теорії підкреслив 

значення професійної поведінки як частини особистісного розвитку і в 

певному сенсі поєднав теорію особистості з теорією професійної поведінки. 

А. Адлер на противагу попередньому, зазначає, що людина вибирає 

таку професію, яка найменш відповідає її індивідуальним особливостям, 

тобто ніби прагне компенсувати свої природні, вроджені або набуті дефекти 

[16]. В цілому, ця теорія не знаходить прямого підтвердження або 

застосування на практиці при вирішенні завдань професійного 

самовизначення.  

Одним з найбільш поширених в західній психології підходів до 

професійного зростання особистості є концепції професійного розвитку, 

провідне місце серед яких відводиться концепції професійної зрілості 

Д. Сьюпера [19]. У його дослідженнях сформульовано поняття «рівень 

професійної зрілості» стосовно до різних стадій розвитку професіонала. В 

цілому, професійна зрілість характеризується ступенем самостійності у 

вирішенні проблем професійного розвитку, причому цей рівень має 

змінюватися в міру переходу від одних стадій розвитку до інших. 

Найбільш важливим досягненням цієї концепції є визнання того, що 

професійне зростання ‒ це тривалий, цілісний процес розвитку особистості. 

На основі такого розуміння складається новий підхід, який ґрунтується не 

на вивченні професій, а на вивченні особливостей професійного зростання 

в різних галузях діяльності [3, с. 19]. Аналіз динаміки професійного 

зростання дозволить зняти подібні протиріччя, що виникають під час 

практичної роботи. 

У процесі дослідження особливостей професійного зростання увага 

сконцентрована на професійній підготовці, готовності і навченості студента 

як узагальнюючих характеристиках його особистісного зростання. 

Особистісне зростання є однією з основних характеристик життєвої 

стратегії людини. Іншими виступають відповідальність людини за себе, 

осмисленість життя, система соціально-ціннісних орієнтацій і цілей 

існування. В аспекті професійної діяльності людини ці характеристики 

проявляють себе в професійному зростанні. 

Для успішного вирішення мети дослідження, необхідно розглянути 

погляди сучасної науки на «професійне зростання». 

Сучасні дослідники розглядають його з різних позицій: 

1) період підготовки до появи об’єкта (З. Шарлович);  

2) розгорнутий у часі процес, що включає певні етапи, стадії, кожна з 

яких має особливі характеристики тих психофізіологічних і соціально-
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психологічних особливостей, що забезпечує успішне здійснення 

особистістю професійної діяльності (З. Шарлович);  

3) формування професійної спрямованості, компетентності, соціально 

значущих і професійно важливих якостей людини та їх інтеграцію, 

готовність до постійного професійного зростання, пошук оптимальних 

прийомів якісного виконання професійної діяльності відповідно до 

індивідуально-психологічних особливостей людини (В. Шатило).  

Як зазначає Є. Климов, професійне зростання в основному 

розглядається як: 

1) процес закономірної зміни особистості, що характеризується 

кількісним, якісним і структурним перетворенням, яке забезпечує 

нормальне функціонування людини як суб’єкта професійної діяльності; 

2) процес оволодіння молодим фахівцем професійною роллю, що 

включає в себе: етап формування уявлення особистості про професійну 

роль, освоєння професійно-рольової позиції в процесі праці, етап 

формування рольового статусу і реалізації рольової позиції в діяльності 

трудового (в тому числі і медичного) колективу; 

3) процес формування особистості, адекватної вимогам професійної 

діяльності; 

4) процес формування професійних відносин, реалізуючи які 

особистість об’єктивує себе в новій якості [7, с. 185].  

Науковцями, що займаються проблемою професійного зростання, 

визнається, що людина досягає вершини свого професійного становлення на 

стадії здійснення самостійної професійної діяльності. Тому професійне 

зростання залежить від особливостей діяльності та індивідуальних 

можливостей конкретної людини. З цього випливає, що процес 

професійного зростання є індивідуальним і неповторним для кожної 

людини [2, с. 28].  

Стає очевидним, що терміном «професійне зростання» визначається 

цілком конкретна стадія формування і розвитку особистості ‒ стадія 

освоєння людиною професії з моменту її вибору до оволодіння 

професіоналізмом, майстерністю. Причому, як і у випадку зі 

«становленням», ми можемо сказати, що цей процес, будучи розгорнутим в 

часі і просторі, також володіє динамічністю і незавершеністю.  

Отже, під професійним становленням розуміємо процес 

самореалізації особистості в професійній діяльності на основі більш 

повного використання своїх здібностей і можливостей. Цей процес не може 

бути обмежений лише одним етапом, він займає весь період активної 

професійної діяльності та підготовки до неї. 

Термін «професійне зростання» трактуємо як складну системну 

характеристику, яка визначає процес і результат становлення особистості як 

суб’єкта професійної діяльності за допомогою накопичення ціннісно-

смислового досвіду вирішення професійних завдань на основі власної 
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професійної позиції, оволодіння певною сукупністю знань, умінь і навичок, 

особистісного самовдосконалення, сформованості таких якостей, як 

комунікабельність, тактовність, милосердя тощо. 

Професійному зростанню майбутньої медичної сестри сприяє глибоке 

розуміння особливостей обраної професії, її значущість для суспільства, 

усвідомлений професійний вибір і системна робота над собою. 

Поняття «професійне становлення» розглядається нами як 

елементарна одиниця «професійного зростання». 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у розкритті сутності та 

структури професійного зростання майбутніх медичних працівників, 

зокрема й майбутніх лікарів. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ  

ПЛАНОВОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ РАБОТЫ  

С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

 

В статье на основе анализа научных источников и опыта работы 

Гродненского областного института развития образования 

охарактеризованы компоненты плановой кадровой политики региона в 

сфере образования: управление становлением и развитием руководящих 

кадров в системе образования, а также мониторинг качества образования 

и корректирующие действия на уровне региона. Обосновано, что система 

образования региона оказывается успешной, когда проводит 

стратегическую планомерную кадровую политику, с учетом факторов 

современной социокультурной ситуации и выделенных компонентов 

кадровой политики. 

Ключевые слова: плановая кадровая политика, педагогические кадры, 

управление становлением и развитием руководящих кадров; мониторинг 

качества образования. 

 

У статті на основі аналізу наукових джерел і досвіду роботи 

Гродненського обласного інституту розвитку освіти охарактеризовані 

компоненти планової кадрової політики регіону у сфері освіти: управління 

становленням і розвитком керівних кадрів в системі освіти, а також 

моніторинг якості освіти та коригувальні дії на рівні регіону. 

Обґрунтовано, що система освіти регіону виявляється успішною, коли 

проводить стратегічну планомірну кадрову політику, з урахуванням 

факторів сучасної соціокультурної ситуації та виділених компонентів 

кадрової політики. 

Ключові слова: планова кадрова політика, педагогічні кадри, 

управління становленням і розвитком керівних кадрів; моніторинг якості 

освіти.  

 

In the article, based on the analysis of scientific sources and the experience 

of the Grodno regional institute of education development, the components of the 

planned personnel policy of the region in the field of education are characterized: 
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the management of the formation and development of leading cadres in the 

education system, and monitoring of the quality of education and corrective 

actions at the regional level. It is indicated that the system of work of the Institute 

for the development of management of leading cadres is a necessary prerequisite 

for improving the quality of the education system in the region. At the same time, 

a combination of monitoring and corrective measures is of paramount importance 

for ensuring the consistently high quality of the entire education system in the 

region. In this direction, the institute monitors the effectiveness of the education 

system at the oblast level through examinations, comprehensive studies, 

attestation, and the intensity of this monitoring is inversely proportional to the 

ability of an educational institution to improve its work independently. It is 

substantiated that the region’s education system is successful when it conducts a 

strategic planned personnel policy, taking into account the factors of the current 

socio-cultural situation and the identified components of the personnel policy. 

Key words: planned personnel policy, pedagogical staff, management of 

the formation and development of leading cadres; monitoring the quality of 

education.  

 

Реализация плановой кадровой политики в Республике Белоруссии на 

современном этапе, позволяющей добиться стабильно высокого качества 

образования в учреждениях образования региона, предполагает наличие 

следующих компонентов: повышение престижа педагогической профессии 

и отбор мотивированных и ориентированных претендентов для обучения 

профессии педагога; пропедевтическая поддержка профессионального 

становления молодых педагогов; сопровождение профессионального 

развития и саморазвития педагогов на протяжении всей жизни; управление 

становлением и развитием руководящих кадров в системе образования; 

диверсификация содержательной и технологической составляющих 

образования, в том числе, дополнительного образования взрослых, через 

экспериментальную и инновационную деятельность; мониторинг качества 

образования и корректирующие действия на уровне региона [8, c. 12]. 

Гродненский областной институт развития образования, миссия 

которого определена как дополнительное образование для самореализации 

личности и на благо региона, выступает значимым компонентом реализации 

кадровой политики Гродненской области в сфере образования. Кроме того, 

институт, являясь современным учреждением образования и решая 

широкий спектр задач, имеет свою четко выстроенную модель развития 

кадрового потенциала.  

В научных исследованиях М. Барьер, Т. Лучкина, С. Сергейко, 

Л. Тарантей, И. Чернущик и др. [2; 5–9] охарактеризованы отдельные 

компоненты плановой кадровой политики в сфере образования. Поэтому 

целесообразно рассмотреть конкретные компоненты плановой кадровой 

политики региона в сфере образования в рамках единой системы работы с 
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педагогическими кадрами.  

Цель статьи – на основе анализа научных источников и опыта работы 

Гродненского областного института развития образования охарактеризовать 

компоненты плановой кадровой политики региона в сфере образования: 

управление становлением и развитием руководящих кадров в системе 

образования, а также мониторинг качества образования и корректирующие 

действия на уровне региона. 

Начнем с характеристики такого компонента, как управление 

становлением и развитием руководящих кадров в системе образования.  

Важнейшим направлением работы ГрОИРО по достижению 

стабильно высокого качества обучения в учреждении образования является 

выявление и развитие педагогов-руководителей. В одном из английских 

исследований, посвященных управлению школами, доказывается 

следующее: «Качество управления школой уступает по своему воздействию 

на уровень образования учащихся только преподаванию в классе» [2, с. 54]. 

Только грамотное руководство может обеспечить инициирование и 

реализацию инноваций и нововведений в педагогическую практику. 

«Великие администраторы добиваются успеха не ограничениями и 

ужесточением правил. Они предоставляют людям возможности. Хорошее 

руководство состоит в том, чтобы стимулировать людей к достижению 

высочайшего уровня, предлагая им возможности, а не обязательства. Жизнь – 

это возможность, а не ограничение», – утверждает американский психолог 

Джон Хейдер [1]. Для того чтобы в учреждении образования появились 

руководители, способные провести реальные улучшения в преподавании, 

необходимы:  

1) отбор кандидатов из среды педагогов на должность руководителя 

(работа с резервом кадров);  

2) развитие у руководителей учреждения образования лидерских 

качеств и конструктивного мышления;  

3) ориентация работы руководителя на развитие педагогов, их 

самореализацию.  

Важнейшим условием наличия продуктивно работающих 

руководителей учреждения образования является формирование кадрового 

резерва и работа с ним. Кадровый резерв – группа руководителей и 

педагогов, обладающих способностью к управленческой деятельности, 

отвечающих требованиям, предъявляемым к должностям определенного 

уровня, подвергшихся отбору и прошедших систематическую целевую 

квалификационную подготовку. 

В 2015/2016 учебном году впервые ГрОИРО по заявке и с участием 

управления образования Гродненского областного исполнительного 

комитета проведен семинар для специалистов отделов образования, спорта 

и туризма региона по теме «Организация работы с резервом кадров: от 

анализа потребностей в кадровом резерве до назначения на должность». По 
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результатам работы семинара определены: 

1) принципы формирования резерва: актуальность резерва (учет 

реальной потребности в замещении должностей и реальной возможности 

зачисленных в резерв сотрудников продвинуться на должность); 

соответствие кандидата должности и типу резерва (учет требований к 

квалификации кандидата при работе в определенной должности); 

перспективность кандидата (учет ориентации на профессиональный рост; 

требование к образованию; возраст; стаж работы; динамичность карьеры; 

состояние здоровья); 

2) методы формирования списка резерва: анализ документальных 

данных; интервью; наблюдение за поведением работника в различных 

ситуациях; оценка результатов трудовой деятельности; метод заданной 

группировки работников (подбираются люди под заданные требования к 

должности или под заданную структуру рабочей группы); 

3) алгоритм работы с кадровым резервом. Для подготовки резерва 

разработаны три вида программ: общая (состоит из теоретической 

подготовки; пополнения знаний по отдельным вопросам; заполнения 

пробелов в образовании кандидата; обучения по специальным 

дисциплинам); специальная (разделение резерва по специальностям и 

подготовка в теоретическом и практическом направлениях); 

индивидуальная (конкретные задачи по повышению уровня компетенций 

для каждого специалиста); 

4) подходы к ведению документации. ГрОИРО разработаны план 

работы с резервом руководящих кадров отдела образования, спорта и 

туризма, примерная тематика занятий с резервом кадров, материалы для 

проведения семинаров, нормативные правовые документы, регламентирующие 

работу с резервом руководящих кадров, индивидуальный план подготовки 

лица, состоящего в резерве руководящих кадров на должность, критерии 

оценки кандидата на должность в резерв, диагностический инструментарий. 

Важно грамотно отобрать кандидатов на руководящие должности. 

Однако не менее важной является работа по развитию у руководителей 

(будущий руководителей) личностных и профессиональных качеств, 

социально-личностных компетенций соответствующих логике управленческой 

деятельности. Поэтому ГрОИРО разработана программа стажировки и 

ежегодного повышения квалификации для педагогических работников, 

входящих в резерв руководящих кадров, программа поддержки новых 

руководителей, программа сопровождения развития руководителей 

учреждений образования.  

Для резерва в институте реализуются образовательные программы 

«Основы профессионального мастерства руководителей учреждений 

образования», «Технология управления современной школой». Содержание 

учебных программ сконцентрировано на подготовке руководителей к 

первым двум-трем неделям работы в учреждении образования, вопросам 
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методического сопровождения деятельности педагогов, организации 

инновационной деятельности, организации сетевого взаимодействия 

субъектов образовательных отношений. 

С целью непрерывного научно-методического сопровождения резерва 

кадров региона институтом создано сетевое сообщество «Резерв кадров». 

Благодаря ему каждый кандидат на руководящую должность или новый 

руководитель получает, с одной стороны, поддержку опытных 

руководителей, обладающих большим диапазоном умений и навыков. С 

другой стороны, каждый участник сообщества получает наставника из 

числа сотрудников отдела по работе с организаторами образования 

ГрОИРО по различным вопросам (например, школьный бюджет), семинары 

и мастер-классы по поводу возникших проблем.  

Актуальным в деятельности института является организация 

семинаров для директоров и заместителей директора учреждения 

образования по следующей тематике: «Содержание и организация 

самоконтроля за обеспечением качества образования в учреждении общего 

среднего образования», «Современные подходы к организации 

методической работы в учреждении образования», «Имидж гимназии как 

условие конкурентоспособности учреждения образования», «Финансово-

хозяйственная деятельность в учреждении общего среднего образования». 

Содержание мероприятий направлено на концентрацию управленческой 

деятельности руководителя на развитии педагогов, их самореализации, 

стимулировании профессионального роста руководителя в плане духовного 

развития, совершенствовании его общей и профессиональной культуры, 

развитии специальных компетенций администрации учебного заведения.  

Используются ГрОИРО в работе с руководителями и возможности 

Интернет-сервисов для обмена информацией и совместной работы над 

документами, для организации обучения в дистанционной форме по темам: 

«Использование «облачных технологий» и сервисов Web 2.0 в 

управленческой деятельности и методической работе», «Аттестация 

педагогических работников», «Организация инновационной деятельности в 

УО», «Организационно-методическое сопровождение деятельности 

ресурсных центров», «Деятельность руководителя учреждения общего 

среднего образования».  

Теперь схарактеризируем второй компонент плановой кадровой 

политики региона в сфере образования в рамках единой системы работы с 

педагогическими кадрами – мониторинг качества образования и 

корректирующие действия на уровне региона.  

Во всех эффективных системах образования мира признается, что 

нельзя усовершенствовать то, что не было предварительно измерено. 

Мониторинг качества образования позволяет выявить и распространить 

передовой опыт, определить слабые зоны и усилить ответственность 

учреждений образования за результаты их работы. 
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В регионе используются три механизма мониторинга качества 

обучения и его результатов. 

Организация и проведение текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации: для проведения контрольных замеров учебных достижений 

учащихся 4‒8, 10 классов, выпускных экзаменов по завершении обучения и 

воспитания на II и III ступенях общего среднего образования и 

вступительных в гимназии и учреждения образования области. Сотрудники 

ГрОИРО разрабатывают тексты контрольных работ по математике, 

русскому и белорусскому языкам для проведения контрольных замеров 

учебных достижений учащихся 4‒8, 10 классов, тексты диктантов и 

изложений для выпускного экзамена по польскому языку, тексты 

вступительных испытаний в гимназии, лицеи и кадетское училище, тексты 

экзаменационных материалов для детей, которые в силу определенных 

причин не сдавали экзамен в общем порядке, методические рекомендации 

по проверке работ различного рода испытаний в учреждениях образования. 

Разработанные материалы позволяют проверить, что обучающийся знает, 

понимает и умеет делать. При этом используются достаточно объективные 

критерии, позволяющие достаточно детально измерить и оценить 

результаты обучения. Регулярно осуществляемые контролирующие 

действия являются мощным стимулирующим фактором в любой системе 

образования. 

Комплексное изучение деятельности отделов образования, спорта и 

туризма, и учреждений образования по обеспечению качества образования. 

Раз в пять лет ГрОИРО совместно с управлением образования региона 

оценивают работу районных систем образования и отдельных учреждения 

образования по ряду показателей. Оцениваются как результаты, так и 

процессы, которые к ним приводят, вследствие чего можно оказывать 

адресную помощь учреждениям образования и району по выявлению 

звеньев, требующих улучшения. Комплексные изучения полезны также тем, 

что они позволяют учреждениям образования и районной системе 

образования измерить и оценить свои проблемные точки, чего трудно 

добиться при иных формах мониторинга. 

Аттестация педагогов имеет первостепенное значение для 

обеспечения стабильно высокого уровня преподавания во всей системе 

образования. Утвержденная Постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 22.08.2012 № 101 Инструкция о порядке 

проведения аттестации педагогических работников системы образования 

(кроме педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава) возлагает на институты развития образования 

функции информационного сопровождения, методического и 

организационного обеспечения квалификационных экзаменов при 

прохождении педагогическими работниками аттестации на подтверждение 

высшей квалификационной категории.  
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Информационное сопровождение квалификационных экзаменов 

осуществляется через сайт института, что позволяет обеспечить 

максимальную доступность к материалам для подготовки педагогических 

работников к квалификационному экзамену. На сайте размещены 

материалы по организации и процедуре квалификационного экзамена, 

примерная структура описания опыта педагогической деятельности, 

требования к его оформлению, критерии оценки, литература по обобщению 

опыта работы в рамках аттестации, а также графики квалификационных 

экзаменов. 

Для целенаправленной подготовки педагогов к аттестации на 

подтверждение высшей квалификационной категории ежегодно институтом 

проводятся обучающие курсы. Востребованы темы по обобщению опыта 

педагогической деятельности, проектированию и анализу урока, 

целеполаганию в деятельности учителя, формированию и развитию 

исследовательской компетентности педагога, содержательным аспектам 

квалификационных экзаменов. С 2015/2016 учебного года ГрОИРО на этапе 

подготовки к квалификационному экзамену сделал упор на оказание 

помощи по индивидуальным запросам педагогов по вопросам обобщения, 

описания и представления опыта педагогической деятельности в рамках 

аттестации.  

Мониторинг данного направления нужен для того, чтобы система 

получала достоверную информацию, необходимую для принятия решений 

о корректирующих мерах в тех случаях, когда педагоги учреждений 

образования не в состоянии добиться стабильно положительных 

результатов профессиональной деятельности.  

Проведение методических выездов в районы и отдельные учреждения 

образования, проведение консультаций, семинаров, мастер-классов и 

других образовательных мероприятий для оказания методической помощи 

районным отделам образования, спорта и туризма, руководителям 

методических формирований, членам областных предметных творческих 

групп, конкретным педагогам. Только в 2015/2016 учебном году 

сотрудниками института развития образования оказана методическая 

помощь по подготовке и проведению итоговой аттестации учащихся, 

организации вступительных испытаний в лицеи и гимназии; по организации 

методической работы с педагогами; по методике преподавания учебных 

предметов для учреждений Ивьевского района; по вопросам проведения 

областной олимпиады для учащихся 2 ступени общего среднего 

образования; по процедуре и содержанию квалификационного экзамена при 

прохождении аттестации на подтверждение высшей квалификационной 

категории; по анализу типичных затруднений педагогов при обобщении и 

описании собственного опыта педагогической деятельности;  по вопросам 

организации образовательного процесса и создания комфортных условий 

проживания и питания учащихся в лагере «Наука» в Озерах и Поречье; по 
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организации образовательного процесса молодым, вновь назначенным 

методистам и учителям; по современным подходам к планированию 

деятельности учреждений дошкольного образования.  

Размещение на сайте ГрОИРО методических материалов по 

организации образовательного процесса по предметам или направлениям 

деятельности. Представлены выявленные передовые методы работы, 

которые могут быть экстраполированы на всю систему образования 

региона. Открыт виртуальный консультационный пункт для педагогических 

работников по организации работы с одаренными детьми, детьми с 

особенностями в обучении, профильного обучения и реализации новых 

учебных программ, организации исследовательской деятельности с 

обучающимися. Создан банк данных по профильным классам, открытым в 

учреждениях образования Гродненской области и педагогам, преподающим 

учебные предметы на повышенном уровне.  

Виртуальная система непрерывной поддержки педагогов на период 

между повышением квалификации, созданная в ГрОИРО с целью 

предоставления постоянной, системной, индивидуальной, методической 

помощи педагогам, которая включает дистанционные курсы и мастер-

классы; интернет-конференции и интернет-семинары; е-mail рассылка 

информационных материалов; форум, блоги, сообщества. Сегодня в 

институте созданы 14 сетевых сообществ педагогов. В регионе фактически 

построена система сетевого взаимодействия между участниками 

образовательного процесса по направлениям: педагог-педагог, педагог-

ученик-родители, отдел образования-институт-управление образования. 

Например, через сетевое сообщество «ГроСС» осуществляется совместная 

работа над документами в режиме реального времени (отчетами, проекты, 

созданием общего документа, подготовка информации) и подготовка 

перспективных планов. Сообщество «ДО-дошкольник» призвано решать 

вопросы обучения пользованию Интернет-ресурсами руководителей и 

специалистов системы дошкольного образования. Открыты сообщества для 

лиц, заинтересованных в создании информационно-библиотечной среды в 

учреждении образования, учителей математики, иностранных языков, 

специалистов системы специального образования, а также для педагогов, 

курирующих вопросы экологического воспитания школьников, 

энергосбережения. Осуществляется сетевое взаимодействие учреждений 

образования, реализующих экспериментальную и инновационную 

деятельность и другие. Основной формой взаимодействия участников 

сообществ является дистанционная форма, с помощью которой 

выстраивается сотрудничество посредством использования современных 

информационных технологий, в том числе и «облачных». При этом 

дистанционное обучение предоставляет возможность улучшить 

информационную подготовку педагогов, повысить уровень и качество 

применения в обучении интернет-технологий. 
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Система образования региона оказывается успешной, когда проводит 

стратегическую планомерную кадровую политику, с учетом факторов 

современной социокультурной ситуации и выделенных компонентов 

кадровой политики. 

Это управление становлением и развитием руководящих кадров в 

системе образования, мониторинг качества образования и корректирующие 

действия на уровне региона. Не существует в науке ни одного 

документированного случая, когда бы ситуация с образованием в 

учреждении образования менялась коренным образом при отсутствии 

талантливого руководителя. Поэтому система работа ГрОИРО по развитию 

менеджмента руководящих кадров является необходимым предварительным 

условием улучшения качества в системе образования региона. При этом 

первостепенное значение для обеспечения стабильно высокого качества 

всей системы образования региона имеет сочетание мониторинга и 

корректирующих мер. В этом направлении институт отслеживает 

эффективность системы образования на областном уровне путем экзаменов, 

комплексных изучений, аттестации, причем интенсивность этого 

мониторинга обратно пропорциональна способности того или иного 

учреждения образования улучшать свою работу самостоятельно. 

Результаты такого мониторинга позволяют проводить корректирующие 

действия, нацеленные на повышение стандартов обучения и обеспечение 

стабильно качественного образования для всех обучающихся. 

Таким образом, система образования региона будет стабильно 

успешной, если в основу своей работы положит важнейший принцип: 

качество системы образования не может быть выше качества работающих в 

ней педагогов. Поэтому основные задачи Гродненского областного 

института развития образования – содействовать планомерному 

становлению и развитию кадровой политики региона с учетом социального 

заказа и государственной политики в сфере образования, а также 

способствовать профессиональной самореализации педагогов области на 

основе инновационных процессов, актуализации потенциала их 

профессионального развития и саморазвития, ибо, как сказал П. Коэльо: 

«Если человек действительно чего-то захочет, то вся Вселенная будет 

способствовать тому, чтобы его желание сбылось» [4]. 

Дальнейшего исследования требует такой компонент плановой 

кадровой политики региона в сфере образования в рамках единой системы 

работы с педагогическими кадрами как сопровождение профессионального 

развития и саморазвития педагогов на протяжении всей жизни. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ КРОСКУЛЬТУРНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ 
 

У статті автор на основі аналізу наукових досліджень та власного 

практичного досвіду розкрито суть поняття дистанційного навчання у 

системі кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму. 

Автором схарактеризовано підсистему «Дистанційне навчання» як 

сукупність трьох основних сайтів: сайт Центру електронного навчання 

(платформа Moodle), авторський сайт В. Сідорова «Система 

кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму» 

(платформа Webnode), дистанційний курс «Формування кроскультурної 

компетентності майбутніх фахівців галузі туризму» (платформа Google 

Sites). 

Ключові слова: дистанційне навчання, кроскультурна підготовка, 

компетентність, туризм, сайт, дистанційний курс, електронне навчання  

 

В статье автор на основе анализа научных исследований и 

собственного практического опыта раскрывает суть понятия 

дистанционного обучения в системе кросс подготовки будущих 

специалистов отрасли туризма. Автор характеризует подсистему 

«Дистанционное обучение» как совокупность трех основных сайтов: сайт 

Центра электронного обучения (платформа Moodle), авторский сайт 

В. Сидорова «Система кросскультурной подготовки будущих специалистов 

отрасли туризма» (платформа Webnode), дистанционный курс 

«Формирование кросскультурной компетентности будущих специалистов 

отрасли туризма» (платформа Google Sites). 

Ключевые слова: дистанционное обучение, кросскультурная 

подготовка, компетентность, туризм, сайт, дистанционный курс, 

электронное обучение. 

 

In the author, on the basis of analysis of scientific research and own 

practical experience, the essence of the concept of distance learning in the system 

of cross training of future specialists in the field of tourism is disclosed. The 

author describes the subsystem «Distance Learning» as a set of three main sites: 

the site of the Center for e-learning (Moodle platform), the author’s site 

V. Sidorov «System of cross-cultural training of future specialists in the field of 

tourism» (Webnode platform), a distance course «Formation of cross-cultural 
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competence of future industry professionals Tourism» (Google Sites platform). 

Using the services of Moodle, Webnode and GoogleSites, when developing the 

«Distance Education» subsystem, provides the creation of a virtual learning 

environment. This powerful information resource is designed to: increasing the 

efficiency and quality of students’ training «Tourism» specialty; organization of 

cross-cultural training in higher educational institutions; expansion of the 

teaching and methodological base; provision of scientific and pedagogical staff, 

students and the general public with accessible modern educational materials; 

the formation of cross-cultural competence of future specialists in the field of 

tourism. 

Key words: distance learning, cross-cultural training, competence, 

tourism, site, distance course, e-learning. 

 

Досвід багатьох країн світу свідчить про те, що для зайняття гідної 

ніші на світовому ринку туризму необхідно мати не лише відповідну 

національну стратегію економічної діяльності та механізм її реалізації, але 

й конкурентоспроможних фахівців, здатних забезпечувати поступальний 

розвиток суспільства, усіх галузей господарства і культури, та ефективно 

працювати у сучасному кроскультурному просторі. Це, безумовно, 

актуалізує проблему кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі 

туризму, оскільки глобалізація освітнього простору, його стрімка 

інформатизація, кроскультурна комунікація стають новим виміром 

соціокультурної реальності. У руслі означеної проблеми неможливо 

оминути питання дистанційного навчання в освітньому процесі підготовки 

майбутніх фахівців галузі туризму, як і не можна уявити без нього сучасний 

освітній процес у вітчизняних ВНЗ, оскільки дистанційне навчання є новою 

організацією освітнього процесу, яка базується на принципах самостійного 

навчання студента, всебічного використання сучасних ІКТ, зручності, 

доступності, відкритості. 

Проблематика дистанційного навчання, психолого-педагогічні засади 

його організації, питання розробки дистанційних курсів детально 

висвітлюються у працях таких учених, як О. Андрєєв, В. Биков, Н. Кононец, 

В. Кухаренко, О. Муковіз, В. Овсянников, В. Олійник, П. Резько, 

В. Семенець, О. Собаєва, А. Хуторськой та ін. За В. Кухаренком, 

дистанційне навчання – це комплексна педагогічна технологія, що поєднує 

досягнення педагогіки і психології з дидактичними можливостями 

інформаційних і телекомунікаційних технологій, які дозволяють 

використовувати комп’ютер як носій інформації та засіб організації 

спілкування. Дистанційне навчання відповідає всім сучасним особливостям 

розвитку суспільства і має на меті формування особистості, здатної до 

творчого саморозвитку [7]. 

А. Хуторський стверджує, що дистанційне навчання – це таке 

навчання, що передбачає: 1) просторову чи часову віддаленість суб’єктів 
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навчання один від одного; 2) спосіб навчальної взаємодії, яка здійснюється 

за допомогою засобів телекомунікації (локальних і глобальних мереж, 

телефону, радіо, телебачення, комп’ютерів, друкованих, віртуальних та 

інших носіїв інформації) [11]. 

В. Олійник трактує дистанційне навчання як специфічну організацію 

освітнього процесу, основою якого є застосування в процесі навчання 

дистанційних, інформаційних і телекомунікаційних технологій [9]. 

На думку Н. Кононец, дистанційне навчання доцільно розглядати як 

форму ресурсно-орієнтованого навчання студентів і розуміти під ним 

різновид відкритого навчання з використанням ІКТ, які забезпечують 

інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на різних етапах навчання і 

самостійну роботу останніх з матеріалами інформаційної мережі [6]. 

Імпонує визначення О. Андрєєва, який ще у 1998 році стверджував, 

що дистанційне навчання є синтетичною, інтегральною, гуманістичною 

формою навчання, що базується на використанні широкого спектру 

традиційних і нових інформаційних технологій та їх технічних засобів, які 

використовують для доставки навчального матеріалу, його самостійного 

вивчення, організації діалогового обміну між викладачем і студентом, коли 

процес навчання некритичний щодо розташування в просторі і в часі, а 

також до конкретного освітнього закладу [1]. Саме цим визначенням ми 

користуватимемося у нашому дослідженні, оскільки воно найповніше 

відображає суть дистанційного навчання як невід’ємної й важливої форми 

навчання студентів у системі кроскультурної підготовки майбутніх фахівців 

галузі туризму. 

Мета статті: визначити характерні особливості дистанційного 

навчання у системі кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі. 

Дистанційне навчання у контексті кроскультурної підготовки 

майбутніх фахівців галузі туризму можна розглядати з двох позицій: 1) з 

позиції обміну інформацією між викладачем і студентами; 2) з позиції 

комунікацій між викладачем і студентами. 

Дистанційне навчання як обмін інформацією між викладачем та 

студентом (групою студентів) здійснюється за допомогою комп’ютерних 

мереж чи інших засобів телекомунікацій. Частіше за все, дистанційне 

навчання здійснюється засобами Інтернету (спеціалізовані сайти, форуми, 

чати, хмарні сервіси, електронна пошта тощо): студент є одержувачем 

деякого інформаційного змісту та системи завдань для його засвоєння. 

Результати самостійної роботи повертаються знову викладачеві, який 

оцінює якість і рівень засвоєння матеріалу [8].  

Дистанційне навчання з позиції комунікацій між викладачем і 

студентами має свої характерні особливості: 

– дистанційне навчання при кроскультурній підготовці майбутніх 

фахівців галузі туризму розглядається як основа самоосвіти, що передбачає 

стійку мотивацію студента щодо власного навчання, самостійного 
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здобування кроскультурних знань, а також певний рівень самоорганізації 

особистості;  

– можливість спілкування викладача і студента за принципом «один 

до одного», що відповідає за формою і змістом індивідуальній консультації;  

– можливість спілкування і взаємодія «один до одного» не виключає 

взаємодії «одного до багатьох», оскільки викладач, відповідно до 

заздалегідь складеного графіка, працює відразу з безліччю студентів за 

допомогою Інтернет-сервісів (нагадує традиційне навчання в аудиторіях);   

– взаємодія «багатьох до багатьох» означає, що можливе одночасне 

спілкування безлічі студентів, які обмінюються між собою досвідом і 

враженнями [5]. 

Тож дистанційне навчання у системі кроскультурної підготовки 

майбутніх фахівців галузі туризму освіта виступає як ефективне доповнення 

до традиційних форм освіти, зокрема, кроскультурного навчання у ВНЗ. 

М. Беннетт трактує кроскультурне навчання як зростання у студентів 

усвідомлення суб’єктивного культурного контексту, що включає 

суб’єктивність власного світогляду, розвиток вищої здібності сензитивно і 

компетентно взаємодіяти в різних культурних контекстах [12]. 

Слід зазначити, що кроскультурне навчання майбутніх фахівців галузі 

туризму в освітньому процесі ВНЗ: 

– має бути спрямоване на розвиток кроскультурних знань та умінь; 

– має сприяти вирішенню проблеми культурної парадигми 

суспільства, що орієнтує на універсальність знань; 

– у студентів повинні бути сформовані вміння діалогового 

вирішення конфліктів у кроскультурному середовищі та полікультурному 

суспільстві;  

– у студентів мають бути сформовані навички використання 

сучасних ІКТ, Інтернет-сервісів для ефективного виконання професійних 

обов’язків у кроскультурному просторі. 

Дистанційне навчання, організоване на сучасних платформах, 

уможливлює реалізацію кроскультурної інтеракції, під якою розуміють 

багатовимірне (багаторівневе, різноскероване) смислове діалогічне 

спілкування у просторі освіти з метою залучення його учасників до 

діалогічних цінностей. Кроскультурна інтеракція, наголошує А. Солодка, 

фіксує спілкування суб’єктів освітнього процесу на соціокультурному, 

міжособистісному і внутрішньо особистісному рівнях та виступає 

механізмом корекції їх поведінки [10]. 

Впровадження дистанційного навчання у систему кроскультурної 

підготовки майбутніх фахівців галузі туризму, на нашу думку, буде міцним 

підґрунтям для міжнародної освіти студентів (можливість навчатися за 

кордоном, проходити підвищення кваліфікації, брати участь в освітніх 

конкурсах, конференціях, тренінгах тощо). Як зазначає А. Солодка, нині під 

міжнародною освітою слід розуміти 5 основних позицій:  
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1. Вивчення іноземних мов і культур народів світу; 

2. Відповідь на глобальні виклики та проблеми;  

3. Форма організації здобуття освіти і стажування за кордоном;  

4. Форма організації академічних обмінів;  

5. Обмін думками та досвідом роботи в реальному та віртуальному 

світі.  

Міжнародна освіта полягає в тому, наголошує дослідниця, щоб 

побачити власну культуру крізь призму інших культур. При описі такого 

процесу освіти та його цілей (підготовка до кроскультурної взаємодії; краще 

розуміння власної культури та інших країн, різних релігій, політичних 

систем; опанування цілісного підходу до сприйняття світу і ролі їх країни в 

ньому) навчання студентів здатності приймати продумані та свідомі 

рішення стосовно проблем сучасного світу висуваються на передній план 

[10]. 

Слід зазначити, що міжнародна освіта передбачає постійне 

відстеження ефективних стратегій і тактик підвищення якості освіти за 

кордоном, котрі можна адаптувати до вітчизняної системи освіти, і 

використання дистанційного навчання студентів в українських ВНЗ, які 

здійснюють підготовку студентів за спеціальністю «Туризм», є однією з 

них. 

Саме тому, на нашу думку, при впровадженні дистанційного навчання 

у систему кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму 

потрібно урізноманітнювати його види. Доцільним є використання:  

 спеціально створених сайтів, які мають потужну систему 

зворотнього зв’язку;  

 чат-занять, які проводяться синхронно, коли всі учасники 

мають одночасний доступ до чату;  

 веб-занять, або дистанційних лекцій, конференцій, семінарів, 

ділових ігор, практикумів та інших форм навчальних занять, що 

проводяться за допомогою засобів телекомунікацій;  

 телеконференцій, що проводяться на основі списків розсилки з 

використанням електронної пошти [5]. 

Розглянемо більш детально одну з підсистем системи кроскультурної 

підготовки майбутніх фахівців галузі туризму – підсистему «Дистанційне 

навчання», яка є сукупністю засобів та платформ, здатних забезпечити 

студентам відкрите кроскультурне навчання з використанням ІКТ: 

інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на різних етапах навчання і 

самостійну роботу останніх з матеріалами інформаційної мережі, які за 

змістом зорієнтовані на розвиток кроскультурної комунікації. 

Аналіз наукових праць (Н. Гаркавенко, М. Гриньова, Ю. Деранже, 

А. Маркова, О. Муковіз, М. Супрун, Н. Чепелєва) засвідчив, що акцент на 

самостійну роботу студентів в процесі дистанційного навчання 

уможливлює виділити наступні структурні компоненти кроскультурної 
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підготовки майбутніх фахівців галузі туризму: 

 самонавчання ‒ систематична навчальна діяльність, побудована на 

самостійному вивченні будь-якого питання у контексті кроскультурної 

комунікації, взаємодії та здобуття кроскультурних знань; 

 самовизначення (професійне, світоглядне та культурне) ‒ 

неперервний, динамічний процес, що характеризує весь шлях становлення 

майбутнього фахівця галузі туризму як професіонала; 

 саморозвиток ‒ проектування власної особистості у відповідності 

зі своїми потребами та вимогами суспільства, реалізація власного життєвого 

потенціалу, його суті та призначення, подолання суперечностей у системах 

«світ-особистість», «внутрішнє Я», «особистість-особистість»;  

 самовиховання (інтелектуальне, духовно-культурне, моральне, 

фізично-валеологічне) – визначає завдання, які студент ставить перед собою 

у сфері самоосвіти, інтелектуального саморозвитку, самостійного 

оволодіння прийомами і процесами мислення; прагнення студента до 

самостійного збагачення досягненнями в різних галузях людської культури; 

вироблення для себе моральних орієнтирів, морального ідеалу, 

самопізнання особливостей своєї поведінки у стосунках з людьми, у 

ставленні до моральних цінностей, до праці, природи, Батьківщини тощо; 

робота студента в напрямі фізичного самовдосконалення, зміцнення 

здоров’я; 

 самооцінка ‒ оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, 

якостей, місця серед інших людей; належить до ядра особистості, є 

важливим регулятором її поведінки у сучасному кроскультурному просторі; 

 самопроектування ‒ здатність особистості діяти, виходячи із 

власного задуму, проекту відносно свого майбутнього (життєвий проект) та 

власної особистості (особистісний проект), що є однією із провідних 

детермінант здійснення життєвих планів та намірів; пов’язане із створенням 

образу, до якого прагне майбутній фахівець та створенням плану його 

майбутньої професійної діяльності як фахівця галузі туризму; 

 самоконтроль ‒ свідома оцінка, регулювання своїх дій відповідно 

до поставленої мети та правил виконання навчальних і професійних завдань; 

 саморегуляція ‒ вищий ступінь будь-якої діяльності, коли вміння 

виконувати певні операції (навчальні, комунікативні) перетворюється на 

навички і послідовність їх здійснюється автоматично [2; 4; 8]. 

Підсистема «Дистанційне навчання» у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна у системі кроскультурної підготовки 

майбутніх фахівців галузі туризму (рис. 1) представлена сукупністю трьох 

основних сайтів: сайт Центру електронного навчання (платформа Moodle), 

авторський сайт В. Сідорова «Система кроскультурної підготовки 

майбутніх фахівців галузі туризму» (платформа Webnode), дистанційний 

курс «Формування кроскультурної компетентності майбутніх фахівців 

галузі туризму» (платформа Google Sites). Ця підсистема здатна забезпечити 
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реалізацію усіх вище зазначених структурних компонентів кроскультурної 

підготовки майбутніх фахівців галузі туризму. 

 
Рис. 1. Підсистема «Дистанційне навчання» 

 

Головний сайт Центру електронного навчання розроблено за 

допомогою Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) 

– пакету модульного програмного забезпечення з відкритим кодом (ліцензія 

GNU GPL), який призначений для створення курсів дистанційного навчання 

та web-сайтів. Ця програма управління дистанційним навчанням 

орієнтована на взаємодію між викладачем та студентом, також 

використовується для підтримки очних курсів. Moodle може бути 

встановленим на будь-який комп’ютер, який підтримує PHP та роботу із 

СУБД MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server; програмне забезпечення є 

кросплатформенним. В основу проекту покладено п’ять принципів, які, як 

слушно зазначає Б. Демида, об’єднані спільною назвою «соціальний 

конструктивізм»: в сучасному навчальному середовищі ми всі одночасно є 

потенційними викладачами та студентами; ми успішні в навчанні, особливо 

тоді, коли намагаємось створити щось чи пояснювати щось іншим людям; 

великий внесок у процес навчання роблять спостереження за роботою 

наших колег; розуміння інших дає змогу вивчити їх більш індивідуально та 

ефективно; навчальне середовище повинне бути гнучким, забезпечувати 

учасникам освітнього процесу простий інструмент для реалізації їхніх 

навчальних потреб [3]. 

Центр електронного навчання пропонує не лише закриті курси, які 
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вивчаються студентами у межах навчальних програм спеціальності 

«Туризм», але й відкриті курси для кроскультурного навчання, які 

здебільшого сприяють формуванню кроскультурної компетентності 

майбутніх фахівців галузі туризму (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Відкриті курси кафедри туристичного бізнесу 

 

Авторський сайт В. Сідорова «Система кроскультурної підготовки 

майбутніх фахівців галузі туризму» створено за допомогою сервісу Webnode 

– одного із найпопулярніших конструкторів сайтів у Всесвітній мережі, 

який містить велику кількість готових та зручних шаблонів, придатних для 

створення освітнього веб-сайту. Розробники сервісу Webnode регулярно 

вдосконалюють існуючий і створюють новий контент. Наприклад: 

«Форум», «Новини», «Блог», «Каталог статей», «Часті питання», 

«Фотогалерея», «Гостьова книга», «Мапи Google», «Опитування», 

«Реєстраційні форми», «Віджети», «Соцільні мережі» тощо. Цей сайт 

уможливлює вирішення таких завдань: пошук, підбір та розміщення 

матеріалів, необхідних для організації й удосконалення кроскультурного 

навчання студентів у системі кроскультурної підготовки майбутніх фахівців 

галузі туризму; розміщення корисних посилань на існуючі Інтернет-

ресурси, які сприятимуть формуванню кроскультурної компетентності 

студентів; формування мультимедійної бази навчально-методичного 

забезпечення процесу кроскультурного навчання (презентації, аудіо- і відео 

матеріали); створення та розміщення електронних освітніх ресурсів;  

пропагування необхідності кроскультурної підготовки майбутніх фахівців 
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галузі туризму через Інтернет-спільноту.  

Дистанційний курс «Формування кроскультурної компетентності 

майбутніх фахівців галузі туризму» розроблено за допомогою сервісу 

Google Sites, оскільки Google Sites як платформа для розроблення 

дистанційних курсів дозволяє за допомогою технології Вікі зробити 

інформацію доступною для студентів, які потребують її швидкої подачі. Як 

стверджує Н. Кононец, викладачі як адміністратори сайту можуть 

працювати разом (декілька викладачів редагують один сайт), додавати 

інформацію з інших додатків Google (Документи Google, Календар Google, 

Youtube тощо). Автор дистанційного курсу може запрошувати інших 

користувачів для спільної роботи над сайтом, контролювати їх доступ до 

матеріалів. Привертає увагу те, що сайт дистанційного курсу може бути 

використаний в приватному режимі, наприклад для організації особистого 

вікі-блокноту або для ведення записів по приватному проекту з доступом до 

інформації тільки після авторизації [6]. 

Наприкінці відзначимо, що усі сайти забезпечені механізмами 

зворотнього зв’язку, підтримуючи тим самим думку В. Кухаренка, який 

звертає увагу на значущість спілкування у дистанційному курсі [7]. 

Таким чином, використання сервісів Moodle , Webnode та GoogleSites 

при розробці підсистеми «Дистанційне навчання» як невід’ємної і важливої 

складової системи кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі 

туризму (сайт Центру електронного навчання, авторський сайт В. Сідорова 

«Система кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму», 

дистанційний курс «Формування кроскультурної компетентності майбутніх 

фахівців галузі туризму») уможливлює створення віртуального навчального 

середовища – потужного інформаційного ресурсу, метою якого є 

підвищення ефективності і якості підготовки студентів спеціальності 

«Туризм», організацію кроскультурного навчання у ВНЗ, розширення 

навчально-методичної бази, забезпечення науково-педагогічних кадрів, 

студентів та широкого загалу користувачів доступними сучасними 

навчальними матеріалами, а також формування кроскультурної 

компетентності майбутніх фахівців галузі туризму.  
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ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ЗАРОДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ РОБОТИ  

НА ПЛЕНЕРІ 

 

У статті представлена ретроспектива зародження та розвитку 

роботи художників на пленері. Розкрито вагомість впливу на світовий 

пленерний живопис творчості митців «барбізонської школи» та 

імпресіоністів. Висвітлено яскраві особистості представників 

українського національного пленерного живопису XIX–ХХ ст. Окреслено 

значення творчої пленерної практики у системі навчального процесу 

художньо-педагогічного вищого навчального закладу. Виявлено, що на 

пленері студенти отримують досвід роботи в природних умовах, 

удосконалюють технологічні уміння і навички роботи з простором, 

об’ємом, формою, колоритом. 

Ключові слова: пленер, живопис, пейзаж, художники-барбізонці, 

імпресіонізм, українські пейзажисти, пленерна практика, вчитель 

образотворчого мистецтва. 

 

В статье представлена ретроспектива зарождения и развития 

работы художников на пленэре. Раскрыто весомость влияния на мировую 

пленэрную живопись творчества художников «барбизонской школы» и 

импрессионистов. Отображены яркие личности представителей 

украинской национальной пленэрной живописи XIX‒ХХ вв. Определено 

значение творческой пленэрной практики в системе учебного процесса 

художественно-педагогического высшего учебного заведения. Установлено, 

что на пленэре студенты получают опыт работы в природных условиях, 

совершенствуют технологические умения и навыки работы с 

пространством, объемом, формой, колоритом. 

Ключевые слова: пленэр, живопись, пейзаж, художники-барбизонцы, 

импрессионизм, украинские пейзажисты, пленэрная практика, учитель 

изобразительного искусства. 

 

The article presents a retrospective of the origin and development of artists’ 

work on the plein air. The article shows the influence of the «Barbizon School» 

artists and Impressionists creativity on the world plein air painting. Bright 

personalities of the Ukrainian national plein air painting representatives of the 

XIX‒XX centuries are displayed. The meaning of the term «plein air» is 

determined, which means the artist’s work in the open air, during which the 

impression of light and air effects in the landscape, still life, portrait outside the 
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workshop is studied. The importance of creative plein air practice in the system 

of the educational process in the art-pedagogical higher educational institution 

is outlined. In the plein air students receive work experience in the natural 

conditions. They improve the technological skills and skills in working with space, 

volume, shape, color in various natural environments.  

Key words: plein air, painting, landscape, artists Barbizon, impressionism, 

Ukrainian landscape painters, plein air practice, art teacher. 

 

Основним завданням художньо-педагогічної освіти є необхідність 

підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які одночасно будуть і 

професійними творчими художниками, з високо духовними моральними 

якостями, й методично-грамотними викладачами. Проблематика цього 

питання завжди буде актуальною. 

Під час навчання у художньо-педагогічному вищому навчальному 

закладі художники-образотворці отримують знання та вміння з усіх 

фахових дисциплін. Навчальний курс з художніх дисциплін охоплює 

наступні предмети: живопис, рисунок, композиція, кольорознавство, історія 

мистецтв, пластична анатомія, навчально-творча пленерна практика тощо. 

У системі художньої підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва навчально-творча пленерна практика, яка проводиться в 

природних умовах, на відкритому просторі, посідає особливе місце. Під час 

пленерної практики, студенти отримують досвід позааудиторної художньої 

роботи, інтеграції образотворчих знань, реалізації міжпредметних зв’язків у 

вивченні фахових дисциплін, удосконалюють технологічні уміння і навички 

роботи з простором, об’ємом, формою, колоритом у різних умовах 

пейзажного середовища. Важливим аспектом отримання цього 

специфічного досвіду є здатність студентів до самостійної творчої 

діяльності на пленері, самовдосконалення, розвиток їх творчого потенціалу 

та особистісного професійного становлення як майбутніх педагогів. 

Для кращого розуміння організації та проведення професійної роботи 

на пленері, необхідно дослідити розвиток цього процесу в історичному 

аспекті. Аналіз наукових праць останніх років [1, 3, 4, 5, 8] виявив, що до 

дослідження проблематики пленеру зверталась велика кількість 

мистецтвознавців та художників-педагогів. Методику організації пленеру, 

його значення в навчальному процесі, рекомендації викладачам-

методистам, які проводять практику, а також деякі історичні факти з 

виникнення пейзажного жанру висвітлювали у наукових статтях такі вчені, 

як А. Зорко, Є. Коваленко, О. Музика, В. Соколинський, В. Черватюк, 

В. Чурсіна, А. Яланський та інші. 

Дослідження В. Черватюка [5] розкриває методику формування 

професійних знань художників-початківців на основі практичної роботи під 

час пленеру в пейзажному жанрі, яка базується на традиціях української 

реалістичної школи. У наукових статтях [4; 5] вчений презентує короткий 
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нарис з історії зародження пейзажного жанру від часів Відродження до 

XIX ст. 

Професор кафедри живопису і композиції НАОМА художник 

А. Яланський [9] розглядає на прикладі авторської методики навчання 

пленерного живопису принципи композиції пейзажу, що є одним з факторів 

розвитку образного мислення молодих художників, який активізує 

візуальне сприймання, увагу, пам’ять і виразне художнє формоутворення. 

Є. Коваленко [1] у своїй мистецтвознавчій статті досліджує вплив 

французького імпресіонізму на розвиток світового образотворчого 

мистецтва та художньої освіти, а також основні характеристики 

імпресіоністичної техніки у пленерному живописі. 

Науковець В. Чурсіна [6] висвітлює у своїй праці особливості творчої 

групової роботи художників на пленерах, які організовує Національна 

спілка художників України. Серед найбільш значних творчих пленерів 

України вчена зазначає пленери у Седніві, Очакові, Міжнародний пленер у 

Чугуєві, пленери «Шляхами Васильківського», «Хортиця крізь віки», 

Святогірський пленер, карпатські пленери та ін.  

Вивчаючи й аналізуючи наукові доробки, присвячені питанню 

пленеру, зауважимо, що переважна більшість дослідників дають загальні 

характеристики організації практичної роботи на природі та окреслюють 

поради методичного характеру, висвітлюють окремі історичні етапи 

розвитку пленерного живопису, лишаючи поза увагою глибоке дослідження 

історії, зародження та розвитку художньої роботи в умовах відкритого 

середовища з часів давнини до сьогодення. 

На нашу думку доцільним було б детальніше дослідити історичні 

етапи розвитку пленеру в контексті мистецько-стильових напрямків. Це 

дасть можливість висвітлити ім’я митців світового значення, які зробили 

величезний внесок у становлення пленерного пейзажного живопису як 

самобутнього жанру образотворчого мистецтва, а також дозволить краще 

зрозуміти особливості творчої роботи художника в природних умовах. 

Пленер (від франц. «en plein air» – на свіжому повітрі) – робота 

художника на відкритому повітрі, просто неба, під час якої вивчаються 

враження від світлоповітряних ефектів у пейзажі, натюрморті, портреті поза 

межами майстерні. Термін «пленер» також застосовують для визначення 

правдивого зображення у живопису колірного розмаїття натури, в умовах 

відкритого природного середовища за активної участі світла та повітря.  

Заслужений діяч мистецтв України В. Чурсіна зазначає, що робота на 

пленері – це сумісна діяльність та навчання гурту художників, що проходить 

в атмосфері вільної співпраці. Така робота передбачає свою систему 

мислення, що акцентує почуття і характеризується орієнтацією на 

мистецьку якість, неповторність вибору мотиву, виявленням авторської 

індивідуальності [6, с. 150]. 

Розглядаючи та аналізуючи стародавні пам’ятки культури та 
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мистецтва, бачимо, що зображення природи, оточуючої дійсності 

захоплювало людство з давніх часів. Про це свідчать малюнки на кістках та 

бивнях мамонтів, на стінах печер та окремих камінцях. Зображення бізонів, 

мамонтів, оленів знайдені у печерах Дордона, Ласко (на півдні Франції), 

Альтаміра (північна Іспанія), Африки, Монголії, Угорщини та ін. країн – все 

це зразки невпинного бажання людства до пізнання світу та краси. Деяким 

малюнкам із зображеннями диких звірів та сюжетів з полювання понад 

15000 років, але вони майстерно передають емоції, рух, експресію [10]. У 

цих малюнках застосований принцип фіксування лініями, по різному 

проведеними по поверхні, контурного зображення предмету. Починаючи з 

кам’яного віку в мистецтві зустрічаються застосування трьох різновидів 

зображення: контурно-лінійного, площинно-силуетного та об’ємного із 

застосуванням кольору.  

У Стародавньому Єгипті з XIV ст. до н. е. художники вміли 

створювати за певними канонами зображення рослин, тварин та людей. 

Цікаві зображення квітів, дерев та інших елементів пейзажу знаходимо у 

розписах етруських митців (VI ст. до н. е.). У творах древньогрецького 

мистецтва (IV ст. до н. е.) бачимо спроби передачі освітлення, а фрагменти 

давньоримських розписів та візантійських мозаїк демонструють намагання 

художників  передати світлоповітряне середовище та кольорові тіні. Це 

засвідчує, що давні художники, бажаючи найточніше передавати 

зображувані предмети, уважно вивчали особливості освітлення та 

застосовували власні спостереження у практичній роботі. 

Майстри середньовічного Китаю (VII‒VIII ст.) приділяли особливу 

увагу пейзажному жанру, в якому стверджували важливість та красу 

природи. Становлення та еволюція середньовічного китайського живопису, 

який став основою розвитку пейзажу Японії (XII‒XIII ст.), на декілька 

сторіч передували зародженню європейського пейзажу. Видатні японські 

майстри (Утамаро, Хокусай, Хіросіге), спираючись на традиції китайського 

середньовічного живописного пейзажу, досягли настільки високої 

майстерності в роботах, що їх творчість надихала багатьох європейських 

художників кінця XIX – початку XX століття, ставала джерелом нових 

художніх ідей [3]. 

Європейська середньовічна мініатюра є чудовим зразком 

образотворчого мистецтва, в якому художники з високою майстерністю 

відтворювали різноманітні життєві сюжети на тлі детально проробленого 

пейзажу. Художники доби Відродження (Джорджоне, А. Карраччі, 

К. Лоррен, Н. Пуссен, Тіціан та ін.), поступово замінюючи умовно-

декоративне золоте або орнаментальне тло, починали відтворювати в 

сюжетних картинах образи рідного краю.  
Великий внесок зроблено нідерландськими митцями пейзажного 

жанру (XV‒XVI ст.), які розробили цілу систему кольорів, світлоповітряну 
перспективу, а також схеми побудови композиції пейзажу. Роботи 
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П. Брейгеля Старшого, які є першою спробою вивести пейзаж в окремий 
жанр, мають чіткий поділ на плани та є прекрасним зразком вишуканого в 
кольорі живопису з використанням обмеженої палітри фарб.  

Важливий крок в історії пленеру зробили голландські художники 
XVII століття (Я. Вермеєр Дельфтський, Я. ван Гойен, Я. Порселліс, 
П. Поттер, Я. ван Рейсдал), які вивели пейзаж в окремий жанр живопису, 
продемонструвавши незнане раніше різноманіття пейзажних видів. 
Відчуваючи любов до рідного краю, художники почали в своїх картинах 
зображувати буденні речі, створювали пейзажі без притаманної 
європейським школам ідеалізації. Для глибшого пізнання законів 
природного освітлення художники почали частіше виходити з майстерень 
на природу, вивчаючи та зображуючи оточуюче середовище у різні пори 
доби та року. Чудовим прикладом можуть бути пейзажі Я. Вермеєра 
Дельфтського, в яких митець звертає увагу на характерні стани природи. 

У мистецтві Італії VIII ст. з’являється новий вид міського пейзажу 
«ведута», що представляв собою точну передачу зображення архітектурних 
пам’яток. Майстром цього жанру був художник Д. Каналетто, твори якого 
користувалися популярністю.  

На подальший розвиток пейзажного живопису Європи вплинули на 
початку XIX ст. художники Англії (Д. Констебль, У. Тернер), які вміли 
майстерно поєднувати романтичне сприйняття природи з реалістичним 
відображенням оточуючої дійсності. Яскравим представником англійського 
пленерного живопису був Д. Констебль, який окрім творчого художнього 
доробку зробив неоціненний вклад у розвиток методичних принципів 
живопису з натури, що стали основою реалістичної школи образотворчого 
мистецтва.  

Проривом в історії розвитку пленеру стала «барбізонська школа», яку 
заснували молоді французькі художники (Ш.-Ф. Добіньї, Ж. Дюпре, 
Г. Курбе, Ж. Мілле, Т. Руссо та ін.), з бажанням правдиво реалістично 
зображати куточки рідного краю. Саме художники цієї школи першими 
вийшли на пленер, в умови відкритого природного середовища, 
відмовились від композиційних канонів, почали зображати конкретні місця 
з їх національною своєрідністю. Майстерно виконані творчі роботи 
«барбізонців» передають особливості сільської місцевості, луків та 
пасовищ, лісів та річок, природного світлоповітряного середовища та 
кольорового розмаїття натури. 

Надбання митців з Барбізона стало поштовхом для сміливих 
живописних експериментів на пленері французьких художників-
імпресіоністів кінця XIX ст. (Е. Дега, К. Мане, Б. Морізо, К. Піссарро, П.-
О. Ренуар, А. Сіслей та ін.), які намагалися передавати у своїх роботах 
миттєве враження від пейзажу. Регулярно досліджуючи мінливі явища та 
стани природи, імпресіоністи розвивали в собі такі необхідні для художника 
якості як уважність, спостережливість, зорова пам’ять, відчуття загального 
колориту і тону. У практичній роботі вони намагалися розв’язати складну 
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проблему зображення світла, повітря, простору та дзеркальних ефектів води 
не тільки у довготривалих пейзажах, але й у короткочасних етюдах. 

Подальшого розвитку пленерний живопис набував у нових 
мистецьких течіях. Художні роботи постімпресіоністів (В. ван Гог, П. Гоген, 
А. Матіс, П. Сезан), пуантелістів (Ж. Сера), фовістів (М. де Вламинк) стали 
живописним варіюванням експресії пейзажу, пошуком нової форми, 
фактури, взаємодії колірних співвідношень, оптичних можливостей 
сприймання та сучасного вираження. 

У першій половині XIX ст. практичне застосування методу живопису 
на пленері відбулося і у Росії. Одними з перших працювати на пленері стали 
такі художники, як О. Іванов, П. Басін, М. Лебедєв, С. Щедрін, К. Брюллов, 
зберігаючи у своїх роботах традиції європейського пейзажу. Досліджуючи 
у пленерному живописі особливості зображення лінійної та повітряної 
перспективи, аналізуючи закономірності колірної та світлотіньової 
гармонії. Вагомий внесок у розвиток художньої освіти та образотворчого 
мистецтва кінця XIX ст. був зроблений видатними художниками-
педагогами І. Лєвітаном, В. Маковським, В. Пєровим, В. Полєновим, 
І. Рєпіним, О. Саврасовим, В. Сєровим, П. Чистяковим, які були чудовими 
пейзажистами та відіграли важливу роль у становленні теоретично-
методичної основи навчання пленерного пейзажу.  

Український національний пейзаж як самостійний жанр мистецтва 
сформувався на початку XIX ст. у творчості видатних художників 
Т. Шевченка та В. Штернберга. Ці митці в своїх пейзажах першими почали 
відтворювати реалістично-поетичні картини рідного краю. Розквіт 
українського національного пленерного живопису відбувся у другій 
половині XIX – на початку ХХ ст., коли пейзажі почали вирізнятися 
образним змістом і живописними пошуками. «Саме в пейзажі раніше, ніж в 
інших жанрах, почали спостерігатися енергійні прагнення нових засобів 
виразності; у ньому ж розв’язувалася проблема пленеру, випробовувалися і 
бралися на озброєння здобутки імпресіонізму» [8, с. 263]. Видатними 
митцями пленерного пейзажу, які належали до київської школи були: 
Є. Вжещ, К. Крижицький, В. Менк, В. Орловський, С. Світославський та ін.; 
одеську школу репрезентували: В. Бальц, О. Биcтань, Є. Буковецький, 
П. Ганський, С. Горонович, К. Костанді, Г. Ладиженcький, П. Нілус, 
О. Попов, І. Похитонов, Є. Посполітакі та ін.; до харківської школи 
відносились: М. Беркос, С. Васильківський, М. Дубовський, П. Левченко, 
М. Сергєєв, М. Ткаченко та ін.; львівську школу представляли: 
О. Новаківський, Ю. Панькевич, М. Сосенко, І. Труш та ін. У їх творчій 
практиці поєднувалися принципи романтизму, українського ліризму, 
французького імпресіонізму та модерну. Треба відзначити, що до 
пленеризму у своїй художньо-творчій діяльності зверталися майже всі 
українські митці, серед яких видатні пейзажисти – Д. Боровков, М. Бурачек, 
М. Жук, В. Козловський, В. Кричевський, М. Мурашко, М. Пимоненко. 

Досліджуючи у наукових роботах творчі шляхи українських 
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пейзажистів, мистецтвознавець М. Юр [8] підкреслює, що «здобуття 
мистецької освіти українськими художниками починалося у місцевих 
школах, училищах чи в приватних академіях та майстернях окремих митців. 
Подальша освіта відбувалася у Петербурзькій Академії мистецтв, де на-
вчалися С. Васильківський, М. Беркос, М. Кузнецов, П. Левченко, 
М. Ткаченко, П. Нілус; після цього митці вдосконалювали свою 
майстерність за кордоном, – зокрема, М. Бурачек, О. Новаківський, І. Труш 
у Краківській академії мистецтв; М. Ткаченко – у приватних школах та 
академіях Парижу, Відня та Мюнхену; В. Орловський, І. Похитонов, 
С. Васильківський, М. Ткаченко, М. Гриценко та ін. – певний час працювали 
у Франції» [8, с. 262]. Завдяки знайомству під час закордонної освіти з 
передовими відкриттями, методиками та художніми течіями українські 
митці, повертаючись на Батьківщину, передавали набуті знання, уміння та 
професійну майстерність своїм учням. 

Традиції національного пейзажного живопису на пленері 
продовжували художники ХХ ст., які виявили все розмаїття цього жанру 
(Й. Бокшай, М. Глущенко, В. Гурін, О. Новаківський, В. Пузирков, 
С. Шишко, О. Шовкуненко, Т. Яблонська та ін.). Погоджуємось з 
твердженням науковця, мистецтвознавця З. Лильо-Откович, що «завдяки 
самобутності, високій майстерності художників і цілісності національної 
ідеї, втіленої у пейзажах, твори українських митців увійшли до золотої 
скарбниці національного мистецтва і стали яскравою сторінкою у книзі 
світового мистецтва» [2, с. 9]. 

На початку XX ст. в Україні почали відкривати художні інститути, 
училища та художньо-педагогічні технікуми, що сприяло історичному 
процесу розвитку національної образотворчої освіти та творчій роботі на 
пленері. У 1917 році відбулось відкриття Київського Художнього інституту 
(з педагогічним факультетом), у 1921 р. – Харківського державного 
художнього інституту, де зберігалися традиції академічної реалістичної 
художньої школи з обов’язковим вивченням оточуючої дійсності. Робота на 
пленері деякий час (до 1930-х років) не входила до переліку обов’язкових 
систематичних навчальних завдань. Студенти використовували вільний час 
на написання пейзажів, самостійно вивчаючи закономірності природного 
освітлення, перспективи та колірно-тональних особливостей пейзажу у різні 
пори доби, року та станів природи. 

З 1934 року відбуваються докорінні зміни у методиці художньо-
професійної освіти, і живопис на пленері став виконуватися як обов’язкова 
літня практика. Для знайомства студентів з різноманітністю пейзажних 
мотивів, починають організовувати виїзні пленери у різні регіони країни та 
закордон. 

Вивчаючи програми художніх вищих навчальних закладів, бачимо, 
що з 1950-х років живопис на пленері входив у перелік обов’язкових 
навчальних дисциплін. У навчальних програмах наступних років 
відбувається збільшення кількості композиційних завдань з рисунку та 
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живопису на пленері. 

Навчальними планами українських вищих навчальних закладів 

передбачено проходження студентами навчально-творчих пленерних 

практик, які відбуваються в осінній, весняний та літній періоди. Місця 

проведення пленеру та перелік навчальних завдань обирається кожним 

вишем індивідуально згідно професійного спрямування. 

Провідна мета пленерної практики полягає в активізації художніх 

здібностей студентів на базі розширення та закріплення теоретичних 

художніх знань, удосконаленні практичних художніх умінь, отриманих в 

процесі навчання; оволодінні навичками живопису та рисунку на 

відкритому повітрі, в природному світлоповітряному середовищі; вихованні 

у студентів смаку до творчості, здатності до самостійної творчої діяльності; 

сприянні їх особистісному професійному становленню і 

самовдосконаленню.  

Завданнями навчально-творчої пленерної практики є: формування в 

студентів основ професійно-художнього сприймання пейзажу, розвиток 

просторового мислення, зорової пам’яті та здатності сприймати натуру в 

тривимірному просторі з урахуванням загального тонального й колірного 

стану освітлення й зображати її на двовимірній площині, уміння працювати 

«співвідношеннями», створювати виразно окреслені композиційні рішення 

в етюдах із натури, збирати додатковий матеріал для поточних навчальних 

завдань та дипломного проекту [7, с. 118]. 

Групові заняття студентів живописом і рисунком на природі під час 

пленеру створюють живу творчу атмосферу, яку важко відтворити в 

аудиторії. Природні умови, в яких проводяться пленерні заняття, 

відрізняються різноманітністю станів погоди і освітлення, що забезпечує 

виконання широкого спектру практичних завдань. Це найбільша відмінність 

від практичної роботи в аудиторії та перевага всіх навчальних занять на 

пленері. Ми можемо стверджувати, що навколишнє середовище активізує 

пізнавальну діяльність студентів, робота на пленері допомагає подолати 

труднощі у практичній діяльності, формує в студентів відповідальне 

ставлення до завдань. Пленер є основним джерелом творчих і життєвих 

вражень студентів-образотворців і є невід’ємною складовою навчального 

процесу педагогічного вищого навчального закладу. 
Отже, можемо визнати, що пленерний пейзажний живопис посідає 

почесне місце поряд з іншими жанрами образотворчого мистецтва та має 
важливе значення у навчальній підготовці майбутніх художників-педагогів, 
оскільки розширює професійні вміння та навички, розвиває творчий 
потенціал, підвищує художню майстерність. Історичне вивчення питання 
розвитку пленерного живопису допомагає студентам не тільки розширити 
власний кругозір, ознайомитися з творами світових й українських 
художників-живописців, вивчити їх авторську манеру виконання пейзажів, 
дослідити традиції та особливості національного пейзажного живопису, але 
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й поглиблює національну самосвідомість та ідентичність особистості. 
Проведений аналіз підтверджує, що дослідження історичного 

підґрунтя пленерної практики майбутніх учителів образотворчого 
мистецтва потребує подальшого фундаментального вивчення, оскільки 
відкриває сучасності перевірені часом методики роботи у природному 
середовищі та знайомить з художньою творчістю видатних світових та 
вітчизняних митців. Організація та проведення навчально-творчої 
пленерної практики потребує особливої уваги від викладача-методиста, а 
також удосконалення і розробки сучасних методичних посібників, 
підручників, навчально-методичних комплексів.   
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ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО 

ВИХОВАННЯ В АМЕРИКАНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
У статті викладено результати дослідження питання історії 

становлення і розвитку системи соціального піклування, влаштування та 
виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, на різних етапах 
існування американської державності та формування демократичного 
суспільства. Виділено етапи в організації соціального піклування і 
виховання даної категорії дітей в США. Представлено особливості 
формування правового підґрунтя щодо здійснення соціального піклування і 
виховання дітей, позбавлених батьківського піклування. Подано характерні 
риси застосування форм влаштування таких дітей в американському 
суспільстві у різних історичних періодах. 

Ключові слова: соціальне піклування, діти позбавлені батьківського 
піклування, форми соціального влаштування, соціальне виховання, 
американське суспільство. 

 
В статье представлены результаты вопроса истории становления и 

развития системы социального призрения, устройства, и воспитания 
детей, лишенных родительского попечения, на разных этапах 
существования американской государственности и формирования 
демократического общества. Выделено этапы в организации социального 
призрения, устройства и воспитания данной категории детей в США. 
Представлены особенности формирования правовой основы по 
осуществлению социальной заботы и воспитания детей, лишенных 
родительской опеки. Изложены характеристические черты применения 
форм устройства таких детей в американском обществе в различных 
исторических периодах. 

Ключевые слова: социальное попечение, дети, лишенные 
родительского попечения, формы социального устройства, социальное 
воспитание, американское общество. 

 
The article is dedicated to research on the history of formation and 

development of the content, device and social education of children deprived of 
parental care at different stages of the American state and a democratic society. 
A central issue in the article is devoted to the question of orphans` and children`, 
deprived of parental care, education in American society, during its historical 
development. Allocated stages of development, social care and placement of 
children deprived of parental care in the United States are determined. The main 
forms of placement of children without parental care in American society and 
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most of them are used in the practice of social and educational work in the 
twentieth century are characterized. Presented features form the legal basis for 
the provision of social care and education of children deprived of parental care. 
On the basis of normative, historical and theoretical aspects of the 
implementation of the social education, in the United States, was determined that 
social guardianship and upbringing the children of this category started from 
discovery of human compassion to the development of various forms of foster care 
by giving the priority to family. The submitted application forms characteristic 
features of placing these children in American society in different historical 
periods. 

Key words: social education, children deprived of parental care, social 
content, forms of social accommodation, Аmerican society. 

 
В період глобальних високотехнологічних процесів, процес 

гуманізації у світовому суспільстві привернув увагу до найзначимішої 
соціальної  проблеми світового рівня,  до наукового усвідомлення зламаного 
сирітства.  

Згідно з оцінкою ЮНІСЕФ, загальна кількість дітей у світі становить 
2,2 млрд. На жаль, майже у кожній державі світу багато дітей залишаються 
поза сім’єю. Все більша кількість дітей стає сиротами при живих батьках, 
часто від них відмовляються вже в перші хвилини життя. Статистичні дані 
доводять, що сьогодні серед вихованців державних установ лише 5% не 
мають рідних, решта – діти, від яких відмовились батьки, або їх було 
позбавлено батьківського піклування. Саме сімейні проблеми та конфлікти 
спричиняють значну кількість негативних явищ, з яких найшвидше зростає 
явище біологічного і соціального сирітства. Діти теж люди, тому вони 
мають точно такі самі права людини, що й дорослі. Однак, визнано, що діти 
потребують особливого піклування і допомоги, з цієї причини вони також 
мають «свій» договір про права людини ‒ Конвенцію про права дитини.  

Прикро визнавати, але наразі питання навчання, виховання і 
соціалізації таких дітей не отримують належної уваги в нашій державі. І 
причиною цього є не лише відносно низький рівень економічного розвитку 
сучасної України, а й низка проблем соціального виховання, які мають 
вирішуватися як у соціальній, так і в педагогічній площинах. 

Аналіз педагогічної, психологічної, соціально-педагогічної 
літератури, літератури з соціальної роботи свідчить про наполегливі спроби 
вчених описати положення дітей-сиріт, знайти нові, більш ефективні методи 
і форми роботи з ними. 

Проблема соціального виховання дітей, позбавлених батьківського 
піклування, стала досліджуватися з початку ХІХ століття, коли вчені різних 
країн світу розглядали її як особливий і невід’ємний компонент розвитку 
демократичного суспільства й освітнього простору загалом. 

Вивчення американського досвіду в цій галузі може збагатити 
українську соціально-педагогічну думку продуктивними ідеями та 
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досвідом. З огляду на зазначені обставини, особливої актуальності набуває 
ознайомлення з доробком американських фахівців, які плідно розробляють 
проблему соціального виховання дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у демократичному суспільстві як педагогічне явище. 

Так, у США відомі дослідження, що містять аналіз загальних підходів 
до здійснення соціального виховання дітей, позбавлених батьківського 
піклування В. Альберт, С. Альтшулер, Дж. Альфаро, Д. Артур, К. Барбелл, 
Р. Барт, С. Бееман, М. Бенедікт, Дж. Беребітскі, Дж. Беррік, Д. Бланкенорп. 

У наукових працях українських дослідників Л. Артюшкіна, 
Л. Волинець, О. Гаврилюк, Л. Галагузової, Г. Шепелєва, О. Яцюк та ін. 
знайшли відображення питання соціального сирітства як соціокультурного 
феномена. У роботах А. Нечаєвої, Л. Бєляєвої, Н. Дівіциної, К. Неволіна, 
Н. Костомарова та інших висвітлюється історичний аспект вирішення 
проблеми соціального сирітства. 

На відміну від педагогічної науки у Сполучених Штатах Америки, де 
вчені одними з перших почали приділяти увагу проблемі соціального 
сирітства, у вітчизняній педагогіці таке явище рідко ставало предметом 
наукових досліджень 

У зв’язку з вище викладеним, за мету дослідження в даній статті нами 
обрано питання аналізу проблеми виховання дітей-сиріт та дітей,  
позбавлених батьківського піклування в американському суспільстві, 
протягом його історичного розвитку. 

Для розуміння сучасної політики здійснення соціального виховання 
дітей, позбавлених батьківського піклування, в США необхідно звернутися 
до історичних витоків становлення і розвитку системи їхнього соціального 
влаштування, піклування і виховання. 

Ставлення американського суспільства до дітей, позбавлених 
батьківського піклування, упродовж багатьох століть було неоднозначним: 
до них виявляли людське співчуття або ж, навпаки, використовували як 
безкоштовну робочу силу; визнавали турботу про них другорядною або ж 
усвідомлювали необхідність надавати програмну соціальну допомогу та 
здійснювати належне соціальне виховання даної категорії дітей [7]. 

У середині ХVIIІ ст., на початковому етапі становлення США як 
єдиної держави, характерною формою соціального виховання дітей, які 
втратили біологічних батьків, стало родинне виховання в рамках родової 
підтримки [9]. З утвердженням християнського світогляду в 
американському суспільстві в середині ХVІІІ ст. почали широко 
розповсюджуватись ідеї милосердя та гуманності. Церква, відповідно до 
біблійних заповідей (зокрема любові до ближнього як до Бога), узяла на себе 
турботу та догляд за сиротами. Для цього було створено розгалужену 
мережу монастирів, які надавали безкоштовну підтримку кожному 
«убогому» – сироті [4].   

Широкий спектр проблем соціального характеру, які постали перед 
суспільством США наприкінці ХІХ ст., спричинив різке зростання кількості 
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дітей, позбавлених батьківського піклування, та зумовив необхідність 
запровадження нової соціальної політики щодо підтримки таких дітей на 
основі довготривалих програм, а не лише окремих доброчинних акцій  
[3, с. 24–36]. Це призвело до відкриття світських притулків для дітей-сиріт, 
що функціонували за рахунок приватних пожертвувань [4, с. 125–134], 
однак у них превалювала медична допомога дітям [11, с. 76–94]. 

Наприкінці ХVII ст. в американському суспільстві була запроваджена 
така важлива форма влаштування дітей, позбавлених батьківського 
піклування, як усиновлення. Основними інструментами, які дозволяли 
узаконити усиновлення, були заповіті контракти, де прописувалися 
особливості передачі батьківських прав [13, с. 144–187]. 

З середини ХVIII ст. поступово утвердилася практика, коли 
колоніальні законотворці приймали окремі спеціальні акти (біллі), які 
визнавали правомірність певного випадку усиновлення дитини  
[12, с. 179–257]. Набувала поширення практика, коли колоністи брали в 
свою сім’ю на тимчасове влаштування і виховання дітей-сиріт, піклуючись 
про них як про усиновлених .  

Початок ХІХ ст. характеризувався першими кроками у формуванні 
соціальної (світської) системи державного піклування [5, с. 1–7]. Державна 
доброчинність мала дві основні форми допомоги: матеріальну підтримку 
дітей та їхніх сімей та підтримку спеціальних закладів, в які влаштовували 
дітей і управління якими здійснювали державні службовці. 

З 1825 року суспільна увага у США була звернена на цілеспрямовану 
організацію навчання і виховання дітей-сиріт, зокрема почали створюватися 
перші спеціалізовані виховні заклади для сиріт (спочатку лише в окремих 
містах і тільки для хлопців). Перший такий заклад почав діяти у Нью-Йорку 
ще в 1825 р., згодом аналогічні заклади були відкриті в Бостоні та 
Філадельфії. Відзначимо, що дівчата, які були позбавлені батьківського 
піклування, улаштовувалися у приватні будинки  працювати прислугою  
[1, с. 71; 13]. 

У період із 1850 по 1900 рр. збільшилася кількість дітей, позбавлених 
батьківського піклування, внаслідок тривалого голоду 1850 року, 
Громадянської війни 1861–1865 рр. та масового потоку мігрантів з колоній 
до Сполучених Штатів у зв’язку із скасуванням рабства 18 грудня 1865 року 
[18].  

Зважаючи на це, у різних штатах почали активно відкривати державні 
дитячі виховні будинки-притулки для хлопчиків, головним завданням яких 
стало утримання дітей, котрі не мали батьків чи осіб, що їх заміняли, або 
якщо вони були, але не бажали чи не мали змоги піклуватися про дітей. 
Виховання таких маленьких громадян здійснювалося в дусі підготовки 
«повноцінних та працьовитих» членів суспільства [6, с. 85–97]. 

У 1856 році в Балтіморі (штат Меріленд) був створений перший 
спеціалізований державний заклад – «будинок» для дітей, яких підкинули 
[9]. У наступні роки у більшості американських штатів були відкриті 
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аналогічні «будинки» і до початку ХХ століття більшість великих міст мали 
принаймні один такий заклад. Варто зауважити, що в них через недостатнє 
матеріальне та кадрове забезпечення діти часто не доживали й до року. Тому 
почали практикувати екстрене перевлаштування таких дітей з «будинку» у 
прийомні сім’ї для фостерного виховання.  

Подальший розвиток соціального влаштування дітей, позбавлених 
батьківського піклування, відбувався на той час через їхнє усиновлення. 
Проте, до 60-х років XIX ст. усиновлення як пріоритетний спосіб 
улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, ще не набуло 
належного поширення. Поштовхом до прийняття перших американських 
законів, що регулювали процедуру усиновлення у США, стало бажання 
фермерів середнього класу збільшити кількість дітей у своїх сім’ях. 
Спочатку усиновлення регулювалося приватними законодавчими актами, 
які лише визначали його легітимність, як, наприклад, при оформленні угод 
на землю. Перші загальні законодавчі акти з усиновлення були прийняті в 
Міссісіпі і Техасі [15]. 

Законодавчі органи американських штатів почали здійснювати 
усиновлення сиріт на основі першого загального статуту усиновлення, що 
об’єднав часткові законодавчі акти. Найбільш важливий із цих статутів був 
прийнятий у 1851 році в штаті Массачусетс і отримав назву «Закон для 
забезпечення усиновлення дітей», яким уперше в історії США було 
визначено, що усиновлення повинно відбуватися виключно за рішенням 
суду, згідно з яким дитина в ході публічного судового процесу набувала 
правового статусу «усиновленої». Законом передбачалась необхідність 
надавати постійні соціальні послуги дитині, позбавленій батьківського 
піклування, та привести до прийняття остаточного судового рішення 
попереднє обстеження умов життя, які готові створити для дитини 
потенційні усиновителі. 

У наступній чверті століття за зразком даного нормативно-правового 
акта двадцять п’ять штатів прийняли подібні закони. 

Таким чином, на кінець ХІХ ст. процес усиновлення дітей, 
позбавлених батьківського піклування, набув ознак регуляції та 
інтерпретації. 

Етап «стандартизації» і «природовідповідності» у соціальному 
влаштуванні, піклуванні й вихованні дітей, позбавлених батьківського 
піклування, припадає на 1900‒1945. У цей час в американській соціально-
педагогічній науці сформувалася ідея «стандартизації», відповідно до якої 
на федеральному рівні стали розробляти цілісні правові засади здійснення 
процесу усиновлення.  

Так, у 1917 році законодавцями було прийнято Дитячий кодекс 
Міннесоти [15]. Це був перший державний закон, який вимагав, щоб при 
виборі форми влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування 
(державні, приватні виховні заклади чи прийомні сім’ї), соціальні органи 
здійснювали аналіз усіх суб’єктивних та об’єктивних факторів, які 
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позитивно впливатимуть на задоволення життєвих потреб такої дитини та 
здійснення належного її соціального виховання. У кодексі також була 
закріплена вимога закритості усиновлення від громадськості. 

Природовідповідність в усиновленні означала те, що дитину для цього 
потрібно було «підбирати» таким чином, щоб в оточення виникло відчуття 
«реального споріднення» дітей і всиновителів. У цей період закріпилося 
поняття «прийнятні для усиновлення діти» [12, с. 189–191]. 

У другому десятилітті ХХ ст. з’явилися перші федеральні національні 
організації, агентства з усиновлення дітей, позбавлених батьківського 
піклування [7, с. 35‒37]. У 1912 році було засноване Дитяче бюро, яке аж до 
1945 року було основним державним закладом, що надавало інформацію з 
питань усиновлення дітей, позбавлених батьківського піклування .  

У 1921 році була заснована Ліга дитячого добробуту Америки – 
приватна, некомерційна організація, яка взяла найактивнішу участь у 
розробці нормативних документів для державних та приватних служб і аж 
до 1950 року залишалася провідним органом у сфері усиновлення.  

Організаційно, передача дітей у чужі сім’ї у 20-х рр. ХХ століття 
перебувала під патронатом державної системи охорони дитинства, зокрема 
її відділу загальної доброчинності або спеціальних дитячих бюро чи 
організації з розміщення дітей. Крім того, ця форма допомоги дітям 
здійснювалася також приватними або громадськими структурами, втому 
числі і релігійними.  

У ті роки прийомні (соціальні) сім’ї, що брали дітей, позбавлених 
батьківського піклування, на виховання, поділялися на три типи [16 с. 97]. 
Перший тип родин брав дітей на безкоштовне утримання для подальшого 
усиновлення/удочеріння. Найчастіше це були бездітні сім’ї. Другий тип 
родин не приховував свого наміру заробити, бажання отримувати гроші за 
виховання взятих двох чи трьох дітей. Зазвичай це були сім’ї фермерів. Був 
і третій тип прийомних сімей, так звані робочі сім’ї, що брали дітей на 
патронування. У цьому випадку хлопчики і дівчатка поміщалися на певний 
період у сім’ї, де вони знаходили житло і родинний захист, у той же час вони 
навчалися жити самостійно. 

У 20-х роках ХХ ст. у більшості американських штатів вибір сім’ї для 
виховання дитини, позбавленої батьківського піклування, проводився 
тільки після її ретельного обстеження. 

Згідно з результатами дослідження Е. Карпа [10], з початку ХХ ст. і 
аж до Другої світової війни усиновлення у США було утаємниченим, усі 
документи мали конфіденційний характері були закриті не тільки для 
громадськості, а й для всіх учасників процесу: біологічних батьків, 
прийомних дітей і усиновителів.  

Зазначимо, що в перші післявоєнні роки у США спостерігалося різке 
збільшення кількості дітей, позбавлених батьківського піклування,  
унаслідок воєнних подій у Європі, оскільки бездоглядними ставали й діти з 
родин  європейців. Для термінової організації соціального виховання таких 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=uk&a=http%3A%2F%2Fwww.cwla.org%2F
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дітей улаштовували переважно в інтернатні заклади. Водночас зростаюча 
жорстка громадська критика виховання дітей в інтернатних закладах, а 
також велика вартість їх утримування стали головними факторами, що 
змусили уряд США розпочати системну та послідовну деінституалізацію 
[17, с. 134]. 

Нові настрої в американському суспільстві у 50-ті роки ХХ ст. 
сприяли формуванню новітньої ідеології уставленні до дітей, позбавлених 
батьківського піклування: діти повинні виховуватися в родині, і всі 
складнощі зі здоров’ям або інші їхні проблеми не можуть бути перешкодою 
на шляху дитини до нової сім’ї [10, с. 188]. 

Поступово відбувався перехід до відкритого усиновлення, і цьому 
сприяло виникнення нових форм допомоги сім’ям усиновителів. В основу 
стратегічних напрямів соціального виховання в цей період у сфері 
усиновлення були покладені ідеї безпеки, природовідповідності, автентичності. 
Прийомні батьки стали відкрито визнавати, що їхні діти усиновлені, і 
вигоди від такої відкритості вони вбачали в отриманні постійної інформації 
про дитину,  в тому числі медичної, та в наданні особистої безпеки.  

Активні процесами реформування суспільного ставлення у США до 
дітей, позбавлених батьківського піклування припадають на період із 1965 
по 1990 рр., котрий відзначається повагою до людської гідності та 
посиленням відповідальності за піклуванням дітей даної категорії. 

Зазначимо, що в період з 1990 по 2000 рр., у всіх штатах США 
перейшли до повністю відкритого усиновлення, при цьому американські 
вчені та практики соціальної роботи виділяють його позитивні і негативні 
сторони [14]. З одного боку, відсутність «таємниці» не призводить до 
травматизації психіки дітей, важких переживань, порушень дитячо-
батьківських відносин у результаті її оприлюднення. З іншого боку, постійні 
контакти усиновленої дитини з кровними батьками порушують її 
взаємозв’язок з усиновителями, впливають на її прихильність до них. 
Пошук «золотої середини» призвів у багатьох штатах до розвитку 
альтернативних методів і технологій роботи з усіма суб’єктами процесу 
усиновлення. 

У 2000 році у США була ратифікована Гаазька конвенція, яка 
встановила стандарти і регулює усиновлення шляхом контролю за 
відповідними агентствами з боку міжнародних організацій [15]. 

Перебудова в політиці соціального піклування, улаштування і 
виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, у США в 90-х 
роках ХХ ст. здійснювалася за трьома основними напрямками: 
диверсифікація, децентралізація та перебудова організаційної структури 
(створення невеликих закладів, у яких діти об’єднувалися у малі групи та 
мали можливість спілкуватися з іншими дітьми за межами установи; 
передання закладів у місцеве підпорядкування, розширення участі 
приватного сектору, громадськості) [2]. 

Починаючи із 2000 року, характерним для американської політики є 
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вирішення проблеми профілактики соціального сирітства, реалізації права 
дитини, що залишилася без піклування батьків, жити і виховуватися в 
сімейному середовищі. 

Американські фахівці із соціальної роботи вбачають головну мету 
соціального виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, у 
збереженні (або відновленні) родинних зв’язків. Улаштування дітей, які 
залишилися без піклування батьків, у сім’ї родичів як одна з форм сімейного 
виховання стала активно практикуватися у США на початку ХХІ ст., 
причому саме родичам стали надавати право першої черги при забезпеченні 
піклування про таких дітей. Зауважимо, що однією з провідних форм 
улаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, у США наданий 
час є також фостерна (прийомна) сім’я. 

Тобто в другому десятилітті ХХІ ст. пріоритетними формами 
соціального влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, в 
американському суспільстві стають сімейні форми, зокрема: тимчасове 
влаштування дітей у сім’ї родичів; екстрене короткострокове влаштування 
дитини в прийомну сім’ю; довготривале влаштування дитини у професійну 
прийомну сім’ю (сімейно-виховна група, фостерна сім’я, патронатна сім’я, 
прийомна сім’я); улаштування у спеціалізовані прийомні сім’ї, які беруть на 
виховання дітей з особливими потребами; усиновлення.   

Таким чином, історико-педагогічний аналіз проблеми сирітства в 
контексті історичних змін виявив, що шлях становлення й розвитку системи 
відносин між суспільством та дітьми розглянутої категорії був тривалим й 
досить складним. Він складався з цілого ряду протиріч-від антигуманного 
ставлення до дитинства, до особистісно-орієнтованої парадигми виховання 
дітей-сиріт сьогодні, між змінами пріоритетів виховання дітей-сиріт у 
державних установах та активним пошуком альтернативних форм 
влаштування зазначеної категорії дітей.  

Загалом, аналіз розвитку системи соціального влаштування, 
піклування і виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, в 
США дозволяє стверджувати, що з розвитком американського суспільства 
проблеми роз нами категорії дітей стають все гострішими, а форми 
піклування і соціального виховання – усе різноманітними, хоча їх сутність 
мало змінюється протягом століть. 

Перспективи подальших досліджень у спектрі здійснення соціального 
піклування у США, вбачаємо у вивченні питання застосування методів 
соціального виховання при різних формах соціального влаштування дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛЬШИ:  

ШТРИХИ К СОЦИАЛЬНОМУ ПОРТРЕТУ 

 

В статье представлена сущность и характеристика молодежи, в 

том числе студенческой, а также особенности исследования ее 

социального облика. На основе результатов эмпирического 

социологического исследования описаны основные характерные черты 

социального облика польской студенческой молодежи Западного и 

Центрального Поморья Польши. Как показали результаты проведенных 

исследований, «собирательный» социальный облик современных польских 

студентов имеет следующие особенности: отражает лишь некие 

типичные, характерные черты; трансформируется в зависимости от 

общественных преобразований; «деформируется» под воздействием 

одного из факторов социокультурной среды; внутренне дифференцирован 

и может быть особенным для конкретной категории молодежи; 

видоизменяется в зависимости от возраста молодых людей. 

Ключевые слова: социальный облик, молодежь, студенческая 

молодежь, высшее образование, высшее учебное заведение, исследование, 

ценностные ориентации 

 

У статті представлено сутність і характеристику молоді, в тому 

числі студентської, а також особливості дослідження її соціального 

образу. На основі результатів емпіричного соціологічного дослідження 

описані основні характерні риси соціально образу польської студентської 

молоді Західного і Центрального Поморʼя Польщі. Як показали результати 

дослідження, «збірний» соціальний образ сучасних польських студентів має 

такі особливості: відображає лише якісь типові, характерні риси; 

трансформується в залежності від суспільних перетворень; 

«деформується» під впливом одного з факторів соціокультурного 

середовища; внутрішньо диференційований і може бути особливим для 

конкретної категорії молоді; видозмінюється в залежності від віку 

молодих людей. 

Ключові слова: соціальний образ, молодь, студентська молодь, вища 

освіта, вищий навчальний заклад, дослідження, ціннісні орієнтації. 

 
The article presents the essence and characteristics of young people, 

including students, as well as features of the study of its social image. On the basis 
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of the results of an empirical sociological study, the main characteristic features 
of the social appearance of Polish student youth in Western and Central Poland 
are summarized. As the results of the conducted studies show, the «collective» 
social appearance of modern Polish students has the following features: it reflects 
only certain typical, characteristic features; is transformed depending on social 
transformations; is «deformed» under the influence of one of the factors of the 
socio-cultural environment; internally differentiated and can be special for a 
particular category of youth; it varies according to the age of young people. The 
situation of modern Polish youth is often treated in the categories of a specific 
barometer and the indicator of social changes caused by economic and structural 
transformations of the country, the processes of globalization, which has become 
the subject of scientific analysis in recent years. 

Key words: social image, youth, student youth, higher education, 
universities, research, value orientations. 

 
Процессы, происходящие в польском обществе, сильно влияют на 

систему высшего образования. Система высшего образования ‒ 
комплексная, многоплановая и многогранная система. Вместе с тем, высшее 
образование является ценным интеллектуальным капиталом для каждого 
человека, даже если оно не является гарантией трудоустройства. Изменения, 
происходящие в системе высшего образования, меняют характер и «лицо» 
высшего образования, а соответственно, и студенческой молодежи.   

Молодежь – это именно та часть общества, которая всегда будет 
вызывать интерес к себе как со стороны ученых, так и со стороны рядовых 
граждан. Он обусловлен вопросами взаимоотношений поколений, 
изменениями социального поведения, смещениями в ценностно-
нормативной системе, особенностями социализации и идентификации, 
активностью (пассивностью) в общественной жизни, способностью к 
интеграции на различном уровне, своей жизнеспособностью, уровнем 
социального развития, детерминирующей ролью молодежи в 
воспроизводстве социальной структуры общества. 

Студенческая молодежь – это особая социальная группа, ее можно 
рассматривать как «линзу» своего времени, сквозь призму которой можно 
увидеть, как меняется общество. Ситуация современной польской 
молодежи часто трактуется в категориях специфического барометра и 
показателя социальных изменений, обусловленных экономическими и 
структурными преобразованиями страны, процессами глобализации, что 
становится предметом научного анализа в последние годы. При этом многие 
исследования посвящены различным аспектам формирования социального 
образа различных категорий молодежи. 

Проблематика молодежи не является новой в педагогики, социологии, 
как и в других науках. Отметим, что в 70‒80-ые годы XX века 
исследовательский интерес советских ученых в области социологических и 
социально-психологических проблем молодежи был связан с понятием 
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«социальный облик» молодежи. При этом исследователей интересовал 
социальный облик определенных категорий молодежи (П. И. Симуш, 
В. А. Ядов, В. А. Балашов и Л. И. Савинов, М. Х. Титма и Э. А. Саар, 
С. Н. Иконникова, А. И. Вешняк и Н. Н. Чурилов и другие). Начало и 
середина 90-х годов XX века отмечены смещением интереса в другие 
исследовательские области. Однако, с конца 90-х годов замечен возврат к 
данной проблематики (Вал. Луков, Б. Ручкин, А. Ковалева и др.).  

Среди польских ученых исследование различных аспектов 
проблематики молодежи проводили: В. Амброзик, М. Черепаняк-Вальчак, 
К. Дэнэк, М. Дуджикова, З. Мелосик, А. Муравска, К. Прищипковски, 
А. Шерлаг, Б. Фатыга, Ф. Клосовска, К. Шафранец, Р. Лепперт, Г. Швида-
Земба, К. Халас и др. 

Дискуссия, связанная с образом молодого поколения Польши, 
присутствует не только в исследованиях, но и в политической среде. 
Примером этого является отчет «Молодежь 2011», подготовленный 
командой под руководством К. Шафранец в сотрудничестве с одним из 
министров ‒ главой стратегической консультативной группы премьер-
министра [5]. Политики считают, что анализ реальной ситуации и проблем 
молодого поколения должен основываться на надежных научных 
исследованиях, что является предпосылкой для создания политической 
реальности, которая соответствует ожиданиям и чаяниям молодых людей.  

Молодежь больше всего подвержена влиянию политических, 
системных и экономических изменений. Она характеризуется низкой 
степенью экономической стабилизации, неустойчивой профессиональной и 
семейной ситуацией, что приводит к повышенной чувствительности ко всем 
видам общественных кризисов. В то же время молодость – это период, когда 
человек наиболее открыт для преобразований и разного вида перемен, это 
критическое время в жизни человека, в котором решается дальнейшая его 
судьба. 

Целью статьи является представление характерных черт социального 
портрета современной студенческой молодежи на примере студентов, 
обучающихся на территориях Западного и Центрального Поморья Польши. 

Согласно А. Ковалевой и Вал. Лукова, молодежь представляет собой 
социокультурное явление, состоящее из трех компонентов: реальность, 
содержащая результат взаимодействия людей, «знаковые и вещные миры 
молодежной повседневности», свойственная данному обществу 
(сообществу) ценностно-нормативная система. Они определяют молодежь  
как социальную группу, «которую составляют люди, (1) осваивающие и 
присваивающие социальную субъективность, т.е. объективно связанные на 
определенном этапе своей жизни переходом от преимущественного 
свойства быть объектом социализации к преимущественному свойству быть 
субъектом социальной деятельности, (2) имеющих социальный статус 
молодых и (3) являющиеся по самоидентификации молодыми, а также (4) 
распространенные в этой социальной группе тезаурусы (ценностно-
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нормативные и информационно-ориентационные комплексы) и (5) 
выражающий и отражающий их символический и предметный мир»  
[10, с. 150]. Данное понимание молодежи выходит за пределы обычного 
представления, сложившегося в отечественной социологии, а трактовка 
понятия «молодежь» включает в себя три компонента ‒ «людей», 
«ценности» и «вещи» [17, с. 445‒453].  

В. Попов, связывает социокультурную эволюцию общества, 
обуславливающую трансформацию поколений, с понятием молодежь. В 
этой связи, он утверждает, что одновременно или разновременно в обществе 
сосуществует несколько ценностных систем и моделей поведения, которые 
могут противоречить или исключать друг друга. Соответственно перед 
поколенческими группами, по Попову, стоит проблема выбора этих систем 
и моделей, а следовательно и проблема адаптации к ним. На основе этого он 
дает следующее определение: «молодежь – это общность людей нового 
поколения, включенных  

В различные социально-демографические, образовательные, 
профессиональные, классовые, этнические и иные социальные группы, 
существующие в исторически конкретном обществе, которые завершают 
этап первичной и проходят этап вторичной социализации. Эта общность не 
обладает едиными возрастными границами. В каждой поколенческой 
когорте в фазе молодости эти границы могут существенно отличаться друг 
от друга» [14]. Он полагает, что структура молодежи может быть 
представлена в виде многофакторной модели, содержащей социально-
демографические, социально-профессиональные признаки, источники и 
величину доходов, ценностные ориентации. 

По мнению В. Ф. Левичевой, молодежь как социальная группа в 
период общественных преобразований проявляет иные качества, нежели те, 
которые считались достаточно традиционными. К ним отнесены: 
размытость границ, неопределенность основных социально-статусных 
характеристик, разрушение каналов социокультурного представительства. 
Именно поэтому «понимание молодежи как социокультурного события 
концентрирует внимание исследователя на социальном движении, при 
котором специфические групповые характеристики возникают в результате 
инкорпорации практикуемых отношений и социальных взаимодействий» 
[11, с. 42]. 

Молодежь, особенно студенческая, является социальной группой, с 
которой связано будущее. Многое в развитии молодого поколения зависит 
от среды, в которой обучаются молодые люди, а также большое значение 
имеет размер города и его положение на географической карте страны. 
Среда крупных городов в большей степени способна удовлетворить 
ожидания развивающейся молодежи. Это касается, прежде всего, 
образовательных, культурных и трудовых перспектив, и дальнейшего 
личностно-профессионального роста. Считается, что студенческая 
молодежь является гарантией «выживания» и основным фактором 
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трансформации среднего города. Эффективное развитие средних городов, 
число которых в Польше достаточно велико, связано с развитием высших 
учебных заведений и активным участием молодежи в процессах развития 
локальной среды. Однако, в настоящее время возможности для развития 
молодежи в средних польских городах значительно ограничены, особенно, 
если экономическая ситуация города трудная.  

Особенности исследования социального образа (описание 
социального портрета 1) 12молодежи связаны с тем, что: 

‒ студенты достаточно часто рассматриваются как потенциальный 
производственный инструмент, а вуз – как образовательная фабрика. 
М. Черепаняк-Валчак считает, что «реформа высшего образования 2011 
года указывает на рыночный характер академического образования. Вуз 
воспринимается как стоимостной (затратный) элемент, как образовательная 
фабрика. В концепции академического образования как элемента на рынке 
услуг, студенческая молодежь все чаще рассматривается как 
потенциальный производственный инструмент» [3, с. 18] (перевод – 
И. Сурина); 

‒ сегодняшняя студенческая молодежь – это новое поколение – 
поколение, сформированное информационными и мультимедийными 
технологиями, которое называется поколением «GOOGLE», поколение Z ‒ 
противопоставление поколение Y (Поколение Y ‒ противопоставление 
Поколение X), Net-generacja (Сетевое поколение или же Сетевики), 
цифровые аборигены (digital natives); 

‒ студенческая среда дифференцирована в зависимости от 
географического положения – студенты Варшавы, Кракова, крупных 
городов (где есть крупные академические центры) и студенты из 
«периферии» (включая также пограничную зону), что способствует 
формированию стереотипного мышления; 

‒ в студенческой среде одновременно существует несколько 
иерархически выстроенных ценностно-нормативных систем [18] с 
различным «ценностным ядром».  

Социальный облик молодежи мы будем определять, как совокупность 
эмпирически фиксируемых социальных признаков, особенностей 
взаимоотношений молодежи и ориентаций на социальные ценности. При 
этом социальные признаки и особенности взаимоотношения молодежи мы 
относим к внешним компонентам социального облика, а ориентации на 
социальные ценности - к внутреннему компоненту [19]. 

К основным свойствам социального облика молодежи можно отнести 
социально-демографические характеристики, ценностные ориентации (в 
том числе ориентации на систему социальных ценностей), виды 
деятельности, специфика образа жизни, уровень образования и т.п. 

                                           

1
В своей статьее мы будем использовать термины «социальный портрет» и «социальный образ» как 

взаимозаменяемые. 
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Социальный облик отражает причинную связь и обусловленность всех его 
особенностей в соответствие с историческим этапом развития общества, 
социальными изменениями и общественными преобразованиями  
[15, с. 160‒168]. 

 Как было замечено выше, мы в своей статье используем понятие 
«социальный образ» и «социальный портрет» как взаимозаменяемые. 
Однако, заметим, что понятие «социальный портрет» применяется, чаще 
всего, для исследования и описания поведения и (или) характера 
портретируемой группы людей. Особенность социального портрета 
определяется его коллективным характером. Следует подчеркнуть, что с 
практической стороны невозможно создать социальный портрет, способный 
охватить или охарактеризовать все стороны. Так Р. Арон считает, что 
социальный портрет, требует глубокого знания оригинала и приходит к 
выводу, что портрет не может быть абсолютно завершен [7]. Среди 
основных трудностей, с которыми сталкиваются исследователи при 
составлении социального портрета студентов, это трудность эмпирической 
фиксации некоторых черт и качеств. Именно поэтому описать и 
сформировать единый обобщающий социальный портрет студенческой 
молодежи практически невозможно.  

С нашей точки зрения, описание социального образа студенческой 
молодежи возможно посредством представления и фиксации характерных, 
типических черт и свойств портретируемой группы. В зависимости от цели 
исследования и поставленных задач социальный портрет может включать 
разные критерии исследования и описания [13]. В нашем понимании, 
социальный портрет студенческой молодежи – это описание социального 
образа на основе выявления и фиксации комплекса обобщенных и 
устойчивых характеристик студентов как социальной группы. 

Следовательно, социальный образ студенческой молодежи имеет 
следующие характерные свойства: является многоаспектным и сложным; 
отображает типичные, характерные черты студенческой группы; может 
трансформироваться (изменяться, преобразовываться) в зависимости от 
общественных изменений; является внутренне дифференцированным и 
может быть особенным («другим», специфическим) для определенной 
студенческой группы; может изменяться в зависимости от возраста 
студентов.  

Совокупность социальных признаков отражает жизненный путь как 
отдельного молодого человека, так и молодежи в целом. А особенности 
взаимоотношений как внутри молодежного сообщества, так и с другими 
социальными группами определяют основные факторы предопределившие 
жизненный путь. Жизненный путь каждого молодого человека 
индивидуален, «о его типичности можно говорить в смысле аналитического 
сопоставления наиболее частных жизненных траекторий» [12, с. 81], 
случайных и закономерных событий, образующих конструкцию 
жизненного пути.  
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Социальный облик молодежи представляет собой некую целостность, 
которая может быть выражена через основную, доминирующую черту этой 
целостности. Эта черта является основой определенного социального типа 
молодежи. В качестве таких черт выступают, с нашей точки зрения, 
социокультурные ориентации групп молодежи. 

Социологические исследования фиксируют наличие у студенческой 
молодежи системы ценностей, различных в «ядре» [16]. Это, во многом, и 
определяет различие направленности социокультурных ориентаций в среде 
молодежи. Социокультурные ориентации в процессе социализации 
личности молодого человека претерпевают трансформацию, что 
сказывается на результативности социализации. Одним из 
социализирующих факторов молодежи выступает ее субкультура. 
Ориентации на социальные ценности оказывают значительное влияние на 
формирование субкультуры молодежи. Субкультура и социокультурные 
ориентации взаимосвязаны, прежде всего, через ценности и нормы.  

Ю. А. Зубок заметила, «поскольку молодежь как социально-
демографическая группа дифференцирована, то одновременно 
сосуществует множества субкультур, зачастую конфликтующих друг с 
другом. Вследствие социокультурных конфликтов возникают 
маргинальные социальные группы (группы риска, контркультура)» [9].  

Ю. А. Зубок и В. И. Чупров, характеризуют современную молодежь 
следующим образом: «Молодые люди стремятся все больше полагаться на 
себя, зачастую отрицая опыт родителей. Тем самым в рисковом поведении 
фактически отражается потенциальная способность молодежи к 
социальному творчеству и социальной активности. Причем стремление к 
новому опыту, как правило, не обременено рефлексией по поводу риска 
ошибиться» [8, с. 59]. 

Характеризуя современную польскую молодежь, Я. Шерославски 
отмечает, что «образ молодежи не очень оптимистичный. Она 
характеризуется поверхностным индивидуализмом, а также поверхностным 
коллективизмом. В последнем случае это означает, что они встречаются, 
чтобы решить вопросы бизнеса, хорошо провести время, но между ними нет 
глубоких социальных связей, их не объединяют высшие ценности. 
Поскольку для молодых людей сегодняшнее время является основной 
категорией, которая организует их основы жизни. Они не ориентированы на 
карьеру, успех, а прежде всего на то, что происходит здесь и сейчас» [2] 
(перевод – И. С.). 

Отмечается также, что «социальный образ подтверждается, а часто и 
утверждается посредством медиального образа. Медиальный мир 
использует простые (легкие) ассоциации» [6, с. 93‒106] (перевод – И. С.). 
Однако, достаточно часто медиальный образ полностью не совпадает с 
реальным образом молодежи. 

Так, по данным социологического исследования социального облика 
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польского студенчества213Центрального и Западного Поморья можно 
представить следующий обобщенный портрет: современный студент – это 
чаще всего женщина в возрасте 21‒30 лет, живущая в малом или среднем 
городе (только каждый пятый респондент – это житель села), проживающая 
вместе с родителями – 80% опрошенных не имеет собственную семью.  

Значительная часть респондентов обучение в вузе начала сразу или в 
коротком промежутке времени после окончания средней школы. (Замечено, 
что женщины составляют 80% студентов, что подтверждает тенденцию 
феминизации некоторых специальностей.)   

Каждый второй из числа студентов-заочников работает и 
удовлетворен своей работой, но вместе с тем, такая же часть опрошенных 
не удовлетворена своей работой и хочет выехать за границу с целью найти 
там работу с более высоким заработком. При этом среди студентов, 
обучающихся на дневном отделении, работает только 6%. Студенты 
заявляют, что они учатся, чтобы иметь в будущем интересную работу и 
более высокую зарплату, а также и профессиональный успех. Кроме того, 
основными причинами обучения в вузе являются желание иметь высшее 
образование и самосовершенствование. При выборе направления обучения 
респонденты исходили из собственных интересов к специальности, 
учитывали расстояние вуза от места жительства, а также надеялись на 
получение хорошей работы после окончания вуза. 

Главными жизненными целями опрошенных является устройство на 
хорошооплачеваемую работу и достижение высокого социального 
положения, а также: семья, хорошая работа, высшее образование и 
самореализация. При этом около 80% опрошенных не видят возможности 
найти работу в своем родном городе и в поисках работы 30% студентов 
решили выехать за границу после окончания вуза (соответственно 38% 
студентов государственного вуза и 23% ‒ негосударственного). 

В оценках студентов, реализация их жизненных планов зависит от их 
собственной инициативы, упрямства и от того, будут ли они хорошими 
специалистами, а также от их состояния здоровья и «нужных» знакомств. 
Для достижения успеха в жизни, по мнению студентов, необходимы: 
высшее образование, способности, талант, инициатива и 
предпринимательство. При этом только четверть (25%) студентов считают, 
что высшее образование является гарантией жизненного успеха. 

Парадоксально, но большинство студентов признают, что от них 
самих и их инициативы во многом зависит их собственное будущее и 
профессиональный успех, но одновременно 2/3 студентов (70%) признают, 

                                           

2 Исследование было проведено в 2007 г. под руководством И. А. Суриной, при активном участии 

К.Заневской. Было опрошено 1705  студентов, обучающихся в вузах Померании. Исследование проведено 

в два этапа: 1-й – 2007 г., выборка составила 967 студентов, 2-й – 2013 г. , выборка – 738 студентов, 45 

преподавателей вузов. Тип выборки: четырехступенчатая, квотно-гнездовая. Выборка является 

репрезентативной по типу вузу, формам и направлениям обучения, Исследованием охвачены  студенты  

Высшей Ганзейской школы управления и Поморской академии.  



Збірник наукових праць. Випуск 2, 2017 

 - 253 - 

что они не участвовали ни в одном дополнительном мероприятии (или 
занятиях) во время учебы, которые могли бы повысить их 
привлекательность на рынке труда. 

Большинство студентов (63%) заявляют, что активно участвуют в 
политических выборах, и в тоже время 65% признает, что они не 
интересуется политикой. 99% студентов не принадлежат ни к одной 
политической партии. 

Среди опрошенных студентов 94% христиан и 5% атеистов. При этом 
практикующих верующих, по самооценкам студентов, всего 48%. При этом 
важно подчеркнуть, что Польша считается одной из стран, в которой более 
75% населения считаются практикующими верующими. 

Только 10% студентов активно участвуют в студенческой жизни. 
Остальные 90% говорят, что у них нет на это времени, а если и есть 
свободное время, то они предпочитают проводит его с друзьями, слушать 
музыку, читать книги, смотреть телевизор и общаться в социальных сетях.  

По самооценкам респондентов, каждый третий из них проявляет 
склонность к агрессивному поведению, употребляет или употреблял 
наркотики, алкоголь, а свободное время, чаще всего, проводит в кругу 
друзей или перед телевизором.  

Заслуживающим внимания являются и результаты исследования, 
касающиеся авторитетов современной польской студенческой молодежи. 
Так, согласно нашим исследованиям, 39% студентов гуманитарных и 50% 
экономических специальностей утверждают, что они не признают никаких 
авторитетов. Родители же являются авторитетом для 35% студентов 
гуманитарного и 29% студентов экономического вуза, далее следует Иоанн 
Павел II (соответственно 14% и 12%), кто-то из родственников (5% и 2%). 
Для статистически незначимой части студентов авторитетом являются муж, 
друг или сестра/брат – по 2% в каждом вузе, Иисус Христос или же Далай-
Лама – авторитеты для 2% студентов гуманитарных и 1% экономических 
направлений обучения. Некоторые студенты назвали себя в качестве 
авторитета – по 1% в каждом вузе, а 0, 5% студентов-гуманитариев назвали 
в качестве авторитета преподавателей вуза, в то время как для студентов-
экономистов преподаватели вообще не являются авторитетом. 

Результаты наших исследований в значительной степени совпадают с 
результатами исследований, проведенных Центром изучения 
общественного мнения (CBOS). Согласно данным CBOS, каждый второй 
поляк не признает авторитетов, а для каждого четвертого авторитетом 
являются родители. Среди общественных деятелей признается авторитетом 
только Иоанн Павел II ‒ 8% респондентов. Иногда авторитетом является 
друг, муж (5%), родственники (3%) или сестра, брат (1%). Небольшая 
группа респондентов (2%) назвала своим авторитетом учителей [1, с. 9].  

Результаты нашего исследования подтвердили мнение Я. Стыка, 
который считает, что «современный человек попадает под влияние власти 
авторитетов, особенно личных (…). Человек стал сам для себя авторитетом, 
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стал внутренне управляемым» [1, с. 31] (перевод – И. С.).  Очень многие 
заявляют об отсутствии личных авторитетов. Часть респондентов 
утверждает, что им не нужны авторитеты, не нужны люди, которые 
говорили бы как жить ‒ они сами знают, что хорошо, а что плохо, сами хотят 
делать свой выбор и принимать решения. Некоторые студенты признаются, 
что они никогда не задумывались о том, кто мог бы быть для них образцом, 
так как это не имеет для них никакого значения. 

Важнейшими жизненными ценностями жизни для статистического 
студента польского Поморья являются: семья, здоровье, любовь, хорошее 
образование, работа и друзья. Студенты ценят и такие личностные качества, 
как: порядочность, справедливость и верность. 60% опрошенных являются 
патриотами своей страны, а 40% респондентов являются эгоистами, не 
желающим помогать другим людям. 

Заметим, что респонденты более всего боятся в жизни страданий, 
болезни, потери близких, затем ‒ одиночества, и далее ‒ безработицы и 
нищеты. Выбирая пословицы, которые характеризуют опрошенных, 
студенты отдали предпочтения следующим: «Умеешь рассчитывать ‒ 
рассчитывай на себя», «Каждый кузнец своей судьбы», «Настоящие друзья 
познаются в беде», «Как себе постелишь, так и выспишься», «Хочешь есть 
калачи, так не сиди на печи», «Везде хорошо, но дома лучше». 

Как показали результаты приведенных исследований, 
«собирательный» социальный облик современной молодежи имеет 
следующие особенности: отражает лишь некие типичные, характерные 
черты; трансформируется в зависимости от общественных преобразований; 
«деформируется» под воздействием одного из факторов социокультурной 
среды; внутренне дифференцирован и может быть особенным для 
конкретной категории молодежи; видоизменяется в зависимости от возраста 
молодых людей. 

Исследование социального облика студенческой молодежи показало, 
что при построении траектории жизненного пути молодежи, события в 
жизни молодого человека приобретают особую значимость через некоторое 
время, с накоплением определенного жизненного опыта. Наиболее важны 
для них события личного характера. Именно они предопределяют 
дальнейший жизненный путь и являются элементами конструкции жизни в 
дальнейшие возрастные периоды. Оценка и доминирование в памяти этих 
событий приводит к переосмыслению жизненного пути, поступков и 
социального поведения в целом. Посредством нарратива молодежь не 
только воссоздает «свой» портрет, но и «переживает» жизнь заново. 

Также выявлено, что молодежь ограждает «свой мир» вследствие 

переоценки ценностей, и это наиболее выражено в кризисах социализации. 

Причинами тому служат события, которые происходят в личной жизни 

индивида. Однако процесс ограждения мира различается у молодежи в 

возрасте от 19 до 21 лет и более старшей группы ‒ от 26 до 35 лет. У 

молодежи первой группы ограждение выражается в сужении круга друзей, 
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употреблении наркотических и алкогольных веществ, суицидных 

настроениях, частых конфликтах с родителями и т. п., т. е. они находятся в 

поиске «своей» ценностно-ориентированной группы. Молодежь второй 

группы, как правило, «замыкает» свой жизненный мир на своих 

собственных интересах и потребностях, которые доминируют над всем 

другим. Их ценностно-нормативная система более устойчива, нежели у 

молодежи младшего возраста.  

  Таким образом, можно утверждать, что в условиях развития 

современного общества социальный облик молодежи детерминирован 

общественными преобразованиями. Изменившаяся социокультурная среда 

заставляет молодых людей перестраивать свои жизненные планы, она 

ставит молодежь в такие условия, когда им просто необходимо изменять 

актуализацию определенных ценностей в зависимости от ситуации. Этим и 

обусловлена адаптация молодежи к условиям среды.   

Социальный образ современного студента является результатом 

воздействия условий, которые возникли как последствия социально-

экономических перемен в современном обществе, а также как результат 

изменения ценностных ориентаций. Главные характеристики этого образа – 

ориентация на материальные ценности, прагматизм, который проявляется в 

образовательной и профессиональной мобильности. 

Как показывают данные исследований, в действительности 

наблюдается процесс переориентации в сферах и видах жизнедеятельности 

молодежи, переход от одних способов существования к другим. В 

ориентациях доминирует прагматический подход к жизни, устремленность 

в те сферы деятельности, которые позволяют достичь достаточно высокого 

материального состояния и социального статуса. Именно поэтому на 

собирательный социальный облик современной польской студенческой 

молодежи накладывается сегодняшняя реальность, выражающаяся в 

затрудненности и бедности социокультурной референции молодежи. 

Следовательно, исследование социального облика молодежи всегда будет 

значимо для общества с целью определения пути его развития и 

социального воспроизводства.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

 

В статье рассматриваются современные взгляды о сущности 

понятия «национальная идентичность молодежи» на основании анализа 

современной научной литературы и педагогического опыта. 

Незавершенность идентификационных процессов в молодежной среде 

создает трудности в формировании национальной идентичности. Это 

требует поиска педагогических аспектов управления этим процессом. 

Автор указывает на отсутствие терминологической однозначности в 

определении сущности и структуры понятия, и процесса становления 

национальной идентичности, что потребовало построения структурной 

модели. В рамках модели выделены два основных блока 

«идентификационное ядро» и «идентификационная надстройка».  

Ключевые слова: молодежь, идентичность, идентификация, 

национальная идентичность молодежи, структурная модель национальной 

идентичности. 

 

У статті розглядаються сучасні погляди про сутність поняття 

«національна ідентичність молоді» на підставі аналізу сучасної наукової 

літератури та педагогічного досвіду. Незавершеність ідентифікаційних 

процесів у молодіжному середовищі створює труднощі у формуванні 

національної ідентичності. Це вимагає пошуку педагогічних аспектів 

управління цим процесом. Автор вказує на відсутність термінологічної 

однозначності у визначенні сутності та структури поняття і процесу 

становлення національної ідентичності, що спонукало побудову 

структурної моделі. У рамках моделі виокремлено два основних блоки 

«ідентифікаційне ядро» і «ідентифікаційна надбудова». 

Ключові слова: молодь, ідентичність, ідентифікація, національна 

ідентичність молоді, структурна модель національної ідентичності. 

 

The article considers the modern views about the nature of «national 

identity of young people» on the basis of analysis of modern scientific literature 

and teaching experience. The incompleteness of identification processes in the 

youth environment creates difficulties in the formation of national identity. This 

requires a search of the pedagogical aspects of the management of this process. 
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The author points to the lack of terminological ambiguity in determining the 

nature and structure of concepts and of the process of formation of national 

identity, which required the construction of structural models. In the framework 

of the model two main unit «core ID» and «ID add». Analysis of the essence and 

structure of the concept of «national identity» made it possible to realize its 

multidimensionality and semantic affinity with the concepts of «cultural identity», 

«national and cultural identity», «civil identity» and some others. The author 

concludes that we are talking about different aspects of social identity, which 

differ from each other markers, on the basis of which identities are built. The 

concept of «national identity» is recognized by the author as broader and includes 

territorial, civil, cultural, ethnic components, where the basis is a unified state. 

work independently. 

Key words: youth, identity, identification, the national identity of young 

people, the structural model of national identity. 

 

Современное белорусское общество развивается в условиях 

всестороннего взаимодействия экономической, социальной и культурной 

сфер. Эти процессы затрагивают различные аспекты человеческой жизни, 

детерминируют значительные изменения ценностного сознания, 

актуализируют проблему идентичности как одного из основных механизмов 

социализации. Идентичность человека, будучи взаимосвязанной с 

социально-экономическими условиями и общественной ситуацией, 

напрямую зависит от стабильности всех сфер жизнедеятельности, 

поскольку идентичность «…стала тем универсальным концептом, с 

помощью которого принято описывать современное общество и его 

структуру, социальные отношения, коллективные и индивидуальные 

поиски смысла бытия» 9, с. 3. 

Особое значение для снижения кризисных явлений в современном 

обществе и для его дальнейшего развития имеет национальная 

идентичность молодежи (Г. Иванчын, Е. Матузкова, Н. Смакотина, 

Е. Сурова, Е. Филиппова и др.). Это связано с основной социальной 

функцией молодежи, которая заключается в активном совершенствовании 

существующих в обществе моделей социокультурных отношений, 

ценностей и установок. Отправной точкой в реализации данной функции 

будет выступать идентичность как характеристика молодежного сознания, 

обуславливающаяся ориентацию на поступки определенной 

направленности и интенсивности в проявлении социальной активности, в 

становлении готовности к принятию и выполнению молодыми людьми 

социальных ролей и гражданских обязанностей, социальных функций, в 

реализации своего потенциала в интересах белорусского общества  

6, с. 59–60. В формировании ценностно-смысловой сферы современного 

человека именно идентификация является системообразующие 

новообразования, ибо «люди чаще организуют свои смыслы не вокруг того, 
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что они делают, а на основе того, кем они являются…» 3, с. 27. 

Для молодежи проблема идентичности значима по ряду причин:  

– включенность в мировое образовательное пространство, 

размывание крупных этнокультурных образований актуализирует проблему 

кризиса идентичности в молодежной среде; 

– «масштабы современной идентификационной динамики создают 

угрозу для целостной позиции индивида, а последний стремится к 

узкогрупповой идентификации…» 7, с. 56. Множественность идентичности, 

свойственная современной молодежи, приводит к осознанию угрозы 

разрушения внешних и внутренних границ, порождает сопротивление в 

ходе разрушения единства «своей культуры»; 

– расширение возможностей для осознания поликультурности 

общества, наличие в этом процессе разнообразных идентификационных 

моделей, изменение идентификационных параметров в осмыслении 

современной культуры приводят к расширению границ идентичности среди 

современной молодежи ‒ от устойчивого представления о своем «Я» ‒ до 

постоянного процесса идентификации. 

Непрерывность идентификации, с одной стороны, свидетельствует о 

динамике социокультурных процессов, с другой – актуализирует проблему 

поиска модели идентичности белорусской молодежи в современных 

трансформационных процессах. На данном этапе на первый план 

выдвигается проблема систематизации массива информации, связанной с 

проблемой идентичности и идентификации молодежи, трансформации 

имеющихся подходов в контексте современной молодежной политики в 

Республике Беларусь. 

Национальная идентичность рассматривается как социальная 

категория, сущность которой заключена в самоотнесении личности к 

определенной социальной группе – нации. Здесь необходим анализ 

основных подходов к определению сущности национальной идентичности, 

ее компонентному составу, раскрытию социально-педагогических 

направлений развития национальной идентичности учащейся молодежи в 

Республике Беларусь в образовательном процессе учреждения образования. 

Тема формирования национальной идентичности исследуется 

преимущественно с позиций социологии, политологии, социальной 

психологии, культурологии и других наук. Вместе с тем, без 

педагогического осмысления данной проблемы невозможно разработать 

научно-методические средства для целенаправленного управления 

процессами формирования и развития национальной идентичности 

молодежи в Республике Беларусь. Для определения педагогических 

аспектов понятия «идентичность» и его содержательного наполнения, 

рассмотрим его сущность, структуру и особенности формирования. 

Интеграция в понятии «идентичность» культурного, ментального, 

социального, коммуникативного и языкового аспектов, делают данный 
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феномен многосторонним и сложным для понимания. Все многообразие 

дефиниций данного понятия можно свести к пониманию того, что 

идентичность создается и проявляется в социуме, с которым человек себя 

отождествляет, культурой, ценности которой он принимает, языком, 

которым он пользуется в познавательной и коммуникативной деятельности. 

Традиционно «идентичность» определяется происхождением, 

территориальной и социальной принадлежностью, родом занятий. В 

историческом аспекте до недавнего времени идентификация проходила 

путем принятия этих устойчивых позиций, идентичность предопределялась 

постоянством социального взаимодействия. В современных 

социокультурных условиях многие из этих позиций утратили свою 

стабильность. Семья, страна проживания, социальный слой, а иногда даже 

пол или раса в социально и экономически развитых странах уже становятся 

менее значимыми. В рамках современных представлений человек находится 

в ситуации поиска своего места, то есть формирования своей идентичности. 

При этом процесс идентификации в условиях множественности 

идентичностей, также становится многоплановым, приобретает 

характеристики постоянности, незавершенности, уникальности для каждой 

отдельно взятой личности. В современной социокультурной ситуации 

принято говорить о радикальном изменении личной иерархии 

самоопределения и, как следствие, о формировании нового типа личности. 

Применительно к молодежной среде констатируется наличие процесса 

выстраивания идентификационных моделей в условиях углубления 

ценностно-смыслового содержания культуры, расширения информационно- 

коммуникативного пространства, нестабильности и нелинейности 

бытийных и социокультурных процессов 5, с. 166.  

Управление процессом идентификации молодежи приобретает 

особую значимость, поскольку именно за молодежью закрепляется функция 

не простого исполнителя социально-профессиональных ролей, а активного 

преобразователя существующих социокультурных моделей, ценностей и 

установок.  

В наиболее широком смысле идентификацию определяют как 

социальный феномен, под которым понимают «…попытки индивида 

отыскать в социальном пространстве себе подобных и причислить себя к 

ним, дистанцируясь от тех, кто отличается от него по каким-либо значимым 

признакам» 4, с. 4960. Так, по мнению М. Шакуровой, социальную 

идентичность целесообразно рассматривать как «идентичность 

принадлежности», которая строится «из знания человека о том, что он 

принадлежит к определенной группе и относит себя к ней, эмоциональной 

значимости для него собственного группового членства, осознания им 

своих социальных потребностей и расширения средств и способов их 

реализации» 10, с. 47. 

Сопоставление и противопоставление человеком ценностных 
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смыслов в различных группах и общностях в процессе взаимодействия с их 

членами, выделение отличий и схожих характеристик, способствует 

становлению личностной идентичности. Опыт определения социальной и 

личностной идентичности базируется на представлении человека о самом 

себе в социальной реальности и определяется как самоидентичность. В 

образовательном процессе учреждения образования базовой также 

признается именно социальная идентичность, с ориентацией на 

самоидентичность как значимый результат процесса идентификации. Как 

отмечает М. Шакурова, с педагогической точки зрения имеет смысл 

говорить о возраст сообразности идентификации как важной детерминанты 

процесса становления личности 10, с. 47. Ведь, на разных возрастных 

этапах приоритетную значимость имеют принадлежность к разным 

общностям. Это как бы развертывание значимости происходит от малых 

общностей к постепенному проецированию идентичности в более широкий 

контекст. Таким образом, когда речь идет о молодежи, целесообразно 

говорить именно о национальной идентичности.  

Рассмотрим некоторые подходы к определению и структуре 

национальной идентичности молодежи. Основная проблема в определении 

понятия «национальная идентичность» заключается в отсутствии 

признанной терминологии. Налицо большое многообразие понятий, 

которые раскрываются как тождественные или отражают иную 

объективную реальность. Существует проблема и в иерархическом 

соподчинении таких понятий как «социальная идентичность», 

«гражданская идентичность», «национальная идентичность», «культурная 

идентичность», «национально-культурная идентичность», «этническая 

идентичность», «территориальная идентичность».   

Очевидно, что каждое из них отличается маркерами, на основании 

которых выстроена общность, с которой личность себя идентифицирует. По 

нашему мнению, национальная идентичность выступает более широким 

понятием, включающим в себя территориальную, этническую, 

гражданскую, культурную принадлежность, когда объединяющим 

фактором выступает единая государственность.  

Для национальной идентичности базовыми понятиями являются 

нация и национальность, а критериями (маркерами) при этом выступает тот 

комплекс ценностно значимых для данного социума факторов, которые 

субъективно осознаются большинством его представителей и объективно 

приписываются им внешними наблюдателями 2, с. 9.  

В структуре идентичности выделяют три основные составляющие 

национальной идентичности: 

‒ когнитивную, которая связана с содержательным наполнением 

национальной идентичности. Это осознание личностью своей 

принадлежности к определенной группе, принятие этой позиции на 

основании знаний, представлений о своем народе, его истории, культурно-
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исторических ценностях, достижениях, существующих нормах и традициях 

и т.п., соотнесение мнения о себе как представителе нации с наличием 

«своей» и «чужих» общностей;  

‒ эмоционально-ценностная, под которой понимают эмоционально-

чувственное принятие представлений, знаний о своем народе как нации, 

переживание отождествления себя с национальной общностью, комплекс 

чувств, оценок, отношений, связанных со сформированными 

представлениями, знаниями, мнениями о членстве в группах и общностях, 

адекватность отношения человека к собственной национальной 

принадлежности, удовлетворенность принадлежностью; 

‒ деятельностная составляющая отражает готовность личности 

реализовывать в процессе жизнедеятельности освоенные им образцы 

поведения, способы деятельности, паттерны, проявлять активную 

гражданскую позицию, реализовать себя в социально значимых видах 

деятельности, деятельности по творческому преобразованию окружающей 

действительности. 

В исследованиях Н. Смакотиной, Н. Хвыля-Олиентер используется 

понятие «национально-культурная идентичность». При этом «культурная 

идентичность» рассматривается как наиболее широкое понятие, которое 

складывается из языковой, религиозной, цивилизационной и национальной 

принадлежности индивида [6, с. 60]. Рассматривая содержание компонентов 

национально-культурной идентичности, исследователи обращают 

внимание, что культурная идентичность выступает как «особое качество 

личности, лежащее в основе чувства причастности к элементам культуры 

данного общества, ее ценностям, символам, ритуалам, обычаям и 

поведенческим моделям» [6, с. 61]. Здесь речь идет скорее о культурной 

составляющей, которая присутствует в каждом виде идентичности, в том 

числе, – в национальной. Для ее обозначения П. Альтер предлагает 

использовать термин «культурная национальная идентичность», 

компоненты которой схожи с культурной составляющей национальной 

идентичности [12, с. 423]. Таким образом, речь идет скорее об одном и том 

же явлении, где акценты расставляются путем специфического 

содержательного наполнения или взаимодействия с другими видами 

идентичности. Понятие же «культура» выступает консолидирующим по 

отношению к нации и этносу, что позволяет отделять те объективные 

реальности, которые они отражают [11].  

Многообразие подходов к определению понятия «национальная 

идентичность» и терминологическая неоднозначность потребовали в нашем 

исследовании построения целевой структурной модели для уяснения 

сущности национальной идентичности. В рамках модели национальной 

идентичности были выделены два основных блока: «идентификационное 

ядро» и «идентификационная надстройка». В основе «идентификационного 

ядра» лежит такая категория как «происхождение», которая составляет 



Збірник наукових праць. Випуск 2, 2017 

 - 263 - 

базис национальной идентичности и вбирает в себя «…аскриптивные, 

культурные и социальные характеристики, часть из которых относится к 

визуальным, другие – к когнитивным и поведенческим чертам…» [1, с. 12]. 

Формирование идентификационного ядра происходит под влиянием семьи, 

этнической группы, религиозных институтов. К таким компонентам можно 

отнести внешний облик, язык, религию, общую историю и культуру, 

паттерны, менталитет, когнитивную автономию. О сформированности 

идентификационного ядра свидетельствует тот факт, что личность сама 

идентифицирует с данной нацией, демонстрирует свою принадлежность к 

ней, а данная социальная группа признает человека частью своего 

сообщества и демонстрирует ему это.   

Идентификационная настройка является продуктом социализации и 

обусловлена семейным воспитанием, образованием, государственной 

идеологией (прежде всего государственной молодежной политикой), 

влиянием религии, средств массовой информации, социальных сетей и 

интернета в целом.  

Такой вывод был подтвержден в ходе анализа данных опроса, в 

котором приняли участие педагоги, проходившие повышение 

квалификации в Гродненском областном институте развития образования 

(n=189). На вопрос о том, что, по их мнению, существенно влияет на 

формирование национальной идентичности учащейся молодежи, 

первоочередными были названы: 

– приобщение к культуре и истории своего народа; 

– учеба в школе и (или) университете. При этом респондентами 

было отмечено позитивное влияние дисциплин гуманитарного профиля, 

факультативов краеведческой и культурологической направленности, 

мероприятия и акции гражданско-патриотической направленности; 

– общение с высококультурными и творческими педагогами, 

интересными личностями их сфер экономики и культуры; 

– участие в национальных праздниках и обрядах, в том числе, в 

культурно-массовых мероприятиях этнической направленности; 

– влияние религии; 

– усвоение глубинной сущности белорусской государственной 

символики, формирование представления о ее смысловой и ценностной 

значимости; 

– принадлежность к детским и молодежным общественным 

объединениям. 

Неоднозначно педагоги оценили влияние на формирование 

национальной идентичности средств массовой информации, отмечая 

недостаток актуальных в молодежной среде передач, стимулирующих 

формирование активной гражданской позиции, национальной гордости, 

чувства причастности к своему народу и нации, оказывающих позитивное 

влияние на идентификационные процессы. Достаточно негативную оценку 
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получило влияние интернета, при этом здесь отмечалось постоянное 

навязывание чуждых белорусской нации ценностей, проявление негативной 

наррации, искажающей представления о национальности в молодежном 

сознании.  

Недостаточно внимания в опросе педагоги уделили социально 

значимой деятельности. Вместе с тем, именно в ней содержится значимый 

потенциал для формирования национальной идентичности и причастности 

к будущему своей нации, народа, государства. Только 10 % педагогов 

отметили значимость совместной работы учреждений общего среднего 

образования, высшего образования и учреждений дополнительного 

образования детей, и молодежи по исследуемой нами проблеме.  

Формирование идентификационной надстройки выступает как 

процесс поступательного движения человека от представлений о себе как 

члене определенного социума ‒ к осознанному принятию этой 

принадлежности путем сопоставления себя с членами различных 

общностей и групп. Большую роль здесь играет эмоциональная 

составляющая самоидентификации с членами определенной группы на 

уровне социальной и культурной составляющих и самоидентичность, как 

результат этого формирования. В молодежном возрасте 

самоидентификационные процессы характеризуются осознанностью, 

ценностно детерминированы, однако в современных социокультурных 

условиях им несвойственна завершенность и однозначность.  

В социально-психологической структуре национальной идентичности 

М. Фабрикант выделены два компонента – самоотнесение к определенной 

социальной группе и представление о национальности [8, с. 2]. Включение 

этих компонентов в модель национальной идентичности позволяет глубже 

понять специфику данного феномена в контексте других видов 

идентичности и дополнить идентификационное ядро иными 

характеристиками, приобретенными личностью в ходе социализации и в 

процессе образования. Рассмотрение педагогических аспектов национальной 

идентичности в рамках модели становится необходимым для выявления 

педагогических возможностей управления процессом формирования 

идентификационной «надстройки» как целенаправленной деятельности, 

ориентированной на прогнозирование и конструирование содержательных 

аспектов структурной модели национальной идентичности молодежи.  

В содержательном плане определены такие компоненты 

национальной идентичности как самоотнесение и определенной социальной 

группе – нации, и представления молодежи о национальности. В трактовке 

М. Фабрикант, «представлениям о национальности психологически 

соответствует преимущественно когнитивный компонент, в то время как 

для самоотнесения к определенной социальной группе основное значение 

приобретают эмоциональный и поведенческий компоненты» [8, с. 2]. 

Существенным дополнением к содержательному компоненту выступает 
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план выражения, который проявляется как определенный способ наррации. 

Выделение данного компонента важно для понимания национальной 

идентичности молодежи, поскольку способы наррации современной 

молодежи еще не являются объектом достаточного педагогического 

внимания. Как отмечалось выше, в работе с молодежью акцент делается 

прежде всего на когнитивную и эмоциональные составляющие, в меньшей 

степени, ‒ на деятельностную (поведенческую). Способы наррации, вместе 

с тем, выступают определенным критерием присвоения молодежью того 

культурно-исторического наследия, которое она готова или не готова 

присвоить, наполнить ценностной значимостью и личностными смыслами. 

В конечном результате от единства когнитивного, эмоционального, 

деятельностного (поведенческого) компонентов и позитивной наррации 

будет зависеть социальная и культурная активность молодежи, степень ее 

включенности в интерпретационные процессы, а также готовность к 

преобразованию окружающей действительности, надстраиванию нового 

социокультурного опыта.  

Таким образом, в рабочей авторской структурной модели 

национальной идентичности молодежи нами включены 

идентификационное ядро, как основа, базис национальной идентичности, 

идентификационная надстройка как управляемая часть процесса 

идентификации и непосредственно социально-психологическая структура 

национальной идентичности, как результат взаимодействия базиса и 

надстройки в процессе национальной идентификации молодежи. 

Управление процессом формирования национальной идентичности 

молодежи возможно только при понимании социально-психологической 

сущности данного явления и требует целенаправленной педагогической 

работы с опорой на все компоненты идентификационной надстройки.  

Национальная идентичность выступает одним из актуальных 

концептов характеристики современного общества. Для успешного 

развития общества большое значение имеет упорядоченность процессов 

национальной идентификации в молодежной среде. Реалиями сегодняшнего 

времени являются незавершенность и неоднозначность этих процессов, что 

усиливает необходимость педагогического управления ими в контексте 

работы с учащейся молодежью. В исследовании выявлена возрастная 

детерминация формирования разных видов социальной идентичности. 

Доказано, что именно молодежи присущи ситуация активного приобщения 

себя к такой социальной группе как нация.   

Анализ сущности и структуры понятия «национальная идентичность» 

позволил осознать ее многоаспектность и смысловую сопряженность с 

понятиями «культурная идентичность», «национально-культурная 

идентичность», «гражданская идентичность» и некоторыми другими. 

Автором сделан вывод о том, что речь идет о разных аспектах социальной 

идентичности, которые отличаются друг от друга маркерами, на основании 
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которых выстраиваются идентификационные общности. Понятие 

«национальная идентичность» признается нами более широким и включает 

в себя территориальную, гражданскую, культурную, этническую 

составляющие, где основой выступает единая государственность.  

Построение структурной модели национальной идентичности 

молодежи позволяет упорядочить многообразие подходов к определению 

понятия, выявить сущностные характеристики данного явления и 

обозначить педагогические аспекты управления процессом формирования.  

К таким педагогическим аспектам, нуждающимся в дальнейшем 

исследовании и осмыслении, нами отнесены: 

а) консолидация базовых представлений о национальной 

идентичности с последующим отбором образцов и антропообразцов в 

наибольшей степени отражающих белорусскую национальную 

идентичность; 

б) ориентация образовательного процесса на формирование 

истинной (не навязанной) национальной идентичности с последующим 

выходом на самоидентичность учащейся молодежи; 

в) ценностная позиция всех субъектов воспитательного 

взаимодействия по отношению к определенным сторонам 

социокультурного опыта, позитивная наррация как способ выражения 

национальной идентичности; 

г) создание условий для эмоционально-дятельностного выражения 

молодежью национальной идентичности как в воспитательном, так и в 

открытом социокультурном пространстве; 

д) разработка диагностического комплекса по изучению 

особенностей понимания, отношения, наррации национальной 

идентичности и корректировка педагогической позиции по результатам 

диагностики.  

Дальнейшего исследования требует определение педагогических 

условий эффективности реализации структурной модели национальной 

идентичности молодежи. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО УСПІХУ 

 

Метою статті є узагальнення теоретико-методологічних основ 

стратегічного менеджменту закладу вищої освіти в ринкових умовах та 

виявлення його перспективних інструментів. На основі аналізу сучасних 

наукових досліджень встановлено, що завдання стратегічного 

менеджменту закладу вищої освіти у провадженні освітньої діяльності в 

напрямку успішності й конкурентоздатності полягає в орієнтації ресурсів 

і можливостей закладу на аналіз зовнішніх і внутрішніх показників 

суспільного впливу на його прогрес з метою ідентифікації й розвитку 

майбутнього потенціалу успіху та трансформації потенціалу успіху в 

чинники успіху.  

Ключові слова: менеджмент в освіті, стратегічний менеджмент, 

ринкова економіка, ризики, конкурентні переваги, ресурси, внутрішній 

потенціал, моніторинг, рейтинг, успіх. 

 

Целью статьи является обобщение теоретико-методологических 

основ стратегического менеджмента учреждения высшего образования в 

рыночных условиях и выявление его перспективных инструментов. На 

основе анализа современных научных исследований установлено, что 

задача стратегического менеджмента учреждения высшего образования 

на рынке образовательных услуг в направлении успешности и 

конкурентоспособности заключается в ориентации ресурсов и 

возможностей учреждения на анализ внешних и внутренних показателей 

общественного влияния на его прогресс с целью идентификации и развития 

будущего потенциала успеха, и трансформации потенциала успеха в 

факторы успеха. 

Ключевые слова: менеджмент в образовании, стратегический 

менеджмент, рыночная экономика, риск, конкурентные преимущества, 

ресурсы, внутренний потенциал, мониторинг, рейтинг, успех. 

 

The purpose of the article is to generalize the theoretical and 

methodological principles of strategic management of higher education 

establishment in market conditions and to identify its perspective tools. A number 

of theories and concepts explaining the content and significance of the 

organization’s strategy in the system of its management have been analyzed. The 
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role and significance of strategic management in ensuring the successful long-

term progress of the establishment, creation and development of competitive 

advantages in prevention and minimization of possible risks have been 

determined based on the analysis of modern scientific research. It has been 

established that the task of strategic management of higher education 

establishment in conducting educational activities in the direction of success and 

competitiveness is to orientate the resources and facilities of the institution to 

analyze the external and internal indicators of social influence on its progress 

with the aim of identifying and developing the future potential of success and 

transforming the potential into success factors. 

Key words: management in education, strategic management, market 

economy, risks, competitive advantages, resources, internal potential, 

monitoring, rating, success. 

 

Заклади вищої освіти є суб’єктами ринку освітніх послуг, на які 

розповсюджується дія об’єктивних ринкових законів. Як і в інших видах 

економічної діяльності, у сфері вищої освіти є конкуренція, вияв різного 

ступеня та спрямування ризиків успішної діяльності закладів освіти та 

присутні різні атрибути конкурентної боротьби: демпінг, реклама, недружні 

атаки тощо. Ця обставина змушує заклади вищої освіти вживати заходів для 

зміцнення власного потенціалу, протидіяти негативним чинникам 

зовнішнього та внутрішнього середовища, удосконалювати механізми 

проектування управлінських рішень тощо. Об’єктивною необхідністю їх 

розвитку стає застосування методології стратегічного управління, що дає 

можливість ідентифікувати та мінімізувати ринкові ризики.  

Питання розробки та впровадження основ стратегічного управління у 

системі освіти висвітлювали: В. Андрущенко, Т. Боголіб, М. Володькіна, 

Ю. Гончаров, І. Грищенко, М. Денисенко, С. Захарін, І. Ігнатьєва, 

І. Каленюк, О. Кухленко, В. Луговий, М. Мартиненко, А. Наливайко, 

В. Пастухова, М. Степко, І. Тарасенко, Л. Федулова, З. Шершньова, 

Л. Шульгіна та ін. 

Результати досліджень з актуальних питань організації стратегічного 

управління закладом вищої освіти представлені у фундаментальній праці 

С. Г. Натрошвілі «Стратегічне управління вищим навчальним закладом: 

теорія, методологія, практика». У монографії визначено роль і значення 

сучасних управлінських механізмів у процесі забезпечення нормального 

функціонування закладу вищої освіти, запропоновано науково обґрунтовані 

рекомендації щодо оптимізації механізмів та моделей стратегічного 

управління закладами вищої освіти в Україні з урахуванням сучасних 

соціально-економічних трансформацій [10]. 

Метою пропонованої статті є узагальнення теоретико-методологічних 

основ стратегічного управління закладом вищої освіти в умовах ринкових 

трансформацій та виявлення його перспективних інструментів.  
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Стратегічне управління має забезпечити успішний довгостроковий 

розвиток організації. Основне призначення стратегії – створення та 

розвиток в організації конкурентних переваг, а також профілактика та 

мінімізація можливих ризиків, що забезпечує досягнення значущого 

результату.  

Слово «стратегія» походить від грец. stratos – військо та ago – веду, 

тобто історично має військове походження і означає «мистецтво ведення 

війни, військових дій, напрям головного удару». 

В економічній літературі представлено цілу низку теорій і концепцій, 

що пояснюють зміст і значення стратегії організації в системі її управління 

[5, c. 20]. На початку ХХ ст. серед фундаторів теорії стратегічного 

управління переважала думка про стратегію як своєрідний план, на основі 

якого виконуються задекларовані цілі (А. Чандлер, Д. Квінн [13, c. 178], 

У. Глюк [2, c. 390]). Представники іншого підходу (Г. Мінцберг [9, c. 67], 

І. Ансофф [1, c. 80] вважали, що стратегія  представляє собою набір правил 

для прийняття рішень, якими організація може керуватися в своїй 

діяльності, і розглядали її як міцну зброю, за допомогою якої сучасна 

організація може протистояти змінним умовам. На думку М. Портера 

стратегія – це аналіз внутрішніх процесів та взаємодій між різними 

складовими організації для того, аби визначити, як і де додається цінність 

[15, c. 274].  

Проблема трактувань стратегії організації – у полі зору сучасних 

учених. Так, для Р. Коха стратегія – це комерційна логіка бізнесу, яка 

визначає, за рахунок чого організація може отримати конкурентні переваги; 

К. Маркідес розглядає стратегію як сукупність бізнесових ідей, що 

повідомляють, як організація планує вести боротьбу з конкурентами 

[2, c. 404]; Д. Моклер визначає стратегію як сукупність цілей та планів, що 

формуються задля забезпечення ефективної взаємодії організації зі своїм 

конкурентним оточенням [14]. 

Г. Мінцберг, Б. Альстренд та Д. Лемпел у результаті здійсненого ними 

дослідження (з’ясовувалося змістове навантаження, яке вкладають у 

розуміння термінів «стратегія»  та «стратегічне управління» менеджери 

різних організацій) запропонували так зване «п’ятирівневе» визначення: 

«стратегія – це план, що поєднує описання цілей організації у вигляді 

перспектив її позиції та внутрішнього стану, а також принципів або моделей 

поведінки, який слід дотримуватися на шляху досягнення цих цілей»  

[9, с. 34]. Тобто, як  стверджує Г. Клейнер, фокусують увагу на «п’ять П»: 

план, поведінка, перспектива, позиція та прийом (тобто спосіб досягнення 

цілей) [6, с. 344].   

І. Ігнатьєва запропонувала таке визначення: «Стратегія – це 

довгострокова програма діяльності організації, яка постійно піддається 

контролю, оцінюється та коригується в процесі її реалізації‖ [5, с. 217]. 

С. Натрошвілі зазначає, що таке розуміння стратегії як довгострокової 
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програми діяльності організації відповідає сучасним уявленням про 

сутність та призначення стратегічного управління, яке повинно забезпечити 

організацію набором стратегічних настанов з урахуванням внутрішнього 

потенціалу та очікуваних змін зовнішнього середовища [10].   

Нині провідною є модель, запропонована Ф. Котлером, в якій 

основними етапами стратегічного менеджменту визначено [8, c. 404]:  

– аналіз внутрішнього середовища організації, внутрішня 

діагностика організації;  

– визначення місії та цілей організації;  

– розробка, оцінка та вибір альтернативних стратегій; 

– розробка стратегії розвитку організації як програми конкретних 

дій;  

– реалізація (впровадження) стратегії розвитку організації;  

– оцінка досягнутих результатів. 

На думку І. Ігнатьєвої, система стратегічного управління в організації 

повинна забезпечувати: 

– формування спільної цілі діяльності разом з визначенням 

загальних напрямів розвитку;   

– правильний відбір стратегій розвитку; чіткій відбір напрямків 

розвитку та відповідного розподілу ресурсів;  

– пошук комбінацій можливостей, що надаються зовнішнім 

середовищем та внутрішнім потенціалом;  

– ефективне використання ресурсів, які є в розпорядженні 

організації, зміщення їх у прибуткові зони діяльності; управління 

зовнішніми відносинами [5, с. 9]. 

Стратегічний менеджмент реалізується у кожній організації на 

підставі унікальної моделі, що віддзеркалює багатогранну сукупність 

характеристик внутрішнього середовища та зовнішнього середовища. На 

практиці, як стверджують В. А. Верба та О. М. Гребешкова, у переважній 

більшості організацій стратегічне управління здійснюється на основі певної 

управлінської технології, що представляє собою набір стандартизованих 

методик та інструментів розробки, затвердження та реалізації 

управлінських рішень, що виходять із стратегічних настанов [3, с. 54]. 

Традиційно стратегічне управління робить наголос на формуванні 

цільової сфери діяльності організації. У залежності від рівня та ступеня 

конкретизації змісту функціонування організації виділяють чотири 

елементи цільової сфери: місія, цілі, завдання, дії [12, c. 50].  

Надзвичайно важливим завданням для будь-якої організації є 

визначення її місії, або глобальної мети діяльності. Місія організації 

повинна давати чітке уявлення про основне призначення організації як 

суб’єкта економічних відносин. Місія організації слугує підставою для 

вироблення стратегічних управлінських рішень, в першу чергу у сфері 

стратегічного планування [1, c. 24]. 
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Визначення місії організації запропонував Г. Клейнер: «Місія (ділове 

кредо, філософія) організації – це узагальнення описання призначення та 

ролі організації в економіці та суспільстві. Місія організація зазвичай 

виражається у вигляді достатньо лаконічного та разом з тим ємкого 

формулювання, що відображає уявлення про зовнішнє середовище, власні 

можливості, призначення та ідею функціонування організації» [6, с. 345]  

Сукупність цілей діяльності організації визначається, виходячи із 

розуміння місії. Цілі організації відрізняються від місії за формою, і за 

змістом, оскільки роблять наголос на конкретному визначенні внутрішнього 

стану або зовнішньої позиції організації, з вказівкою  конкретних строків, 

показників тощо [11, c. 17].  

Завдання деталізують поставлені цілі розвитку організації в 

залежності від певних напрямів її діяльності і мають ще більший рівень 

конкретизації, аніж цілі [7, c. 50].  

Сучасний заклад вищої освіти – це організація, що займається 

провадженням освітньої діяльності: здійснює навчання, перекваліфікацію, 

підвищення кваліфікації, надає послуги з управлінського консультування, 

наукового обслуговування, готує навчальну, наукову та методичну 

літературу, друкує її та випускає у світ, організовує та проводить наукові 

дослідження [4]. 

Характеризуючи заклад вищої освіти, як суб’єкт ринку освітніх 

послуг, С. Г. Натрошвілі зазначає низку особливостей, що обумовлені його 

особливим статусом: заклад вищої освіти здійснює провадження освітньої 

діяльності на основі різних програм фінансування; це установа не тільки 

комерційна, але і духовна, суспільна, з усталеними традиціями та певною 

репутацією; заклади вищої освіти мають виступати «провідниками» 

державної освітньої політики. Стратегічне управління закладом вищої 

освіти значною мірою залежить від традицій вищої освіти, що 

сформувалися у конкретних державах під впливом історичних, соціальних, 

економічних політичних, наукових, релігійних та інших чинників [10, с. 53]. 

Головна передумова стратегічного керівництва закладом вищої освіти 

полягає в тому, чи зможе він усвідомити й утримати протягом тривалого 

часу свої переваги як суб’єкт провадження освітньої діяльності. Високі 

досягнення на ринку освітніх послуг у навчального закладу будуть тільки 

тоді, коли він зуміє домогтися конкурентних переваг, спираючись на 

головні чинники успіху в своїй галузі. Перед кожним освітнім закладом 

завжди стоїть питання: від чого залежить результативність його роботи? 

Яким чином зробити заклад вищої освіти більш привабливим для 

абітурієнтів та їхніх батьків? Як привернути увагу до університету 

представників влади, спонсорів, закордонних партнерів? Як підвищити 

якість освіти? 

Нині одним із ключових інструментів стратегічного управління 

закладом вищої освіти є управління, націлене на підтримку та розвиток 
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стратегічного потенціалу, підвищення рівня його  гнучкості та адаптивної 

здатності.  Стратегічний потенціал – це сукупність можливостей (ресурсів), 

які може використати заклад освіти у процесі стратегічного управління. 

Ключовою складовою стратегічного потенціалу сучасного  закладу вищої 

освіти є людський капітал і людські ресурси: його діяльність має 

здійснюватися на засадах чіткої координації дій працівників, які 

відрізняються один від одного за віком, життєвим досвідом, рівнем освіти, 

психологічними особливостями тощо. 

Керівнику будь-якого закладу вищої освіти  важливо спланувати 

роботу закладу, адміністративних підрозділів та всього науково-

педагогічного персоналу так, аби пройти найкоротшим шляхом до 

адаптування вітчизняної системи вищої освіти до системи вищої освіти 

загальноєвропейського освітнього простору. Цей шлях  моніторинг 

діяльності університету. 

На підставі створеної національної системи рейтингового оцінювання 

кожний вищий навчальний заклад має можливість оцінити своє місце в 

системі (групі), проаналізувати власні сильні та слабкі сторони і 

скорегувати стратегію сталого розвитку так, щоб наблизитися до значення 

коефіцієнта пріоритетності системи. 

Позиція закладу вищої освіти на рейтингових шкалах однозначно 

залежить від здатності університету адекватно реагувати на вплив 

динамічних змін чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ та 

ефективно застосовувати превентивні заходи, щоб пом’якшити загрози і 

забезпечити успіх, досконалість та конкурентоспроможність на ринку 

освітніх послуг та ринку праці.  

Отримані Уманським державним педагогічним університетом імені 

Павла Тичини у попередні роки результати були використані для 

розроблення конструктивного та раціонального сценарію розвитку закладу 

на довгостроковий період, який базується на принципах відкритості, 

доступності, прозорості, гласності, довіри та відповідальності. Всі напрямки 

діяльності університету потребували особливої концентрації уваги на 

проблемах та ризиках, які виникають під негативним впливом можливих 

змін чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ, формування серед 

учасників навчального процесу соціального партнерства та суспільної 

відповідальності за позитивну стратегію розвитку університету у 

перспективному періоді.  

На підставі аналізу сильних та слабких сторін за коефіцієнтами 

пріоритетності та індексами тематичних напрямів, які характеризують 

потенціал та результативність діяльності університету, керівництвом 

університету було прийнято рішення:  

1) здійснити причино-наслідковий аналіз ситуацій за тематичними 

напрямами (профілями) діяльності у розрізі структурних підрозділив 

(кафедри, факультети) щодо їх внеску у формування результативності 
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діяльності університету;  

2) виявити проблеми;  

3) визначити цілі, які спрямовані на подолання проблем, бар’єрів та 

ризиків;  

4) сформувати базові короткострокові, середньострокові та 

довгострокові стратегії; 

5) забезпечити постійний в реальному масштабі часу моніторинг 

результатів реалізації стратегій та систему їх корегування в реальному 

масштабі часу для досягнення успішних результатів, передбачених планом 

дій.  

Адміністрація університету здійснила серйозну реорганізацію 

управління за результатами позиціонування університету на шкалах 

міжнародних, національних та регіональних рейтингів. В університеті 

створено постійно діючу компетентну групу супроводу рейтингової 

системи для забезпечення збору достовірної, об’єктивної та точної 

інформації щодо результатів діяльності, контролю якості первинної 

інформаційної бази. 

Проведення попереднього аналізу результатів діяльності всіх 

структурних підрозділів, які враховуються при формуванні первинної 

інформаційної бази системи ранжування, вивчення руху інформаційних 

документів між структурними підрозділами, задіяними у формуванні 

неупередженої, коректної та об’єктивної первинної інформаційної бази, а 

також визначення основних задач структурних підрозділів та їх необхідних 

функцій, визначення технології, процедури та правил статистичної обробки 

показників первинної інформаційної бази дало свої позитивні результати 

для визначення стратегії розвитку університету, стимулювання його 

діяльності. 

Концентрація зусиль на проблемних сторонах потенціалу 

університету, дозволила його колективу досягти за цими напрямами 

діяльності іміджу досконалої та успішної інституції на ринку освітніх 

послуг та ринку праці.  

Так, університет стабільно входить у 200 найкращих ВНЗ України. У 

рейтингу ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна» у 2016 р. посів 135 місце.  

За результатами консолідованого рейтингу вищих навчальних 

закладів  України 2016 року, що проводить інформаційний освітній ресурс 

«Освіта.ua», УДПУ імені Павла Тичини посідає 59 сходинку серед 269 ВНЗ 

ІІІ–ІV рівнів акредитації.  

Університет увійшов у ТОП–10 кількох підрейтингів, представлених 

«Освіта.ua». Серед кращих педагогічних ВНЗ України університет на 3 

місці.  

У рейтингу «Кращі навчальні заклади областей України» Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини є лідером серед 

ВНЗ Черкащини.  
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Згідно з даними наукометричної бази даних SciVerse Scopus станом на 
4 квітня 2016 р. серед 128 зареєстрованих закладів вищої освіти України 
УДПУ імені Павла Тичини займає 50-у позицію, а серед педагогічних 
закладів вищої освіти – на 2 місці. 

Лише у 2016–2017 роках університет був неодноразово нагороджений 
за успіхи у навчальній, науковій та виховній діяльності, зокрема: 

Гран-прі у номінації «Лідер міжнародної діяльності», сертифікат «За 
якість наукових публікацій» за показниками рейтингу міжнародної 
наукометричної бази даних Scopus та диплом за презентацію досягнень і 
впровадження педагогічних інновацій у національний освітній простір (VІІ 
Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2016, 17–19 березня 
2016 р.). 

Гран-прі у номінації «Інноваційні підходи до впровадження 
медіаосвітніх технологій для підвищення якості освітньої діяльності» (III 
міжнародна професійна спеціалізована виставка «Освіта в Україні. Освіта 
за кордоном», 28–30 вересня 2016 р.). 

Диплом І ступеня у номінації «Інноваційні підходи до вивчення 
англійської мови в навчальних закладах», диплом за активну участь в 
інноваційній освітній діяльності (Восьмий Міжнародний форум 
«Інноватика в сучасній освіті – 2016», 25–27 жовтня 2016 р.). 

Почесне звання «Лідер вищої освіти» та Золота медаль у номінації 
«Науково-дослідна діяльність навчального закладу» (Міжнародна 
спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2016», 17–19 
листопада 2016 р.); 

Гран-прі «Лідер наукової та науково-технічної діяльності», Золота 
медаль у номінації «Корекційно-розвивальні технології в освіті дітей і 
молоді з особливими потребами», диплом МОН України, Національної 
академії педагогічних наук України за активну участь у створенні сучасної 
якісної системи національної освіти 16–18 березня 2017 р.  

Почесне звання «Лідер вищої освіти України» та Гран-прі у двох 
номінаціях – «Підготовка випускників загальноосвітніх навчальних 
закладів до навчання у вищому навчальному закладі» (Тридцять перша 
міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2017», 6–8 квітня 
2017 р.). 

Відтак, у загальному вигляді, завдання стратегічного управління 
діяльністю закладу вищої освіти на ринку освітніх послуг у напрямку 
розвитку потенціалу успіху полягає в орієнтації ресурсів і можливостей 
навчального закладу на реалізацію таких завдань, як: аналіз зовнішніх і 
внутрішніх показників суспільного впливу на розвиток освітнього закладу з 
метою ідентифікації й розвитку майбутнього потенціалу успіху; 
трансформація потенціалу успіху в чинники успіху. Стратегічне управління 
чинниками успіху закладу вищої освіти вимагає постійного моніторингу 
вимог до розвитку нового потенціалу й трансформації його в стратегічні 
чинники успіху.  
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Нового підходу в управлінні вимагає перехід від антикризових заходів 

і режиму боротьби за виживання до режиму модернізації освітньої системи 

й цивілізованої конкуренції. Отже, нагальною є потреба вдосконалення 

механізму управління професорсько-викладацьким складом; розроблення 

методологічних основ організації системи управління мотивацією праці; 

вибору основних критеріїв та показників ефективності управління в умовах 

модернізації освіти.  
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ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 

СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА  

ЯК ОСОБЛИВОЇ КАТЕГОРІЇ МОЛОДІ 

 

Метою статті є висвітлення сутнісних характеристик 

студентства як соціально-демографічної групи українського суспільства 

та визначення особливостей формування гуманістичних цінностей 

студентської молоді. На основі аналізу сучасних наукових досліджень 

встановлено, що базові цінності студентства зазнають більшої 

трансформації, ніж у інших соціальних прошарків, а практична реалізація 

задач формування гуманістичних цінностей студентської молоді 

супроводжується низкою труднощів об’єктивного й суб’єктивного 

характеру.  

Ключові слова: заклад вищої освіти, студентство, гуманізм, ціннісні 

орієнтації, духовно-моральний розвиток, українська соціокультурна 

реальність, криза вищої освіти, ринкові відносини, прагматизм.  

 

В статье поставлена цель охарактеризовать студенчество как 

социально-демографическую группу украинского общества и выявить 

особенности формирования гуманистических ценностей студенческой 

молодежи. На основе анализа современных научных исследований выяснено, 

что базовые ценности студенчества испытывают трансформацию, 

которая намного существеннее, чем у других социальных слоев населения, а 

практическая реализация задач формирования гуманистических ценностей 

студенческой молодежи сопровождается рядом трудностей 

объективного и субъективного характера. 

Ключевые слова: учреждение высшего образования, студенчество, 

гуманизм, ценностные ориентации, духовно-нравственное развитие, 

украинский социокультурная реальность, кризис высшего образования, 

рыночные отношения, прагматизм. 

 

The aim of the article is to highlight the essential characteristics of students 

as a social-demographic group of Ukrainian society and to determine the 

peculiarities of humanistic values formation of student youth. On the basis of 

modern scientific studies analysis, it is established that the basic values of 

students undergo greater transformation than in other social strata and the 

practical realization of the tasks of forming humanistic values of students is 
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accompanied by a number of difficulties of objective and subjective nature. It is 

noted that the humanistic values formation of student youth is carried out taking 

into account the presence of the triad of «humanistic values» – «materially 

pragmatic values» – «anti-human values». It is emphasized that humanistic 

orientation becomes a necessary condition for the survival of all humanity and 

students as a vanguard of youth, serving as a potential elite of a society that has 

significant reformatory, innovative potential for future political, cultural and 

economic transformations. 

Key words: higher education establishment, students, humanism, valuable 

orientation, spiritual and moral development, Ukrainian socio-cultural reality, 

higher education crisis, market relations, pragmatism. 

 

Зміни, що відбулися у нашій країні, спричинили переоцінку цінностей 

і моральних орієнтацій. Різноманітні партії, фракції, організації, релігійні 

конфесії, національні об’єднання пропагують свої, нерідко протилежні 

цінності. Спостерігається невиправдана поспішність у запереченні 

цінностей, які у суспільстві формувалися віками. Такий стан справ викликає 

тривогу, адже система ціннісних орієнтацій є центральною ланкою 

свідомості особистості, визначає її ставлення до навколишнього світу і до 

самої себе, у ній фіксуються моральні норми, на основі яких здійснюються 

соціальна регуляція та цілеспрямовані дії людей. 

У сучасному світі філософія життя людини зводиться до низки 

категорій, яка, серед інших, включає: прагматизм (пріоритет функціонально 

вигідної діяльності); усередненість способу життя (схожість у людей 

мотивів і норм поведінки); утилітаризм (бачення етичним всього, що має 

прагматичну корисність та укладається у соціальні правила «масової 

людини»). Разом із тим, ми живем в епоху переходу від техногенної 

цивілізації до антропогенної, яка супроводжується усвідомленням 

невідповідності сучасної освітньої парадигми вимогам антропогенних 

реалій. У цих умовах навчально-виховні моделі, побудовані на ціннісних 

орієнтаціях особистості, де системотворчим елементом є академічна 

успішність, мають головним своїм недоліком те, що гуманістичним, 

духовно-моральним цінностям не відведено належного місця у структурі 

особистісних якостей. Між тим сучасне суспільство відчуває нагальну 

потребу передусім у гуманних особистостях, оскільки саме гуманістична 

орієнтація стає необхідною умовою виживання всього людства [1, с. 5].  

Наукові засади розуміння гуманістичних цінностей, їх соціальної та 

особистісної значущості закладені класичною філософією (Сократ, Епікур, 

Лукрецій, Демокрит, Аристотель та ін.). Пізніше ці ідеї отримали наукове 

обґрунтування у працях цілого ряду вітчизняних і зарубіжних філософів, 

психологів і педагогів.  

Аналіз процесу формування гуманістичних цінностей, вікових 

закономірностей розвитку ціннісних орієнтацій представлено в роботах 
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психологів Л. Божович, Л. Виготського, М. Заброцького, І. Кона, 

Б. Круглова, А. Мудрика, С. Рубінштейна та ін. У працях цих вчених 

підкреслюється значимість формування цінностей саме в юнацькому віці. 

У класичній педагогіці ідеї гуманістичного виховання активно 

розроблялись такими відомими її представниками як П. Блонський, 

Г. Ващенко, П. Каптєрєв, М. Монтессорі, Ж. –Ж. Руссо, В. Сухомлинський, 

Л. Толстой, К. Ушинський та ін.  

Значна увага приділена вихованню у молоді гуманістичних цінностей 

в сучасних умовах у працях І. Беха, О. Вишневського, І. Зязюна, В. Кузя, 

Д. Пащенка, М. Стельмаховича, Р. Скульського, О. Сухомлинської та ін. 

Гуманізація особистості розглядається ними як засіб збереження 

суспільства від насильства, споживацтва і вкорінення в ньому совісті, 

милосердя, працелюбності, віри в безмежну творчість людини.  

Молодь і студентство як особливу соціально-демографічну групу 

різнобічно досліджують вчені: Л. Аза, Б. Ананьєв, Н. Бегека, А. Дмитрієв, 

Б. Зав’ялов, Н. Кирилова, А. Кущак, О. Лешер, В. Лісовський, Г. Овчаренко, 

С. Савченко та ін. Більшість вчених підкреслює важливість етапу навчання 

у закладі вищої освіти у становленні та духовному розвитку особистості, 

формуванні її ціннісних орієнтацій тощо. 

Актуалізація проблеми формування гуманістичних цінностей 

студентської молоді визначається об’єктивними потребами педагогічної 

науки і практики, нагальними потребами суспільства щодо стрімкого та 

повноцінного включення студентської молоді в життя суспільства і 

держави.  

Мета статті полягає у висвітленні сутнісних характеристик 

студентства як соціально-демографічної групи та визначенні особливостей 

формування гуманістичних цінностей студентської молоді. 

Аналіз філософської, психолого-педагогічної літератури свідчить про 

динамічність наукових уявлень стосовно гуманістичних  цінностей в 

історичному контексті. Водночас, існує і певна стабільність. Можна 

стверджувати, що гуманістичні цінності вміщують: 

а) повагу до людської гідності (довіру, доброзичливість, скромність, 

терпимість, толерантність, ввічливість); 

б) доброту (благородство, турботливе ставлення до людей, щирість, 

доброчесність, великодушність, тактовність, миролюбність, лагідність, 

добропорядність, милосердя, безкорислива допомога іншому, 

доброчинність); 

в) співчуття (чуйність, сприйняття іншого, співпереживання, 

емпатійність, переживання емоційних станів іншого, делікатність, 

поступливість, прихильність, привітність, уважність); 

г) справедливість (самокритичність, чесність, правдивість, вірність, 

аналіз помилок, об’єктивність, вимогливість); 

д) протидію проявам зла (непримиренність до жорстокості, 
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байдужості, антигуманних вчинків, мужність, відстоювання 

справедливості, принциповість, рішучість, критичність) [2; 4; 6; 8; 11]. 

У зв’язку із поширенням процесу державотворення в Україні частина 

науковців виокремлюють в гуманістичному ідеалі громадянськість 

(С. Литвиненко, В. Костіков, В. Болгаріна, Ю. Терещенко, К. Чорна та ін.). 

Громадянськість у їхніх дослідженнях вміщує: рівноцінність кожного 

людського життя; повагу до себе та інших; свободу; солідарність; етнічну, 

расову, політичну, культурну та релігійну толерантність; взаєморозуміння; 

громадянську мужність. 

Отже, основою сучасних гуманістичних цінностей залишається 

духовна сфера розвитку особистості. У межах української соціокультурної 

реальності доцільним є виокремлення у цій сфері таких складових: розвиток 

духовно-моральних якостей, розвиток національної свідомості та розвиток 

мотивації до самоактивності, саморозвитку. 

В умовах переходу України до ринкової економіки та її інтеграції у 

європейську спільноту (з ринковим типом економіки) особливого значення 

набуває прагматичний аспект розвитку особистості. Тому ще однією 

складовою гуманістичного ідеалу має стати прагматична (розвиток 

соціальної активності, працьовитості, діловитості, підприємливості тощо). 

Таким чином, можна дійти висновку про те, що гуманізм не 

звужується до альтруїзму, як це визнавалося християнським гуманізмом 

ХІХ століття. Альтруїзм є безкорисливим прагненням до діяльності на благо 

інших, готовністю зректися власних інтересів для ближнього; натомість 

гуманізм є більш змістовним поняттям. Він вміщує в собі не лише 

альтруїстичний компонент – любов, повагу до людини, прийняття її 

особистісних цілей, запитів, інтересів. Особливістю гуманізму ХХІ століття 

є його орієнтація на творчий пошук та саморозвиток особистості, зростання 

її потенцій та перспектив, всебічний розвиток та самоактуалізацію 8. Але 

у цьому випадку теж не можна звужувати поняття гуманістичного ідеалу до 

образу самоактуалізованої особистості, яка здебільшого концентрується на 

своєму внутрішньому «Я», на максимальному розвитку своїх здібностей. 

Цей образ необхідно доповнити поняттям «активне служіння людям», тобто 

діяльністю на благо інших 11. 

Однак реалії життя, ринкові орієнтації інколи деформують зміст 

поняття «гуманістичні цінності». Нерідко, ринкові відносини переносяться 

у площину людських етичних ставлень, коли інша людина розглядається як 

товар. Такі явища породжують надмірний раціоналізм, практицизм, 

деформують моральні якості особистості. У зв’язку з цим виникає гостра 

потреба у зосередженні зусиль усіх соціальних інституцій на пропаганді та 

утвердженні гуманістичних цінностей. Вагома роль у цьому процесі 

належить закладам освіти: вони покликані сприяти тому, щоб гуманістичні 

ідеї стали ціннісними орієнтаціями молоді. 

Студентство – своєрідна соціальна категорія молоді, організаційно 
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об’єднана інститутом вищої освіти. Дослідники цього вікового періоду 

розглядають студентство як специфічну соціально-професійну групу з 

урахуванням її власного місця у структурі держави, соціального знання, 

соціально-психологічних і політичних рис (О. Дмитрієв, О. Мороз, 

Г. Костюк, Г. Овчаренко, Н. Пасько, С. Савченко та ін.).  

Так, зокрема, Т. Фініков стверджує, що студентство – це авангард 

молоді, велика високоосвічена і висококультурна соціально-демографічна 

група структури населення нашої країни, яка виступає як потенційна еліта 

суспільства у цілому, володіє значним реформаторським, інноваційним 

потенціалом майбутніх політичних, культурних і економічних перетворень 

[10].  

Г. Овчаренко розглядає студентство як відносну спільність 

особистостей, зумовлену домінуючою єдністю мети і завдань у справі 

оволодіння професією, а також ідентичними організаційними структурами 

життєдіяльності, що забезпечують результативність впливу всіх факторів 

освітнього процесу закладу вищої освіти і визначає його ознаки. Такими, на 

думку науковця є: а) активне включення молодих людей у нове середовище; 

б) посилення самостійності у виборі цінностей, ідеалів, середовища для 

спілкування, видів діяльності, що підвищує необхідність рівноправної, 

демократичної партнерської взаємодії; в) удосконалення механізмів 

саморегуляції, самокорекції; г) домінуючим фактором впливу стає нове 

соціальне середовище (академічна група, групи за інтересами) [7, с. 3].  

На думку С. Савченко, соціально-психологічними особливостями 

студентства є:  

– вік, нижня межа якого розмита й визначається наявністю атестата 

про середню освіту, а верхня традиційно не виходить за 30-річний рубіж; 

– специфіка видів діяльності, серед яких провідною є навчальна; 

– становлення самостійності й особистісної свободи, зумовленої 

проживанням поза батьківської домівки, послабленням контролю, 

автономністю у поведінці й діяльності;  

– підготовка до діяльності, яка мало знайома студентам, а отже, 

існує великий ризик розчарування в обраній спеціальності, у розвитку 

нігілістичних настроїв, відчуження в сім’ї й у колі ровесників;  

– це час не тільки професійної підготовки, а й любові, створення 

сім’ї, виховання дітей, це період знаходження свого місця в житті, час 

самоствердження в студентських колективах, різних соціальних групах;  

– поява у сучасних студентів  новоутворень, не властивих 

попереднім поколінням: зниження елементів романтизму в почуттях і 

поведінці, збільшення меркантильного начала й жорсткого практицизму, 

орієнтація на цінності західного світу, зростання самостійності, 

енергійності, готовності до конфліктних стосунків з адміністрацією й 

владними структурами; 

– перетворення студентства з групи невиробничого характеру в 
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амбівалентну соціальну групу, яка бере безпосередньо участь у 

матеріальному й духовному виробництві;  

– поява у сучасного українського студентства феномена 

корпоративності у поглядах, поведінці, рефлекторних реакціях;  

– виражений радикалізм у поглядах і поведінці, готовність брати 

участь у революційних перетвореннях і відвертих соціальних «авантюрах» 

(особливість, яка іманентно властива міжнародному студентству)  

[9, с. 12–13]. 

Аналіз наукової літератури дозволяє стверджувати про існування 

фундаментальної властивості, яка накладає специфічний відбиток на 

формування ціннісних орієнтацій студентства і характеризує його, як 

найбільш динамічну частину суспільства, яка швидко реагує на будь-які 

зміни у його структурі. Сутність її полягає в тому, що ціннісні орієнтації 

студентства пов’язані із його проміжним становищем між пасивним 

об’єктом соціальної турботи  і активним суб’єктом соціальної дії [5].  

Як зазначає О. Запесоцький, студентство, як соціальна група, вже 

звільнилось від абстрактного змісту дитинства, але ще не наповнилось 

конкретним змістом соціальних функцій зрілості. Воно, з одного боку, є 

предметом освітньої опіки держави і культурно-виховної турботи 

суспільства, а, з іншого боку, здатне брати діяльну участь у суспільній 

практиці, економічному виробництві й політичній діяльності [5].  

Ціннісні орієнтації студентства знаходяться під сильним впливом 

якості академічної освіти, яка складає культурну основу, в якій 

концентрується вся культурна пам’ять соціуму, елементом якої є система 

ідеалів і цінностей народу.  

Для особистісної самоідентифікації студентства характерними є такі 

якості як нестійкість, лабільність, відсутність кінцевої сформованості, більш 

висока у порівнянні зі старшими віковими групами, реактивність у 

відношенні змін соціокультурного середовища, але при цьому студентство 

володіє цілим набором соціальних ресурсів, які сприяють більш високій 

адаптивності та інноваційності цієї соціальної групи в умовах 

трансформацій: молодий вік, освіта, соціальна активність, проживання у 

великих містах, а також достатньо висока матеріальна забезпеченість тощо. 

Студентство, володіючи таким соціокультурним потенціалом, може 

виступати у якості провідника соціальних інновацій, необхідних для 

стабілізації суспільного розвитку, міжособистісних і суспільних відносин. 

Однак це можливо тільки у тому випадку, якщо суспільством в освітньо-

виховних інституціях будуть чітко визначені траєкторії руху як окремого 

студента, так і студентського молодіжного покоління у цілому [1; 3; 4]. 

Необхідно зазначити, що практична реалізація задач формування 

гуманістичних цінностей студентства супроводжується низкою труднощів 

об’єктивного і суб’єктивного характеру. По-перше, це криза вищої освіти. 

Аналіз численної вітчизняної та зарубіжної наукової літератури доводить, 
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що сучасний період розвитку цивілізації позначений не тільки економічною, 

фінансовою, екологічною, соціальною й іншими видами криз, але ще й 

системною кризою освіти, у тому числі й вищої [1; 10], що проявляється 

передусім у ціннісній площині (зміна ціннісних орієнтацій студентів у 

зв’язку зі змінами соціально-економічних реалій суспільства на більш 

прагматичні, меркантильні, кар’єрні та їх невідповідність системі 

гуманістичних ціннісних орієнтацій). Очевидним є факт інтенсивного 

«розмивання» у свідомості студентів таких гуманістичних норм, як доброта, 

милосердя, порядність, ввічливість, відповідальність тощо. 

В Україні йде процес трансформації колишніх ціннісних орієнтацій 

Якщо раніше у своєму виборі молодь спиралася на досвід попередніх 

поколінь, то зараз у суспільстві, заснованому на ринкових відносинах, вона 

позбавлена цих природних орієнтирів і змушена набувати новий соціальний 

досвід. Молодь, яка історично покликана продовжувати розвиток 

суспільства на основі успадкованих від старшого покоління матеріальних і 

духовних цінностей, змушена брати участь у виробленні цих цінностей, 

часто самостійно, нерідко усупереч уявленням попередників. 

Як справедливо зазначає А. Касаєва, студенти останніх десятиліть 

поставлені у досить складні умови – їм доводиться самим вирішувати, що 

цінніше: збагачення будь-якими способами або придбання високої 

кваліфікації, що забезпечує здатність адаптуватися до нових умов; відмова 

від обмежувальних функцій колишніх моральних норм взагалі або 

якнайшвидше їх вироблення, у відповідності з новими орієнтирами 

суспільства, заснованими на критеріях моральності; безмежна свобода 

міжособистісних стосунків  або сім’я як основа успішного життя.  

Ціннісні орієнтації студентства перебувають у сфері впливу 

девіантно-делінквентного фактору, який опосередковує асоціальні форми 

переоцінки попередніх цінностей і засвоєння нових через соціальну 

фрустрацію, кризу перехідного віку, докорінну зміну інфантильних 

стереотипів, важку і хворобливу адаптацію до швидкозмінних умов 

соціального оточення, вимоги економічної самостійності і необхідності 

створювати, а потім утримувати сім’ю. Науковці наголошують на  небезпеці 

виникнення різноманітних патологічних форм поведінки (алкоголізму, 

наркоманії, суїцидального синдрому тощо). 

Сучасний світ, у який інтегрує Україна, знаходиться у стані 

дегуманізації: деградує внутрішній світ особистості, девальвуються 

духовно-моральні цінності. Провідні західні вчені пов’язують 

дегуманізацію із втратою людиною внутрішньої гармонії, мутацією 

культурних цінностей у бік прагматизму, домінуванням матеріальних 

цінностей над духовними. Аналогічні процеси відбуваються і в Україні. 

Тому уявлення про сучасні гуманістичні цінності формується у 

протиборстві з прагматичними, розповсюдженими у молодіжному 

середовищі. 
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Традиційний підхід до протистояння «гуманних-антигуманних» 
цінностей у ХХІ столітті має набагато складніший характер, оскільки у 
цьому протистоянні з’явився ще один важливий компонент – «матеріально-
прагматичні цінності». Тому проблема виховання гуманістичних цінностей 
вирішується за наявності тріади «гуманістичні цінності» – «матеріально-
прагматичні цінності» – «антигуманні цінності».  

Українська держава визначила свій шлях у напрямку ринкових 
реформ та інтеграції у європейську спільноту. Однак Захід вже переходить 
до вирішення проблеми гармонізації прагматичних та духовних цінностей; 
в Україні ж вирішення цієї проблеми поки що знаходиться у стані пошуку. 

Аналіз факторів становлення і розвитку гуманістичних цінностей 
студентства засвідчує, що базові цінності студентства, більш ніж в інших 
суспільних прошарках  зазнають трансформації, що може зробити його 
заручником екстремальних суспільно-політичних та інших сил внаслідок 
зниженої соціальної відповідальності. 

Отже, ефективне формування гуманістичних цінностей сучасного 
українського студентства потребує визначення адекватних засобів та умов, 
а також аналізу стану ціннісних орієнтацій, прагнень, інтересів студентства 
як особливої категорії молоді. Причому, з огляду на те, що освіта формує не 
людину взагалі, а фактично громадянина у конкретному суспільстві і для 
конкретного суспільства, існує необхідність у створенні виховної системи, 
спрямованої на формування громадянської позиції студентів у конкретному 
навчальному закладі, орієнтованої на потреби конкретного регіону, 
суспільства і самої особистості у рамках єдиного освітнього простору 
держави. 
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РОЛЬ ПІАНІСТА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ 

 

У статті досліджено мистецтво піаніста-концертмейстера, його 

особливості та специфіка функціонування; розглянуто значення поняття 

«концертмейстер» та різноманітність його застосування; проаналізовано 

педагогічний аспект концертмейстерської роботи, особливості основних 

відмінних рис концертмейстера як педагога та фахівця широкої 

компетенції; зазначено роль концертмейстера в процесі музичного та 

педагогічного виховання; зазначено роль піаніста-концертмейстера як 

зразка для творчого розвитку майбутнього педагога; визначено 

особливості співпраці концертмейстера з солістом та значення ролі 

концертмейстера для успішного виховання майбутнього педагога-

музиканта. 

Ключові слова: піаніст-концертмейстер, концертмейстерський 

клас, виконавсько-педагогічна діяльність,  педагогічна освіта. 

 

В статье исследованы искусство пианиста-концертмейстера, его 

особенности и специфика функционирования; рассмотрено значение 

понятия «концертмейстер» и разнообразие его применения; 

проанализированы педагогический аспект концертмейстерской работы, 

особенности основных отличительных особенностей концертмейстера 

как педагога и специалиста широкой компетенции; указано роль 

концертмейстера в процессе музыкального и педагогического воспитания; 

указано роль пианиста-концертмейстера как образца для творческого 

развития будущего педагога; определены особенности сотрудничества 

концертмейстера с солистом и значение роли концертмейстера для 

успешного воспитания будущего педагога-музыканта. 

Ключевые слова: пианист-концертмейстер, концертмейстерский 

класс, исполнительно-педагогическая деятельность, педагогическое 

образование. 

 

The article explores the art of a pianist-concertmaster, its features and 

specificity of functioning; consider the meaning of the concept of «concertmaster» 

and the variety of its use; the pedagogical aspect of concertmaster work, features 

of the main distinguishing features of a concertmaster as a teacher and a 
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specialist of wide competence are analyzed; the role of concertmaster in the 

process of musical and pedagogical education is indicated; noted the role of the 

pianist-concertmaster as an example for the creative development of the future 

teacher; the features of the concertmaster’s collaboration with the soloist and the 

role of the concertmaster for the successful education of the future teacher-

musician are determined; as well as considered one of the components of the 

specialty of the pianist-concertmaster: the opportunity to teach the concertmaster 

of the «Concert classroom» discipline and the importance of the given direction 

for the complex musical and pedagogical preparation of future teachers, which is 

necessary in accordance with the specifics of the practical activity of the music 

teacher at the secondary school. 

Key words: pianist-concertmaster, concertmaster class, performance-

pedagogical activity, pedagogical education. 

 

У сфері музичного мистецтва широкою популярністю користується 

мистецтво піаніста-концертмейстера. Формуючись протягом століть, воно 

сформувало свою специфіку, виконавські та педагогічні завдання. В 

результаті свого розвитку мистецтво піаніста-концертмейстера отримало 

найбільше розповсюдження саме як фах та утвердилось в системі музичного 

виконавства. На сучасному етапі фах піаніста-концертмейстера є 

необхідним і в системі педагогічної освіти та відіграє суттєву роль в 

освітньому процесі. На сьогодні він втілює багатовимірний вектор 

формування цього виконавського різновиду та підпорядкований декільком 

напрямам: оперний і балетний концертмейстер, концертмейстер хору, 

вокальних, інструментальних, хорових класів музичних навчальних 

закладів: музична школа, музичне училище, вищий навчальний музичний 

заклад. На сьогодні фах піаніста-концертмейстера постає як складне 

інтегроване утворення в єдності багатьох структурних компонентів та є 

незамінним не тільки в музичному просторі, а й в системі освіти. 

Значна кількість українських та зарубіжних музикантів-практиків, 

музикознавців, науковців досліджували різні аспекти діяльності фаху 

піаніста-концертмейстера та ансамблевої творчості. Здобутками їх 

діяльності є численна кількість індивідуальних та колективних праць, 

монографій, статей, методичних розробок, дисертаційних досліджень та  

підходів щодо вивчення питань концертмейстерства. Теоретичним 

осмисленням та вивченням методології концертмейстерства займались 

О. Кубанцева, М. Крючков, С. Саварі, О. Люблінський. Вивченням 

діяльності вокального концертмейстера займався Є. Шендерович, Дж. Мур. 

Також певною мірою досліджуваним та вивченим аспектом 

концертмейстерства являється педагогічний. Вивчення даної складової 

концертмейстерського мистецтва зустрічається у працях Т. Молчанової, 

Т. Калугіної, Н. Інюточкіної, І Каленик, А. Печерської. 

Мета статті – розглянути роль мистецтва  піаніста-концертмейстера в 
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педагогічній освіті. 

Становлення концертмейстерського мистецтва як особливого роду 

професійної музично-виконавської творчості безпосередньо пов’язано з 

XІX ст., яке увійшло в історію музичної культури як «золоте століття» 

романтизму. Однак концертмейстерське мистецтво походить від спільного 

виконавства, історичний процес становлення якого розпочався ще з часів 

первісного суспільства. З кожним століттям спільне виконавство все 

більшою мірою утверджувалось в музичній системі та стало основою для 

становлення мистецтва піаніста-концертмейстера. Пройшовши певний 

шлях розвитку, концертмейстерство постало як фах та сформувало такого 

спеціаліста як піаніст-концертмейстер. 

Досить цікаве визначення поняттю «концертмейстер» дає Генрі 

Вульсон, імпресаріо Андре Бенуа: «Справжні концертмейстери рідкі, тому 

що люди не уявляють собі, що таке справжній концертмейстер. Для цього 

необхідно, насамперед, бути дійсним піаністом з відмінною технікою, із 

красивим та глибоким звуком. Багато хто з тих, хто хотів би стати 

концертмейстером, думають, що навчившись в певній мірі грати  на 

фортепіано цілком достатньо, щоб акомпанувати. Насправді репертуар 

концертмейстера в вищій мірі великий та важкий. Він охоплює не тільки 

музику для одного інструмента, а цілу галузь ансамблевої  гри, будь то 

голос, скрипка, віолончель чи комбінації декількох інструментів» [2, с. 118]. 

Майстерність концертмейстера глибоко специфічна. Вона вимагає від 

піаніста застосування багатосторонніх знань і умінь з курсів гармонії, 

сольфеджіо, поліфонії, історії музики аналізу музичних творів, вокальної та 

хорової літератури, педагогіки ‒ в їх взаємозв’язках. Для педагога класу 

постановки голосу концертмейстер ‒ права рука і перший помічник, 

музичний однодумець. Для соліста концертмейстер – наперсник його 

творчих справ; він і помічник, і друг, і наставник, і тренер, і педагог. Право 

на таку роль може мати далеко не кожен концертмейстер – воно 

завойовується авторитетом солідних знань, постійної творчої зібраністю, 

волею, безкомпромісністю художніх вимог, неухильної, відповідальністю в 

досягненні потрібних художніх результатів при спільній роботі з солістами 

та у власному музичному вдосконаленні. У діяльності концертмейстера 

об’єднуються педагогічні, психологічні, творчі функції. Абсолютно ясно, 

що в класі основна частина цієї роботи лягає на плечі викладача, але й від 

концертмейстера потрібна не менш важлива участь у цьому процесі, адже 

від майстерності і натхнення акомпаніатора майже завжди залежить 

творчий стан соліста. Сучасний піаніст, який присвятив себе подібній 

діяльності, є одночасно ведучим та підпорядкованим і педагогом ‒ 

наставником, і покірним виконавцем, як волі викладача дисципліни, так і 

студента вокаліста, а в цілому – їхнім другом та соратником. 

У словнику музичних термінів Ю. Юцевича зазначається: 

«концертмейстер [нім. Konzertmeister] – 1) перший скрипаль, соліст 
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симфонічного або оперного оркестру; 2) музикант, що очолює одну із 

струнних груп симфонічного або оперного оркестру; 3) піаніст, що 

акомпанує на концерті та вивчає партії разом із солістами» [7, с. 556]. 

Із наведеного визначення терміну «концертмейстер» випливає 

різноманітність його застосування. Ним називають першого скрипаля 

оркестру, який досить часто заміняє диригента, у струнних ансамблях він є 

художнім керівником, керівником струнних груп оркестрів. Дане 

визначення використовують для позначення фаху ілюстратора-вокаліста 

або інструменталіста на кафедрах концертмейстерства та камерного 

ансамблю. Та найбільш важливим для даної роботи є визначення 

концертмейстера як піаніста, що працює з солістом (вокалістом, 

інструменталістом, хором тощо). В ньому зазначається не лише 

акомпанування солісту під час концерту, а й педагогічна робота під час 

вивчення творів. Така функція фаху піаніста-концертмейстера потребує не 

тільки володіння технікою гри на інструменті, а й наявності знань 

педагогіки. Педагогічний аспект концертмейстерської роботи вимагає від 

піаніста, крім акомпаніаторського досвіду, ряду специфічних навиків і знань 

з області суміжних виконавських мистецтв, а також педагогічного чуття і 

такту. 

Діяльність акомпаніатора піаніста охоплює зазвичай лише концертну 

роботу, тоді як поняття «концертмейстер» включає в себе щось більше: 

розучування з солістами їх партій, вміти не тільки ідеально грати свою 

партію, а й контролювати якість їх виконання, знання їх виконавської 

специфіки і причин виникнення труднощів у виконанні, уміння підказати 

правильний шлях до виправлення тих або інших недоліків. Таким чином, в 

діяльності концертмейстера об’єднуються творчі, педагогічні і психологічні 

функції і їх важко відокремити один від одного в навчальних, концертних і 

конкурсних ситуаціях[5, с. 5]. 

У результаті свого розвитку концертмейстерство сформувавшись як 

самостійний вид діяльності. В процесі практики акомпанування і художньо-

педагогічної корекції ансамблю із співаками або виконавцями 

інструменталістами є вдалим прикладом універсального поєднання в 

рамках однієї професії елементів майстерності педагога, виконавця, 

імпровізатора і психолога. Поняття «концертмейстерська діяльність» може 

відноситися до виконавців на різних інструментах (баян, гітара), якщо в 

процесі роботи необхідно вирішувати і педагогічні, і ансамблево-

виконавські завдання. Історія становлення концертмейстерства як професії, 

що переважно відобразила нерівноцінне відношення до піаністів, які 

працювали в цій області, знає приклад суспільного визнання 

концертмейстера як педагога, психолога, фахівця широкої компетенції, що 

володіє інтуїтивним відчуттям соліста і непогрішимим смаком.  

У діяльності концертмейстера поєднуються не лише педагогічні, а й 

творчі, а часом і психологічні функції, які доволі часто важко виокремити у 
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ситуаціях концертних виступів, конкурсних змагань чи класних уроків. 

Водночас окреслимо ще один аспект фаху концертмейстера: до його 

функцій належить й така педагогічна складова, коли досвідчений 

концертмейстер ще й навчає цьому мистецтву учня-студента-піаніста – 

викладач класу концертмейстерства. Сюди віднесемо й усвідомлення свого 

досвіду за допомогою жанру науково-методичної літератури – тобто вміння 

поділитися своїми постулатами та фаховими секретами цієї виконавській 

галузі – викладач-методист[ 6, c. 57]. 

Завдяки педагогічним особливостями фаху концертмейстера, він є 

необхідним у сфері музичної та педагогічної освіти. А також він може 

викладати дисципліну концертмейстерський клас. У сфері музичної освіти 

у вокальних, інструментальних, хорових і диригентських класах піаніста, 

незалежно від складності або простоти його партії, називають 

концертмейстером, підкреслюючи тим самим значущість не тільки його 

виконавських, але і педагогічних функцій.  

В процесі навчання концертмейстер є наставником та зразком для 

учнів. Педагог має у своєму розпорядженні два засоби навчання – 

пояснююче слово і гра-показ за інструментом («роби як я»). Зазвичай 

користуються і тим, і іншим, варіюючи пропорції в залежності від 

індивідуальних здібностей учня та вимоги моменту. Наприкінці ХХ століття 

метод показу був узятий під сумнів деякими теоретиками – чи не веде він до 

натаскування, придушення індивідуальності. Вважаємо, така погроза 

нереальна, якщо педагог є сам неабиякою індивідуальністю. Наслідування 

майстру, спроба максимально наблизитися до його манери - необхідний 

етап виховання всякого художника, музиканта. Досить згадати  великих 

живописців Епохи Відродження, і, як показує приклад останніх, це 

анітрошки не зашкодило їхній індивідуальності, навпаки – відточило її. 

«Натаскування» починається не тоді, коли учень вчиться копіювати, а коли 

від нього вимагають тільки цього, не допускаючи іншого виконання, а також 

тоді, коли копійований об’єкт – бідний. 

Підкреслюємо, що в цитованому раніше визначенні довідкових 

видань, діяльність концертмейстера передбачає, насамперед, педагогічні 

знання й уміння, тому що  саме своєю грою він демонструє, пояснює, 

пропонує солісту своє розуміння музики, стилю, характеру виконуваного 

твору і, чим більше обдарований соліст, тим краще він розуміє 

концертмейстера.  

Не підлягає сумніву, що справжньому педагогу необхідно мати 

уроджений талант до переконання, глибокі професійні знання тощо – адже, 

у кінцевому рахунку, творчо працюючий піаніст і виконавець у цілому 

завжди є «педагогом для самого себе». Концертними виконавцями стають 

лише обрані піаністи, що володіють цілим комплексом необхідних талантів: 

гарним піаністичним апаратом, сценічною майстерністю, стійкою психічною 

організацією, спеціальною установкою професійної пам’яті і тощо.  
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Концертмейстеру необхідно поєднати у собі якості, як досвідченого 

педагога-психолога, так і професійні уміння та сценічну витримку 

концертного піаніста і, окрім цього, постійно слухаючи себе якби осторонь 

знаходити єдино можливий у кожному конкретному випадку варіант гри-

узгодження із солюючим інструментом. Мова йде про базову навичку 

«психології уваги» фахівця до аспектів професійної роботи, що 

визначається ансамблевістю як навичкою та ансамблевістю як 

самовідчуттям музиканта в педагогічних уміннях, звернених на самого  

себе. 

Концертмейстеру-піаністу доводиться працювати з різними 

виконавцями, які відрізняються не тільки музичними здібностями, а й 

рівнем музичної підготовки. Будь-які неточності виконавця-соліста, які 

пов’язані з порушенням метру дуже відчутні, коли він грає з 

концертмейстером. У таких випадках потрібен, як ніколи, музично-

чутливий слух концертмейстера, постійна увага до кожного елементу твору, 

за якою стоїть композиторська думка, яку потрібно усвідомлювати 

виконавцям і відтворювати у відповідності до засобів музичної виразності. 

У роботі з вокалістами піаніст-концертмейстер є «правою рукою», 

наставником, на якому лежить велика доля відповідальності не тільки у 

повсякденній роботі над твором, але й в загальній підготовці вокаліста  

[4, с. 160]. Професіоналізм, ансамблеве чуття концертмейстера, творча 

злагодженість партнерів народжують той високий, художній вплив 

ансамблю, який без повного «симбіозу» партнерів неможливий. Ф. Шаляпін 

говорив про свою творчу співпрацю з С. Рахманінова: «Коли Рахманінов 

сидить за фортепіано, треба говорити, що не я співаю, а ми співаємо»  

[4, с. 157]. 

Зміст педагогічної підготовки студентів музичних відділень 

мистецьких інститутів і факультетів вищих навчальних закладів 

визначається специфікою практичної діяльності вчителя музики 

загальноосвітньої школи, яка полягає не тільки поєднанні музично-

теоретичної, вокально-хорової, а й інструментально-виконавської роботи. 

Усі ці види фахової діяльності органічно поєднуються як на уроках музики, 

так і в позакласній роботі, що потребує від музичного педагога володіння 

комплексом музично-педагогічних знань, умінь і навичок. Цим і 

визначається основне завдання викладачів мистецьких факультетів: 

формування й розвиток у студентів таких умінь, які необхідні вчителю для 

навчальної, музично-просвітницької і виховної роботи зі школярами, а 

також для роботи з музичними колективами, що функціонують при 

шкільних центрах дитячо-юнацької творчості. 

У педагогічних закладах відбувається процес становлення молодих 

вчителів-музикантів, які в подальшому будуть працювати в системі освіти.  

Тому важливим є факт наявності, професійно досвідченого 

концертмейстера, який багато чому може навчити своєю грою, не 
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заважаючи в той же час студенту почувати себе солістом, не нав’язуючи 

йому свій стиль гри. Необхідна для даної діяльності гострота реакції та 

чуйність у сприйнятті особливостей гри кожного виконавця, щогодини 

змінного соліста з різною програмою і ступенем підготовленості, 

виробляється тільки в процесі практичної роботи.  

Концертмейстерське мистецтво є досить складним видом діяльності. 

Для вчителя музики воно полягає в умінні акомпанувати учням-солістам, 

шкільному хору, акомпанувати хореографічним, інструментальним 

колективам. Опанування навичок концертмейстерської діяльності є 

важливою ланкою у структурі професійної підготовки майбутнього вчителя 

музики. Однією з найголовніших цього виду підготовки студентів є 

дисципліна «Концертмейстерський клас», яка є найголовнішою складовою 

освітньої програми. На заняттях цієї навчальної дисципліни у майбутнього 

вчителя музики формується широкий культурний світогляд, закріплюються 

музично-теоретичні знання, уміння та навички у концертмейстерської 

діяльності, збагачується його педагогічний репертуар. 

Певний період дисципліни, яка б навчала акомпануванню, не 

існувало, й акомпаніатори продовжували самостійно вишукувати засоби 

оволодіння цим мистецтвом. Процвітало певне наставництво, яке полягало 

у тому, щоб найбільш досвідчені та відомі акомпаніатори заохочували т. зв. 

«асистентів», яким передавали менш відповідальні виступи, часом 

допомагаючи порадами. Водночас більшу частину досвіду акомпаніатори 

були змушені отримувати суто практичним шляхом – через самостійно 

обрані засоби. Тому складний, підготовчий період залишався непомітним – 

створювалося враження, що вміння акомпанувати є природним даром, 

набувається лише через практику та навчити цьому неможливо. Після 

декількох репетицій піаніст досягав певного узгодження з партією соліста. 

Але тут радше спрацьовував метод копіювання – видимість 

професіоналізму [3, с. 5–6].  

Лише на початку XIX ст. з відкриттям консерваторій у Парижі, 

Ляйпцігу, Мюнхені, Відні, а у другій половині ХІХ ст. – у Кельні, Брюсселі, 

Петербурзі та Москві були створені перші курси акомпанування 

(здебільшого, добровільні), втіливши вимоги, висунуті інтенсивним 

розвитком музичного життя в країнах, написанням великої кількості творів 

для спільного виконання. Саме це збільшило потребу у 

висококваліфікованих акомпаніаторах і гостро поставило питання щодо 

цільового спрямування у вихованні музикантів цього профілю.  

Відомий музикознавець М. Крючков, який багато років викладав клас 

концертмейстерської  майстерності в Ленінградській консерваторії, одним з 

перших порушив питання про спеціалізоване навчання майбутніх 

концертмейстерів: «Не можна заперечувати значення талановитості й 

обдарованості в професії концертмейстера, але це не може зняти питання 

про значення «технічної оснащеності», про необхідність гарного знання 
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специфіки  своєї справи: це, насамперед, швидке та осмислене прочитання 

нотного тексту з випереджаючим слуховим уявленням, це орієнтування у 

фортепіанній фактурі і партії соліста, іноді транспонування. Тільки 

опанувавши попередні навички можна вважати себе підготовленим до 

виконання різноманітних художніх задач своєї артистичної професії. От на 

цьому-то етапі подальший успіх його діяльності цілком залежить від 

практики і таланту» [3, c. 61]. 

Є погляди, що концертмейстерами виявляються, в основному, не 

високопроесійні піаністи або ті, хто тимчасово виконує обов’язки 

концертмейстера, очікуючи можливості зайнятися захоплюючою 

педагогічною діяльністю, вважаючи, що саме на педагогічній роботі 

можливо найбільш продуктивне застосування його творчих сил, талантів, 

знань, а на концертмейстерській роботі  недостатньо можливостей  для 

самовираження. Проте, відомо чимало видатних музикантів, що усе життя 

займаються концертмейстерською діяльністю, сполучаючи її з 

педагогічною та виконавською роботою. В. Стасов вважав, що бачив у 

своєму житті трьох великих ансамблістів-акомпаніаторів: А. Рубінштейна, 

М. Мусоргського і Ф. Блуменфельда [1, с. 75]. Також в цей список потрібно 

віднести С. Ріхтера, Д. Башкірова, одеських піаністів-ансамблістов 

Л. Гінзбург, Л. Іванову, Г. Май.  

Сучасний піаніст, що присвятив себе подібній діяльності, є одночасно 

і ведучим, і відомим, і педагогом-наставником, і покірним виконавцем волі 

свого соліста, а в цілому – його товаришем і соратником. Для того, щоб 

концертмейстер міг бути зручним партнером, для того, щоб він міг бути 

справжнім помічником соліста, він повинен володіти мистецтвом швидкої 

орієнтації в нотному тексті. Це одна з обставин, які ріднять функції 

концертмейстера і диригента. Акомпаніаторові необхідний музикантський 

обхват бачення всього твору: форми, партитури, що складається з трьох 

строчок; це і відрізняє концертмейстера від піаніста-соліста. У цьому і 

полягає специфіка його професії. 

Протягом століть діяльність піаніста-концертмейстера була 

незамінною в процесі спільного виконавства. Утвердившись як фах, 

концертмейстерство ввійшло в систему музичної та педагогічної освіти. 

Концертмейстерська діяльність все більш ставала поширеною. Прикладом 

популяризації та активного розквіту цього різновиду виконавської практики 

стала і педагогічна діяльність видатних акомпаніаторів-концертмейстерів. 

Для одних концертмейстерство стало провідним фахом, інші успішно 

поєднували концертмейстерство із сольним виконавством, треті – прагнули 

сформувати методологію цього різновиду спільного виконавського процесу 

та викласти у своїх теоретичних працях, окресливши провідні засади фаху.  

Перспективами подальших розвідок з питань концертмейстерства в 

педагогічній освіті є дослідження методики концертмейстерської 

підготовки майбутнього вчителя. 
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АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

В ТУРЕЧЧИНІ 

 

У статті описуємо основні структурні особливості турецької 

системи вищої освіти в її історичному розрізі, де звертаємо увагу на 

складну структуру, що виникла після раптового та широкого розширення 

системи в останні роки. Аналізуємо особливості інституцій, що 

складають систему вищої освіти, їхнє академічне середовище, зміни що 

характеризується локальною та часовою взаємодією з суспільством в 

цілому. Акцентуємо увагу на кількісних показниках залученості студентів 

до навчального процесу оволодіння вищою освітою.  

Ключові слова: вища освіта Туреччини, університети, моделі вищої 

освіти, студенти, фінансова незалежність, демографічні зміни, доступ до 

вищої освіти, попит, фази вищої освіти. 

 

В статье описываем основные структурные особенности турецкой 

системы высшего образования в ее историческом разрезе, где обращаем 

внимание на сложную структуру, возникшую после внезапного расширения 

системы в последние годы. Анализируем особенности институтов 

составляющих систему высшего образования, их академическую среду, 

изменения характеризующееся локальным и временным взаимодействием с 

обществом в целом. Акцентируем внимание на количественных 

показателях вовлеченности студентов в процесс овладения высшим 

образованием. 

Ключевые слова: высшее образование Турции, университеты, модели 

высшего образования, студенты, финансовая независимость, 

демографические изменения, доступ к высшему образованию, спрос, фазы 

высшего образования. 

 

In this article we describe the main structural characteristics of the Turkish 

higher education system and draw attention to the complex structure that has 

emerged following the sudden and extensive enlargement of the system in recent 

years. It pinpoints the contradictions between the current objectives and examines 

the main problems. We underline the differentiation of the institutions constituting 

the higher education system in terms of their objectives, the restructuring of the 

system in line with this differentiation and the management difficulties of the 

system arising from its existing complex structure, and the emergence of an 

academic environment characterized by its sensitivity such as equality of 
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opportunity and academic freedoms, closer interaction with the society at large. 

We emphasize the quantative indicators of the involvement of students in the 

learning process of mastering higher education. 

Key words: higher education of Turkey, universities, higher Education 

Models, Students, Financial Independence, Demographic Changes, Access to 

Higher Education, Higher Education Demand. 

 

В умовах світової інтеграції й посилення взаємодії країн набувають 

актуальності питання поглиблення міжнародної співпраці, вивчення й 

запровадження досвіду вищих навчальних закладів і наукових установ у 

міжнародному освітньому просторі, переосмислення вітчизняного досвіду, 

пошук механізмів адаптації позитивного зарубіжного досвіду до сучасних 

реалій. Корисним є досвід Туреччини насамперед через схожість освітніх 

змін, які сьогодні відбуваються в наших країнах.  

Питання розвитку систем вищої освіти досліджували О. Антонова, 

Т. Десятов, Н. Корсунська, А. Сбруєва, Н. Сейко та ін.; історичні 

особливості розвитку освіти в Туреччині досліджували А. Газізова, 

С. Сапожніков, Гюль Алі, С. Усманова, Кючюк Джаміля Рустам Кизи, Яхя 

Акюз (Yahya Akyüz), Реджай Деган (Recai Degan), Мустафа Саглам (Mustafa 

Sağlam), питаннями вищої освіти в Туреччині займалися Гьокхан Четінсая 

(Gökhan Çetinsaya), Ісхан Дограмаджи (İhsan Doğramacı), Фікрет Шенсесе 

(Fikret Şenses) та інші. 

Мета статті ‒ проаналізувати окремі особливості й тенденції розвитку 

вищої освіти в Туреччині.  

Вища освіта у світі із заснуванням університетів не пов’язана 

(Болонья – 1088 р.; Париж – 1150 р.). Академії у Давній Греції, християнські 

катедри і монастирі, ісламські медресе – всі вони здійснювали функцію 

вищої освіти. Університетам було дуже важко відокремитися від цих 

попередніх форм (медресе, монастирів, академій). Університети були дещо 

подібними до цих попередніх форм вищої освіти. У 1810 році німецький 

ідеаліст Вільгельм Гумбольд заснував сучасний модерний університет, який 

від Середньовічного університету відрізнявся тим, що модерні університети 

мусіли бути зосередженими на дослідженнях на відміну від старих 

університетів, в яких просто передавалася інформація. В Середньовічному 

університеті використовувалися схоластичні методи навчання, а в 

сучасному – наукові методи.  

З часом створюється модель Американського університету з 

промисловістю, сільським господарством, національними відносинами. З 

часом Американська модель – технократична, зосереджена на ринку та 

конкуренції, гнучкості та свободі, почала витісняти німецьку модель – 

«знання заради знань».  

Мартін Тровун зазначав, що система вищої освіти розширивши 

доступ, поділилася на три фази: елітна (elit), народна (kitlesel), універсальна 
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(evrensel) [1, с. 75]. До 1950- х років в розвинених країнах елітна вища освіта 

перетворилася на народну. По всьому світу у вищій освіті народність почала 

кількісно і комплексно зростати. Після Другої Світової війни збільшилася 

кількість тих, хто здобув народну вищу освіту, а у 1980 – х роках почалося 

обговорення про створення універсальної вищої освіти. Таким чином 

почалася заміна народної на універсальну вищу освіту. У тих, хто почав 

здобувати вищу освіту почав збільшуватися середній вік, стало легше 

жінкам здобувати освіту, люди з різних соціальних верств (farklı sosyal 

sınıf), з певним економічно-нестабільним становищем швидше почали 

здобувати вищу освіту. Для того, щоб вища освіта краще розвивалася, 

ставилося питання фінансування. В останні роки в світі кількість установ з 

вищою освітою швидко зростала і державні університети почали менше 

використовувати державні ресурси, заохочуючи до розвитку власні. 

Університети приймали інвестиційну допомогу від філантропів та своїх 

випускників. Актуальними для тих, хто навчався в університетах були 

технічні знання та ідея навчання впродовж життя. Тому було вирішено 

повернутися до універсаналізації знань, таким чином збільшивши 

економічне прискорення. Відповідно до цього кількість осіб у групах 

зростає, оскільки у групи починають брати різних за віком людей. З часом 

дослідницькі центри та університети виходять за межі класичного 

функціонування, налагоджуючи фінансові зв’язки через використання 

проектів та патентів [3, с. 26]. Бюджети університетів і спеціальні джерела 

керування були в такому безладі, що почався період професійного 

керування, при якому сила керівників збільшувалася, а сила академіків 

зменшувалася.   

В європейських країнах була найдинамічнішою основа економіки і 

тому кількість студентів з вищою освітою зростала, а також зростала 

гарантія якісних стандартів. В цих рамках в кількох країнах світу 

організовувалися відповідні центри гарантії якості (kalite güvencesi)  

[6, с. 107]. В багатьох країнах світу держава пропонувала спеціальні 

формати вищої освіти. В попередніх роках у всьому світі робилися прогнози 

продовження міжнародної вищої освіти. Це пояснювалося тим, що в різних 

країнах університети видавали спільні дипломи, студенти у своїх країнах та 

за кордоном навчалися кілька семестрів.  Кількість студентів, які вчилися у 

власній країні і підписувалися на програму одержати диплом іншої країни 

масово зростала. Таким чином передбачалося збільшення навчальних 

курсів, навчальних установ і академічних досліджень. До 2030 року у 

Північній Америці, якщо буде продовжуватися така попередня міжнародна 

співпраця у вищій освіті, в Азії та Європі збільшиться глобальний вплив. 

Вища освіта стала прогресивнішою (електронною освітою): наприклад, 

запровадилися масові уроки онлайн (MOOCS), де з різних куточків світу 

тисячі людей можуть одночасно слухати уроки. Зараз постає питання: яка 

була роль попередніх і яка буде роль наступних університетів? В середині 
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XXI ст. слід обговорити 4 майбутніх сценарії, моделі вищої освіти [2, с. 20]: 

1) відкрита мережа як модель вищої освіти; 2) підготовка місцевих 

співтовариств як модель вищої освіти; 3) нова громадська відповідальність 

як модель вищої освіти; 4) вища освіта як модель фірми. Ці моделі у 2007 

році запропонувала у Туреччині Організація економіки співробітництва та 

розвитку OECD – Ekonomik Iş birliği ve Kalkınma örgütü. Перша модель 

вищої освіти передбачає міжнародну ситуацію подібно до фахівців, 

студентів та інших осіб, які налагодять мережу співпраці. Ця модель 

організації спільної роботи буде базуватися також і на конкуренції. В 

контексті цієї моделі студенти позбавляються від академічних обмежень, 

збільшується співпраця міжнародних досліджень, покращується співпраця 

між установами. Плануються відкриватися нові напрямки підготовки 

студентів, відкриватися доступ до культурних та інтелектуальних прав 

власностей.  

 Друга модель вищої освіти фокусується на національних та місцевих 

проблемах, пов’язаних з місцевими та регіональними співтовариствами 

освіти. В цій моделі акцентуються питання на проблемах міжнародної вищої 

освіти. Терористичні атаки, війни, зовнішня міграція збільшують 

хвилювання, відбувається загроза іноземного впливу на ідентичність. 

 Третя модель вищої освіти полягає у громадській підтримці та 

фінансовому заохоченні. Установи вищої освіти є бюджетними, але частка 

громадського фінансування продовжує бути. Через забезпечення 

приватними установами і через витрати студентів, доходи університетів, 

втрачаються межі між приватними і громадськими установами. В деяких 

країнах в успішній формі можна побачити доктрину нового громадського 

методу, при якому громадський і приватний сектор разом є джерелом 

доходів установ. 

 На думку четвертого сценарію розвитку вищої освіти, обслуговування 

і дослідження освіти поступово один від одного починає від’єднуватися  

[4, с. 41]. Між студентами та академіками дослідниками є жахлива 

конкуренція. У розвинути х країнах є переваги конкурентоспроможності в 

тому, що вони вибирають напрямок дослідження: наприклад, в Китаї 

швидко розвивається наукове сільське господарство; в Індії розвивається 

програмне забезпечення. На різні університети в регіонах Туреччини, а 

також на світові університети, поширюється американізація [4, с. 93]: чи 

через те, що американські університети дають натхнення, чи через те, що 

інші університети є філіями американських університетів, чи через витік 

мізків, але система американських університетів поширюється. Ця 

гегемонія (домінування  країни)  певною мірою поширюється і привносить 

культурні очікування. На противагу користі щодо американізації з 

прогресивними країнами, між іншими країнами поглиблюється 

асиметрична залежність стосунків, цілей і з точки зору зайнятості 

відбувається застрягання великих прагнень і проблеми вищої освіти 
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піддаються критиці.  

 Отож, університетська закоренілість є в минулому, а на сьогоднішній 

день, починаючи з XIX ст. є значення модерних університетів. Університети 

впродовж двох останніх століть функціонують як національно-державні, 

задовольняючи національно-культурні потреби студентів. Вища освіта у 

другій половині XX ст. здійснює популяризацію, де кількість і 

різноманітність студентів збільшується. Таким чином фінансування стає 

особливою проблемою установ вищої освіти, формат стосунків між 

центральними органами і установами вищої освіти набирає змін. Таким 

чином, для того, щоб вирішити фінансові питання, починається заохочення 

різних джерел фінансування, відбувається активний пошук спонсорів.  

Після 2-ої Світової війни масштаби вищої освіти збільшувалися, 

розширювалася кількість населення, спостерігалося процвітання країн. В 

Туреччині питання доступу до вищої освіти минули, після 1980 року 

почалися дослідження щодо великих змін доступу до вищої освіти. В період 

після 2-ої Світової війни, особливо у 1945‒1960 рр. загалом освіта у світі 

змінила траєкторію, вона поширилася, стала доступнішою. Після 1960 року 

населення Туреччини складається з населення різних географічних країн і 

це різному впливало на доступ до освіти. Демографічні зміни, іншими 

словами висока смертність і висока народжуваність, низька смертність і 

низька народжуваність – між країнами спостерігалася різна динаміка 

населення. У 1970 – х роках завершився демографічний перехід. В західних 

розвинутих країнах відбувся розподіл переваг у конкуренції і збільшилося 

соціальне процвітання і це їм забезпечило серйозні переваги. Після 

завершення демографічного переходу у розвинутих країнах, населення 

почали кликати в університети і це впливало на збільшення стабільності у 

населення.  

У розвинутих країнах у 1960‒1970 –х рр. відбувся глобальний перехід 

до вищої освіти, проте в Туреччині це сталося після 2000 року. До 1990 року 

доступ до вищої освіти мав обмеження, оскільки виникла проблеми з 

джерелами фінансування.  

У Туреччині у вищій освіті частка тих, хто навчалися у 1950 році 

становила 1,3 %, у 1995 році – стало 18,5%, а в 2012 році їх кількість досягла 

до 74,9 %. Впродовж 1970-х років валовість вищої освіти у навчання впала 

на 6 % і певний час не збільшувалася [3, с. 63]. Квота студентів університету 

була визначеною, хоча нові університети відкривалися і кількість нових 

студентів зростала. В університетах трьох великих турецьких міст основа 

гуманітарних та академічних наук накопичувалася в певних географічних 

регіонах. Нові університети, що відкривалися в різних частинах міста 

Анадолу, стикалися з певними проблемами навчання, оскільки університети 

впродовж довгих років залишалися з проблемами становлення кадрів. 

Незважаючи ні на що, з кожним днем збільшувався попит молоді до вищої 

освіти. У 1975 році у вищих навчальних закладах навчалося 65 тисяч 
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студентів, проте з 1976 по 1981 роки кількість студентів досягала 36 тисяч 

639. Проте вже з проходженням чотирьох років кількість студентів досягає 

156 тисяч 065 осіб.  

В Туреччині був період, коли збільшилася кількість тих, хто хотів 

вступити в університет і цей період співпав з розширенням і глобалізацією 

вищої освіти у світі. У другій половині 1970 р. незважаючи на політичну та 

економічну кризу, центр іспитів та координування встановив своїм методом 

новий механізм, завдяки чому квота вищої освіти збільшилася і почали 

створюватися нові університети. Заснування нових університетів в процесі 

збільшення контингенту найбільш комплексне зростання було починаючи з 

2006 року, особливо між 2006 – 2008 року велика кількість нових державних 

і приватних університетів була створена. У 1982 році було 27 університети 

створено, а в 2013 р. – їх стало 175 університетів. Незважаючи на це, 

впродовж довгих років між пропозицією і попитом були неузгодженості і 

система вищої освіти була найбільшим джерелом гніту. В період між 1982 і 

2005 роками було відкрито загалом 50 нових державних і приватних 

університети. А впродовж 2006 – 2013 років ‒ 81 університет.  

В останні роки в Туреччині спостерігається відносний баланс між 

пропозицією – кількістю університетів і попитом – кількістю студентів у 

системі вищої освіти. Вже на початку 2010 року цей формат почав 

покращуватися, проте впродовж 30 років така проблема незбалансованості 

між попитом і пропозицією зберігалася. Між університетами, що 

відкривалися і університетами, що вже існували, налагоджувалася певна 

кореляція. Незважаючи на всі тенденції до збільшення, останні 30 років 

турецька вища освіта була під гнітом і базовим питанням була 

неузгодженість між попитом і пропозицією. Уряд почав відкривати дуже 

багато нових університетів, система почала розростатися і це потребувало 

надто багато фінансів. Асамблеї Вищої освіти Туреччини вдавалося 

керувати наростаючими проблемами і університети мали змогу покращити 

свою інфраструктуру. В 1980-х роках приблизно 467 тисяч студентів 

вступали в університети і лише 9 % з них змогли засвоїти програму вищої 

освіти. Впродовж 1980‒90-х років попит на вищу освіту стабільно зростав. 

До 1999 року 1 млн. 478 тис. 365 студентів подали заявку на вступ до 

університету. Того ж року, студентів, які навчалися в університеті було 

448 тис. 377 [5, с. 209]. 

 Починаючи з  2006 року багато нових державних і приватних 

університети були відкритими. У 1980 році 466 тис.963 особи подали заявку 

до вступу на вищу освіту, а у 2000 році – їх кількість становила 1 млн. 407 

тис. 920 осіб, а вже у 2014 році – 2 млн. У період 80-років, кількість тих, хто 

вступав в університети поступово почала збільшуватися: у 1984 році на 

20%; у 1985 р ‒ на 10%; а у 1987 р . – на 25 % [5, с. 243]. Загалом впродовж 

1980 – 2013 років кількість тих, хто здавав вступні іспити в університети 

збільшилася в 5 разів.  
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 Через науковий і технічний прогрес, кількість і кваліфікація вчених 

терміново вказувала на їх збільшення. Так як Туреччина не була однією з 

десяти економічно розвинутих країн, для досягнення цілі в академічному 

кадровому забезпеченню, планувалася до 2013 року, що ВВП буде 3 % і весь 

час кількість зростатиме. Для того, щоб кваліфіковані випускники вищих 

навчальних закладів хотіли там викладати, мала бути сильна конкуренція.  

 У 2013 році у закладах вищої освіти працювало 133 тисячі 88 освітніх 

працівники. З них 45 % ‒ члени професорського складу: це 18 тисяч 985 

професорів, 11 тисяч 831 – доцентів, 29 тисяч 614 асистентів (yardımcı 

doçent). Інша група були наукові співробітники, експерти та викладачі – 

55 %. В установах вищої освіти є 41 тисяча 362 молодших наукових 

співробітників, 18 тисяч 278 викладачів, 9 тисяч 505 лекторів. У процентах 

це – 14 % професорів, 9 % ‒ доцентів, 22 % ‒ асистентів, 31 % – молодший 

науковий співробітник, 14 % ‒ викладачів, 7 % ‒ лекторів [4, с. 56]. 13 % 

освітніх кадрів працюють у приватних університетах. Відповідно до 2000 

року у 2013 році кількість освітніх кадрів і в державних, і в приватних 

університетах у два рази зросла.  

Загалом, система вищої освіти Туреччини незважаючи на деякі 

проблеми, стабільно покращувалася, а особливо в останні роки.  

Після 1981 року рівень освіти у Туреччині покращився і почався 

прогрес. По відношенню до цього рівня з іншими країнами, Туреччина з 41-

го місця на 18-те місце піднялася.  

До сьогоднішнього дня в системі вищої освіти найсерйознішим є 

збільшення ємкості, проте лише за рахунок збільшення контингенту це не є, 

в один і той самий час це забезпечувалося створенням нових університетів.  

У 1980 р., із збільшенням попиту здобуття вищої освіти, 

спостерігається еволюція розвитку заочної форми навчання. З 1982‒1983 рр. 

заочне навчання стартувало в університеті Eskişehir Anadolu.У 1992 році 

заочний факультет (Açıköğretim Fakültesi) почав урізноманітнювати 

напрямки підготовки за програмою неповної вищої освіти. На сьогоднішній 

день у таких трьох державних університетах як Anadolu, Erzurum Atatürk та 

Стамбулі є заочний факультет. У двох останніх університетах навчалося 

приблизно 80 тисяч студентів. Для порівняння, у 1982 році, тих, хто 

навчався на заочному факультеті було 27 тисяч, у 1990 році їх стало 68 

тисяч, у 2000 р . – 120 тисяч, у 2012 р. – 200 тисяч.  

В останні 30 років турецька вища освіта була під гнітом і базовим 

питанням була неузгодженість між попитом і пропозицією. Уряд почав 

відкривати дуже багато нових університетів, система почала розростатися і 

це потребувало надто багато фінансів. Асамблеї Вищої освіти вдавалося 

керувати наростаючими проблемами і університети мали змогу покращити 

свою інфраструктуру. В 1980-х роках приблизно 467 тисяч студентів 

вступали в університети і лише 9 % з них змогли засвоїти програму вищої 

освіти.  
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Вища освіта в період XVIII‒XXII ст., як прогнозує, Установа 

Турецької Статистики (TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu), кожного року в 

середньому 1 млн. 250 тис. студентів буде, а після 2050 року буде довгий 

період, що в середньому кожного року буде 1 млн. студентів, що 

здобуватимуть вищу освіту. Через це проблема доступу до вищої освіти є 

важливою і поступово розв’язується.  
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КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРОБЛЕМИ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Висвітлено проблему дозвілля та дозвіллєвої діяльності, взаємодію 

між ними. На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових 

джерел обґрунтоване у часовому вимірі розвиток поняття «дозвілля». 

Окреслено трактування сучасними та зарубіжними науковцями. Виявлено, 

що дозвілля виступає однією із характеристик діяльності сучасної молоді; 

сутності цього поняття уточнено його змістову сторону та підходи його 

вивчення. Зроблені у статті висновки можуть бути використані під час 

теоретичного обґрунтування та практичної розробки організації 

дозвіллєвої діяльності студентської молоді. 

Ключові слова:  дозвілля, дозвіллєва діяльність, молодь, студентська 

молодь. 

 

Освещена проблема досуга и досуговой деятельности, 

взаимодействие между ними. На основе анализа, обобщения и 

систематизации научных источников обоснованное во временном 

измерении развитие понятия «досуг». Определены трактовка 

современными и зарубежными учеными. Выявлено, что досуг выступает 

одной из характеристик деятельности современной молодежи; сущности 

этого понятия уточнено его содержательную сторону и подходы его 

изучения. Сделанные в статье выводы могут быть использованы при 

теоретического обоснования и практической разработки организации 

досуговой деятельности студенческой молодежи. 

Ключевые слова: досуг, досуговая деятельность, молодежь, 

студенческая молодежь. 

 

The problem of leisure and leisure activities, interaction between them is 

highlighted. On the basis of analysis, generalization and systematization of 

scientific sources the development of the concept of «leisure» is justified in the 

time dimension. The interpretation of modern and foreign scholars is described. 

It was found out that leisure is one of the characteristics of the activity of modern 

youth; The essence of this concept is clarified its content and approaches to its 

study. The history of studying the phenomenon of «leisure» and «leisure 

activities» is substantiated. The interrelation of leisure and leisure activities is 

outlined. What is the role of leisure and leisure activities in the formation of the 



Збірник наукових праць. Випуск 2, 2017 

 - 304 - 

identity of student youth. The conclusions drawn in the article can be used during 

theoretical substantiation and practical development of the organization of 

leisure activity of student youth. 

Key words: leisure, leisure activities, youth, student youth. 

 

Важливе місце в житті сучасної студентської молоді займає сфера 

дозвілля. Вона є одним із важливих засобів формування особистості молодої 

людини, оскільки в його умовах найбільш сприятливо проходять 

рекреаційно-відтворювальні процеси, які знімають інтенсивні фізичні, 

інтелектуальні, психічні навантаження.  

Поняття «дозвілля» є одним із ключових для характеристики 

дозвіллєвого простору життєдіяльності студентської молоді, тому виникає 

потреба в його детальному розгляді. Важливо уточнити його змістовну 

сторону і ті підходи, які існують до його визначення.  

Методологічні й теоретичні аспекти дозвілля розглядали  сучасні та 

вітчизняні науковці. Серед яких варто виділити І. Бекешкіну, М. Головатого, 

С. Харченка, С. Савченка, А. Воловика, А. Решетніченко, О. Безпалько, 

Б. Бриліна, І. Гутник та ін.  

На важливому соціально-педагогічному змісті дозвіллєвої діяльності 

наголошують українські науковці: С. Пащенко, Н. Бабенко, В. Бочелюк, 

В. Бочелюк, Т. Кисельова, В. Чижиков, В. Цукерман, А. Вілл, К. Робертс, 

К. Крітчер та ін. 

Метою статті є спроба дослідити та уточнити сучасне розуміння 

терміну дозвілля та дозвіллєва діяльність, історію його виникнення на 

основі аналізу наукових праць вітчизняних та зарубіжних науковців. 

В Українському педагогічному словнику дозвілля дітей трактується 

як – вільний від обов’язкової діяльності час. Використовуючи години 

дозвілля для ігор, читання, праці, занять спортом, мистецтвом, технікою, 

дитина розвивається морально, розумово й фізично. Активне, розумне 

дозвілля – важливий засіб збереження та підвищення працездатності. 

Організація дозвілля дітей – одне з найважливіших завдань школи, 

позашкільних установ, громадських організацій, сім’ї [5, с. 100]. 

Поняття «дозвілля» в російській мові вживалося вже в ХV столітті, 

тоді як вираз «вільний час» вперше з’явився лише на початку ХХ століття. 

Давньослов’янське слово «дозвілля» походить від дієслова «досягати», 

«досягнути». Буквально воно означає можливість щось зробити, 

«досягнути». «Досужесть» є досягнення чогось, на що потрібні певна праця 

і час. Отже, дозвілля осмислювалося як час, коли можна чогось досягти . 

Англійське слово «дозвілля» (leisure) бере свій початок з латини 

(ligere), що означає «бути вільним». З латинської мови до французької 

прийшло слово loisir, що означає «бути дозволеним», а до англійської 

увійшло таке слово, як license, що означає «бути вільним» (свобода 

відхиляти правило, практику і т. д.). Ці слова є спорідненими, маючи на увазі 
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вибір і відсутність примусу. Англійське слово scool походить від грецького 

слова schole (дозвілля), що передбачає поєднання між дозвіллям і освітою. 

В Оксфордському словнику зазначаються такі тлумачення цього поняття як: 

(1) «можливість, надана вільним часом, щоб щось зробити», (2) «свобода 

робити щось специфічне», (3) «можливості, що відкриваються поза сферою 

професійної діяльності» та (4) «можливість розпоряджатися часом на свій 

розсуд».  

В Енциклопедії Сучасної України «дозвілля» визначається як 

«сукупність видів діяльності, які здійснюються у вільний час для 

задоволення певних фізичних, інтелектуальних, соціальних і культурних 

потреб» [8, с. 198].  

У словнику-довіднику соціального педагога Л. Кизименко зазначає, 

що дозвілля - синонім поняття «вільний час»; сукупність видів діяльності, 

призначених для задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб 

людей у вільний час. У вузькому значенні слова під ним розуміються 

відпочинок і розваги: відвідування установ культури і масових видовищ, 

ігри, танці, читання тощо. У широкому значенні в дозвілля включають 

також творчу, любительську діяльність, заняття фізкультурою і спортом. У 

соціальній роботі організація дозвілля (особливо дітей, підлітків, осіб з 

поведінкою, що відхиляється) виключно важлива. 

Ж. Дюмазедьє розглядає дозвілля як «сукупність занять, яким 

особистість може віддаватися з доброї волі, щоб відпочивати, розважатися, 

розвивати свою інформованість або освіту, будучи вільною від виконання 

професійних, сімейних і цивільних обов’язків [7, с. 29]. У його працях 

«дозвілля чітко розмежовується з такими видами діяльності, як релігійні, 

громадські, сімейні та інші обов’язки» [7, с. 247], серед функцій, 

виконуваних дозвіллям, поряд з розвагою та відпочинком, він зазначає  і про 

функції розвитку особистості. Цей момент вказує на те, що дозвілля не 

ототожнюється дослідником з марним проведенням часу.   

Ж. Дюмазедьє наголошує, що «вивільнений» від професійної праці 

час, який раніше сприймався лише як додатковий до нього і необхідний для 

відтворення робочої сили, «поступово став набувати все більш самостійного 

значення, стаючи вирішальним чинником для створення нових колективних 

цінностей» [7, с. 344].   

М. Каплан, визначаючи сутність дозвілля, наголошує і на «залученні 

до цінностей культури» в його просторі. Він виокремив різні моделі 

дозвілля (гуманістичну, терапевтичну, кількісну, інституційну, 

епістеміологічну, соціологічну). На думку вченого, дозвілля не можна 

ототожнювати з вільним часом або зводити до переліку різних видів 

діяльності, спрямованих на відновлення сил людини, а необхідно розуміти 

як центральний елемент культури, який має глибокі зв’язки з іншими 

сферами життя (працею, сім’єю) [16, с. 22]. Отже, поняття дозвілля і 

вільного часу поєднуються, оскільки в структурі вільного часу немає місця 
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тим видам діяльності, які людина виконує не для «відпочинку та 

пом’якшення напруги», а з причини обов’язків: домашня праця, виховання 

дітей та інше, або до фонду робочого часу, в такому випадку, не 

включаються різні необхідні витрати часу, пов’язані з роботою: час на 

дорогу до роботи і назад, для особистої гігієни, по будинку і т. д. 

Г. Мінц трактує дозвілля як частину вільного часу. До дозвілля 

відносяться тільки ті години, які використовуються для відпочинку і розваг. 

Час, що відводиться для навчання, громадської роботи, дітям та різним 

творчим заняттям, є частиною вільного часу, але до дозвілля не 

відноситься» [11, с. 4].  

Вітчизняний учений Б. Брилін  визначає дозвілля як «частину вільного 

часу, використання якого пов’язане з активним освоєнням  культурних 

цінностей, розважальною діяльністю та фізичною активністю» [3, с. 75].  

І. Гутник поняття «дозвілля» визначає як особливу сферу життя особи 

та суспільства, що містить великі можливості для виховання дитини, 

становлення й розвитку особистості, набуття досвіду вирішення життєвих 

проблем. У процесі дозвіллєвої діяльності, переконана вчена, формуються 

ціннісні орієнтації, культурні потреби, смаки, емоційно-вольова сфера 

підростаючого покоління, оскільки саме дозвілля має значний виховний 

потенціал у формуванні громадянських якостей дітей та підлітків, що може 

бути спрямований на їх національне виховання [6, с. 6‒7].  

І. Білецька зазначає, що «дозвілля – це діяльність у вільний час поза 

сферою суспільної та побутової праці», що здійснюється в руслі певних 

інтересів і цілей, які ставить перед собою особистість [2, с. 26‒27]. Саме 

дозвілля, за її словами, як ніяка інша діяльність, надає можливість 

усвідомити себе особистістю, індивідуальністю, самоствердитися, 

розвинути свої інтереси і здібності та одночасно усвідомити себе частиною 

колективних спільнот, разом з тим захищає право дитини на приватне 

життя. Науковець переконана у тому, що організоване дозвілля збагачує 

особистість; відкриває світ вітчизняної культури та духовних цінностей; 

стимулює до творчості; дає можливість проявити себе у подальшому житті; 

допомагає зрозуміти соціальну значущість спілкування з однолітками, 

викладачами, батьками; навчає цінувати і організувати свій вільний час, 

обирати заняття за інтересами, потребами, за їх значенням у житті; жити 

серед людей, поважати їх індивідуальність, цінувати чужі інтереси, радіти 

успіху кожного. І. Білецька зазначає, що саме в дозвіллєвій діяльності 

переважна більшість учнів шукають емоційне задоволення, сприймаючи 

його як одну із головних сфер самореалізації та самоствердження [2, с. 32].  

У роботі Л. Михайлової «Соціологія культури» зустрічаємо таке 

визначення дозвілля: «дозвілля – це сукупність занять, що виконують 

функцію відновлення фізичних і психічних сил людини. Воно включає в 

себе заняття, пов’язані із споживанням культурних цінностей, а також 

заняття, пов’язані з відпочинком і розвагою, випадкові заняття без цілей, 
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бажань і потреб» [12, с. 201]. Тобто автор не виключає для сфери дозвілля 

можливості вдосконалення та розвитку особистості. 

А. Володимирова відзначає, що «дозвілля» ширше поняття 

«відпочинок», хоча найчастіше обидва терміни зводяться один до одного, в 

залежності від того, який вид проведення часу конкретно розглядається. 

Вчена розуміє дозвілля як відпочинок, і в цьому випадку поняття дозвілля 

несе в собі два відтінки: воно може позначати відрізок вільного від роботи 

часу і період відпочинку людини» [4, с. 152]. 

У словнику з соціології за редакцією А. Кравченко подано таке 

визначення дозвілля: «Дозвілля – та частина вільного часу (воно є частиною 

позаробочого часу), яким людина розпоряджається на свій розсуд. Дозвілля 

входить як складова частина в категорію «вільний час», який, в свою чергу, 

виступає частиною позавиробничого часу. Останнє включає: час на 

домашню працю і самообслуговування, час на сон та їжу, час на 

пересування до місця роботи і назад, вільний час, що витрачається на 

навчання, виховання, громадську діяльність. Дозвілля – це діяльність заради 

власного задоволення, розваги, самовдосконалення або досягнення інших 

цілей за власним вибором, а не з причини матеріальної необхідності. 

Дозвілля – це діяльність, якою люди займаються просто тому, що вона їм 

подобається» [9, с. 37‒38].  

У словнику української мови за упорядкуванням Б. Грінченка та 

тлумачному словнику під терміном дозвілля розуміється «вільний від праці 

час, час відпочинку».  

У підручнику «Соціальна робота з молоддю в Україні» дозвілля 

трактується як вільний від навчання та роботи час, який використовується 

для духовного та фізичного розвитку особистості.  

Під поняттям «дозвілля студентської молоді» ми будемо розуміти 

частину позанавчального часу, що залишається у студента після виконання 

його студентських обов’язків (відвідування лекцій, семінарів та практичних 

занять, самоосвіта, відвідування читальних залів та бібліотек та ін.).  

З терміном дозвілля тісно пов’язане поняття відпочинок. У Вікіпедії 

відпочинок трактується як проведення часу, метою якого є відновлення 

нормального стану організму. Практика дозвілля показує, що найбільш 

привабливими формами дозвіллєвої діяльності для студентської молоді є 

музика, танці, ігри, шоу, КВК, однак не завжди культурно-дозвіллєві центри 

планують свою роботу, виходячи з інтересів молодих людей.  

Розглянемо дотичне до терміну відпочинок поняття активний 

відпочинок (англ. Activeleisure) під яким розуміють спосіб проведення 

вільного часу, різновид хобі, в процесі якого відпочиваючий займається 

активними видами діяльності, що потребують активної фізичної роботи 

організму, роботи м’язів, всього тіла. 

Дозвілля також трактується як така «можливість людини займатися у 

вільний час різнобічною діяльністю на власний вибір. Виділяються п’ять 
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основних видів дозвіллєвої діяльності: відпочинок, розваги, свято, 

творчість, самоосвіта». Отже, в зазначеному енциклопедичному виданні 

такі види дозвіллєвої діяльності як відпочинок, розваги, свято, творчість, є 

ідентичними. 

З терміном «відпочинок», «активний відпочинок», та «дозвілля» тісно 

пов’язаний термін «дозвіллєва діяльність». Звернемося до його аналізу.  

Дозвіллєва діяльність, або діяльність людини під час дозвілля стає все 

більш значущою для розвитку особистості, розкриття її талантів, задатків та 

схильностей. Але дозвілля не завжди сприймалося як певна соціально-

культурна цінність. Характерною особливістю відношення з боку 

суспільства, було нерозважливе хибне ставлення до вільного часу та 

дозвілля як до чогось неважливого, вторинного, не визначального у житті 

людини. 

У дозвіллєвій діяльності реалізуються варіативні прояви особистості, 

здійснюється непримусовий вибір відповідно до ціннісних орієнтацій, 

мотивів, уподобань людини. На думку М. Максимовської: «Вільний вибір 

діяльності уможливлює аналіз змісту дозвілля як «свободу для...», але не 

«свободу від.» правил соціального життя. Особистість, яка обрала свободу 

для творчої, зокрема соціальної самореалізації, тобто засвоїла цінності 

культури на досить високому рівні стає суб’єктом культурно-дозвіллєвої 

діяльності» [10, с. 174‒175]. Тобто культурно-дозвіллєва діяльність дітей і 

дорослих – це діяльність, яка створює культурно-дозвіллєве середовище, в 

якому гармонійно інтегрується творчість, відпочинок, свято, відбувається 

самореалізація особистості, яка сприяє вільному творчому засвоєнню 

культурних цінностей, розвитку особистості, і, завдяки цьому – розвитку 

суспільства взагалі.  

Як зазначає Н. Бабенко, «для функціонування культури дозвілля 

потрібне існування двох необхідних елементів: індивіда з його системою 

ціннісних потреб, інтересів, орієнтацій, установок та відповідного рівня 

розвитку соціокультурного середовища, яке забезпечує реалізацію та 

самореалізацію потенціалу, інтересів та потреб індивіда. Соціокультурне 

середовище або збуджує, стимулюючи потенціальну активність індивіда, 

або пригнічує, стримує, гальмує, відволікає його від самореалізації»  

[1, с. 143]. Таким чином, культурно-дозвіллєве середовище – це соціальне 

середовище вільного вибору людиною власної соціальної самореалізації, в 

якому закладена спрямованість як на творчу самореалізацію окремої 

особистості, так і на подальший розвиток суспільства. Як зазначають автори 

підручника «Дозвіллєзнавство» В. Бочелюк і В. Бочелюк: «Культурно-

дозвіллєве середовище як цінне явище являє собою органічну єдність 

предметного оточення і процесу діяльності, активної участі в ньому людини 

і несе в собі певне значеннєве навантаження. Культурно-дозвіллєве 

середовище є чинником активного формуючого впливу на людину... 

виступає в ролі простору для діяльності, де здійснюються переживання 
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ціннісного стану, що виявляє собою культуру і духовні цінності. Це, в свою 

чергу, є основою особистості і її способу життя».  

За визначенням С. Пащенко дозвіллєва діяльність – це «…діяльність 

індивіда у вільний час, спрямована на створення соціально значущих знань 

і цінностей, розвиток творчого потенціалу, інтелектуального збагачення, 

усвідомлення себе як особистості» [14, с. 7].  

За Н. Яременко, дозвіллєва діяльність – це такий спосіб буття людини 

у вільний час, який не суперечить загальноприйнятим соціальним нормам, 

сприяє самопізнанню, самовизначенню, самореалізації, самоосвіті, 

самовихованню та всебічному розвитку особистості [15, с. 175‒176].  

Цінність дозвіллєвої діяльності доводять вчені Б. Тітов та Г. Мінц. За 

словами Б. Тітова, вона полягає у тому, що дозвіллєва діяльність здатна 

допомогти молодій людині реалізувати все те найкраще, яке потенційно в 

ній закладено, тож саме під час дозвіллєвої діяльності, як зазначає Г. Мінц, 

відбувається розвиток творчих, духовних та фізичних сил людини у 

відповідності з ідеалами суспільства [13, с. 530].  

Під поняттям «дозвілля студентської молоді» ми будемо розуміти 

частину позанавчального часу, що залишається у студента після виконання 

його студентських обов’язків (відвідування лекцій, семінарів та практичних 

занять, самоосвіта, відвідування читальних залів та бібліотек та ін.).  

У контексті нашого дослідження під дозвіллєвою діяльністю ми 

розуміємо вид діяльності спрямований на розвиток і реалізацію свого 

творчого потенціалу, удосконалення себе як особистості, а також 

задоволення моральних та духовних цінностей. 

Перспективою подальшого дослідження є система підготовки 

соціальних працівників в Україні.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦКУРСУ 

«ЕТНОКУЛЬТУРНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ І ХОРЕОГРАФІЇ З КНР»  

У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ  

 

У статті висвітлюється методика та особливості впровадження у 

вищих педагогічних навчальних закладах України спецкурсу «Етнокультурні 

основи професійної діяльності майбутніх учителів музики і хореографії з 

КНР». Автор розглядає етапи, дидактичні засоби організації спецкурсу, 

основні положення, якими керувались при виборі навчального матеріалу. У 

статті висвітлюються основні теми, які були запропоновані студентам 

для вивчення на заняттях спецкурсу та різноманітні форми його 

організації: лекційні заняття, семінарські заняття (оргдіалог, евристична 

бесіда, семінар-аукціон, круглий стіл), практичні заняття, самостійна 

робота.  

Ключові слова: спецкурс, етнокультурна компетентність, 

професійна підготовка, форми, засоби, положення, ділові ігри. 

 

В статье освещается методика и особенности внедрения в высших 

педагогических учебных заведениях Украины спецкурса «Этнокультурные 

основы профессиональной деятельности будущих учителей музыки и 

хореографии с КНР». Автор рассматривает этапы, дидактические 

средства организации спецкурса, основные положения, которыми 

руководствовались при выборе учебного материала. В статье освещаются 

основные темы, которые были предложены студентам для изучения на 

занятиях спецкурса и различные формы его организации: лекционные 

занятия, семинарские занятия (оргдиалог, эвристическая беседа, семинар-

аукцион, круглый стол), практические занятия, самостоятельная работа.  

Ключевые слова: спецкурс, этнокультурная компетентность, 

профессиональная подготовка, формы, средства, положения, деловые 

игры. 

 

The article highlights the methodology and peculiarities of introducing a 

special course «Ethno-cultural foundations of the professional activity of future 

teachers of music and choreography with the PRC» in higher educational 

institutions of Ukraine. The author considers the stages, didactic means of 

organizing a special course, the main provisions that guided the selection of 

educational material. The article highlights the main topics that were offered to 
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students for studying in the special course classes and various forms of its 

organization: lecture classes, seminar classes (orgdialogue, heuristic 

conversation, seminar-auction, round table), practical classes, independent work. 

An important place is given to the consideration of business games aimed at 

developing skills of active influence on the personality, accumulating experience 

of psychological struggle, psychological stability in conflict situations and 

overcoming them. 

Key words: special course, ethno-cultural competence, vocational training, 

forms, means, regulations, business games. 

 

У даний час глобальні проблеми міжетнічних взаємин у світі 

зумовили зміну освітньої парадигми в ХХI столітті. Доповідь міжнародної 

комісії ЮНЕСКО про глобальні стратегії освіти в ХХІ ст. підкреслює, що 

одна з її найважливіших функцій – навчити людей жити разом, допомогти 

їм перетворити існуючу взаємозалежність великих і малих етносів у свідому 

солідарність. Сучасна цивілізація повинна будувати взаємини великих і 

малих етносів у межах однієї спільноти на принципах інтеграції, терпимості 

і поваги один до одного. 

У процесі своєї професійної діяльності сучасний педагог стикається з 

представниками різноманітних видів і типів культур, тому навчально-

виховний процес в освітньому закладі повинен враховувати етнокультурне 

різноманіття та здійснюватися у формі діалогу культур. Принцип поєднання 

і послідовного вивчення культур від освоєння культури рідного народу до 

залученню культур народів найближчого оточення, а потім – до 

ознайомлення з світовою культурою повинен стати визначальним в 

організації навчально-виховної роботи в школі. Відповідно, на шкільного 

вчителя лягає велика відповідальність у справі етнокультурної соціалізації 

нового покоління.  

Саме тому, проблема формування етнокультурної компетентності 

майбутніх учителів музики і хореографії з КНР у вищих педагогічних 

навчальних закладах України є актуальною для сучасної педагогіки, теорії і 

практики навчання та виховання. 

Аналіз наукової літератури доводить, що етнокультурна 

компетентність входить у більш широке поняття – «загальнокультурна 

компетентність» і включає в себе елементарну і функціональну грамотність 

в області етнокультури та міжетнічної взаємодії. Формуванню зазначеного 

утворення присвячена низка наукових досліджень, серед яких варто 

відзначити праці Л. Коновалової, Н. Арзамасцевої, С. Серебрякової, 

Т. Поштаревої, О. Афанасьєвої та ін.  

Так, Л. Коновалова з позиції педагогіки розглядає етнокультурну 

компетентність як інтегративну професійно-особистісну якість 

професіонала і громадянина, що виражається в наявності сукупності знань 

про етнокультурну реальність; толерантні установки на спілкування з 
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людьми різних національностей; здатність тактовно і співчутливо 

відгукуватися на інтереси і вчинки людей інших етнічних культур; 

готовності ефективно і творчо здійснювати професійну діяльність в умовах 

поліетнічного соціуму на основі міжкультурного діалогу; здатності до 

адекватного вибору рішень в конкретних ситуаціях міжетнічної взаємодії [5]. 

Н. Арзамасцева розглядає етнокультурну компетентність як один з 

компонентів професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів. 

Разом з тим, описавши процес формування етнокультурної компетентності 

майбутніх педагогів, вказала, що «етнокультурна компетентність є 

необхідною сукупністю особистісних якостей педагога, включаючи 

високий професіоналізм, знання, вміння і навички, що дозволяють вільно 

використовувати культурні засоби та об’єкти в етнокультурному 

середовищі. Це є спосіб передачі культурного досвіду від одного покоління 

етносу до іншого, носієм якого є педагог як особистість та індивідуальність» [1]. 

Т. Поштарева вважає, що етнокультурна компетентність – це 

властивість особистості, що виражається в наявності сукупності 

об’єктивних уявлень і знань про ту чи іншу етнічну культуру, що 

реалізуються через уміння, навички та моделі поведінки, що сприяють 

ефективному міжетнічному взаєморозумінню і взаємодії [6]. При цьому 

знання розглядаються як діяльні підстави, які реалізуються для досягнення 

міжетнічного взаєморозуміння і взаємодії.  

О. Афанасьєва визначає етнокультурну компетентність як інтегральну 

властивість особистості, що виражається в сукупності уявлень, знань про 

рідну, а також про нерідні етнокультури, їх місце у вітчизняній і світовій 

культурі, досвіді оволодіння етнокультурними цінностями, здатності до 

діалогу культур, їх порівнянні, що проявляється в знаннях, уміннях, 

навичках, моделях поведінки в поліетнічному середовищі. Істотна 

відмінність даного визначення полягає в загостренні уваги на 

компетентності в області рідної етнокультури, на діяльнісному досвіді 

оволодіння етнокультурними цінностями і умінні їх зіставляти з культурами 

різних народів, усвідомленні місця етнокультур в загальнокультурному 

процесі, на основі чого формується цивілізована етнокультурна свідомість, 

позбавлена етноцентризму і шовінізму, але володіє здоровим почуттям 

самоповаги і патріотизму в гармонії з почуттям етнотолерантності, 

здатності до міжетнічного діалогу [2]. 

Виходячи з усього вищевикладеного, ми вважаємо, що етнокультурна 

компетентність являє собою властивість особистості, що виражається в 

наявності сукупності об’єктивних уявлень і знань про ту чи іншу етнічну 

культуру, що реалізується через уміння, навички та моделі поведінки, що 

сприяють ефективному міжетнічному взаєморозумінню і взаємодії, 

враховуючи їх особливості.  

Мета статті – висвітлити методику та особливості впровадження 

спецкурсу «Етнокультурні основи професійної діяльності майбутніх 
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учителів музики і хореографії з КНР» у вищих педагогічних навчальних 

закладах України.  

Важливим аспектом впровадження спецкурсу було виявлення місця та 

ролі етнокультурної компетентності в професійній діяльності майбутніх 

учителів музики і хореографії з КНР, їх зацікавлення у необхідності 

формування досліджуваного феномена.  

Спецкурс вирішував такі завдання: ознайомлення майбутніх учителів 

музики і хореографії з КНР з поняттям «етнокультурна компетентність», її 

структурними компонентами; стимулювання ціннісного ставлення до 

досліджуваного утворення; розвиток необхідних особистісних та 

професійних якостей студентів, що забезпечують конструктивну 

міжнаціональну взаємодію та трудову поведінку в неоднорідному 

етнокультурному середовищі; стимулювання потреби в міжкультурній 

комунікації; збагачення учасників експерименту теоретичними знаннями, 

практичними вміннями та навичками, необхідними для формування 

етнокультурної компетентності. 

Курс «Етнокультурні основи професійної діяльності майбутніх 

учителів музики і хореографії з КНР» давав студентам можливість 

ознайомитись із сутністю понять «етнокультурна компетентність», «етнічна 

толерантність», «етнічна інтолерантність», «етнічна ідентичність», 

«міжкультурна комунікація», ознайомитись з структурними компонентами 

досліджуваного утворення, причинами виникнення та шляхами подолання 

міжетнічних конфліктів, з’ясувати особливості українського та китайського  

народного музичного та танцювального мистецтв тощо. 

Реалізація спецкурсу відбувалась за такими етапами: визначення 

основного навчального завдання, настанова на необхідність вивчення 

матеріалу з курсу; оволодіння студентами експериментальної групи 

необхідними науковими теоретичними знаннями у зв’язку зі змістом 

програми курсу, аналіз та оцінка досягнутих результатів після його проведення. 

При розробці змісту спецкурсу ми керувались основними 

положеннями, згідно з якими навчальний матеріал повинен відображати: 

наукові підходи (вивчення основних понять, провідних ідей); психологічні 

особливості студентів (передбачення реакції групи та окремих студентів, їх 

ставлення до проблеми, що вивчається); логічна послідовність (виділення 

структуроподібного матеріалу і збереження послідовності у викладанні 

окремих і загальних питань). З-поміж дидактичних засобів було 

виокремлено такі: залучення студентів до пізнавальної діяльності; 

включення до навчального процесу проблемних ситуацій; використання 

самостійних завдань творчого характеру. 
Так, з метою удосконалення системи теоретичних знань студентів з 

питань формування етнокультурної компетентності було детально 
розглянуто кожен з її елементів, визначено роль та значення етнокультурної  
компетентності в професійній діяльності майбутнього педагога, а також 
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сучасні проблеми міжнаціональних відносин.  
Лекційні заняття організовувались з таких тем: «Етнокультурна 

компетентність: сутність поняття»; «Особливості міжкультурної 
комунікації»; «Профілактика міжетнічних конфліктів в шкільному 
колективі»; «Етнічна толерантність – провідна якість майбутнього вчителя 
музики і хореографії з КНР»; «Особливості українського народного 
музичного та танцювального мистецтв»; «Особливості китайського 
народного музичного та танцювального мистецтв». Оскільки лекційний 
курс служив підґрунтям в оволодінні етнокультурною компетентністю, 
особлива увага зверталась на те, щоб студентів зацікавив лекційний 
матеріал, який був пов’язаний з даним конструктом та усвідомленням його 
ролі у педагогічній діяльності.   

На семінарських заняттях студенти звітували з кожної з запланованих 
тематик спецкурсу. З метою підвищення ефективності процесу формування 
етнокультурної компетентності, окрім традиційних, на означених заняттях 
використовувались нетрадиційні форми роботи, такі, як оргдіалог, 
евристична бесіда, семінар-аукціон, круглий стіл. Ми вважали, що такі види 
семінарських занять дозволять зацікавити студентів, створити позитивну 
мотивацію на оволодіння означеним утворенням. 

Так, вивчення теми «Міжетнічні конфлікти в неоднорідному 
етнокультурному середовищі» відбувалось у формі семінару-аукціону. Він 
передбачав обговорення таких актуальних проблем, як: найпоширеніші 
причини виникнення міжетнічних конфліктів; основні шляхи подолання 
міжетнічних конфліктів в освітньому середовищі; характеристика 
професійно-психологічних якостей педагога, необхідних для подолання 
міжетнічних конфліктів в освітньому середовищі. При підготовці до 
семінару студенти заздалегідь знайомилися з теоретичними дослідженнями 
та передовим психолого-педагогічним досвідом з проблеми. Далі, на 
семінарському занятті-аукціоні «продавались» свідоцтва на винайдення 
авторської системи подолання міжетнічних конфліктів в неоднорідному 
етнокультурному середовищі освітнього закладу. Платою за них були 
найбільш цікаві ідеї, описання методів і прийомів роботи педагога. 
Авторські свідоцтва отримували студенти, які запропонували найбільш 
раціональні методики подолання міжетнічних конфліктних ситуацій в 
освітньому шкільному середовищі.  

Підсумковий аналіз показав, що такі форми роботи сприяли 
формуванню ціннісного ставлення майбутніх учителів музики і хореографії 
з КНР щодо етнокультурної компетентності, набуттю знань, необхідних для 
досліджуваного конструкту, розвивали впевненість, уміння відстоювати 
власну думку, самостійність. 

Під час реалізації спецкурсу особлива увага приділялась практичним 
заняттям та самостійній роботі студентів, що дозволяло майбутнім 
педагогам з КНР удосконалювати та використовувати на практиці засвоєні 
знання та уявлення, а також формувати нові вміння, необхідні для 
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оволодіння етнокультурною компетентністю. 
Ефективними формами роботи на практичних заняттях спецкурсу 

були вправи та ділові ігри. Запропоновані студентам ділові ігри були 
направлені на розвиток навичок активного впливу на особистість, 
накопичення досвіду психологічної боротьби, психологічної усталеності в 
конфліктних ситуаціях та їх подолання. Серед них: «Конфлікт «нападника» 
і «того, хто захищається» [4]; «Вирішення конфліктної ситуації в групі» [3].  

Так, основна мета гри «Конфлікт «нападника» і «того, хто 
захищається» полягала у розвитку навичок студентів активно впливати на 
особистість, накопиченні досвіду психологічної боротьби, психологічної 
стійкості в конфліктній ситуації. Перед грою студентам пояснювалась 
сутність завдання, корисність вправи з погляду самопізнання і самооцінки 
особистості, виховання вольових якостей, вміння дебатування за формулою: 
«напад – захист», «зустрічний бій». Для проведення гри, двоє з учасників 
заняття стоячи (чи сидячи) навпроти один одного поперемінно грають ролі 
«нападника», «того, хто захищається». За бажанням учасників, була обрана 
тема діалогу, пов’язана з етнічною та культурною упередженістю.  

«Нападник». З позиції явної переваги, впевненості в собі гостро 
критикує дії «того, хто захищається», призводить несподівані «докази» 
неправоти останнього, дорікає йому в помилках і упущеннях, «негідній» 
поведінці. Різко відповідає на репліки керівника, інших учасників гри, 
домагаючись «придушення» опору співрозмовника.  

«Той, хто захищається». Протиставляє словам «нападника» свої 
міркування і доводи, логічні і емоційні заперечення. При цьому, 
відпрацьовуються дві лінії поведінки:   

 пасивний захист, коли «той, хто захищається» лише відповідає на 
«напад», прагне довести необґрунтованість висунутих проти нього 
звинувачень по суті і по формі;  

 «зустрічний бій», коли «той, хто захищається» активно 
протиставляє «нападу» свою позицію, переходячи в наступ, 
використовуючи «промахи» і слабкі місця в аргументації іншої сторони. 

Після 5‒7 хвилинного дебатування учасники гри змінюють свої ролі 
на основі того ж сюжету. Після цього вони порівнюють своє особисте 
сприйняття, виділяючи обставини, які поставили їх в скрутне становище, 
коли вони не відчували себе впевнено, аналізують їх, знаходять більш 
переконливі методи рольової поведінки. 

Виконання вправ було спрямоване на вироблення в майбутніх 
учителів музики і хореографії з КНР навичок вести міжкультурний діалог. 
На практичних заняттях студенти виконували вправи «Рукостискання або 
уклін»; «Привітайся ліктями»; «Добрий день, шалом, салют!». 

Як показав експеримент, зазначені форми роботи на практичних 
заняттях сприяли оволодінню студентами вміннями та навичками, що 
забезпечують конструктивну міжнаціональну взаємодію та трудову 
поведінку в неоднорідному етнокультурному середовищі, їхній орієнтації у 
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власних психічних станах та здатності до управління ними, здатність вести 
міжкультурний діалог та організовувати міжетнічну взаємодію. Це давало 
можливість майбутнім учителям музики і хореографії з КНР ефективно 
управляти собою з метою досягнення успіху в педагогічній діяльності, 
сприяло підвищенню рівня досліджуваного утворення.  

Як зазначалось, важлива роль у процесі організації спецкурсу 
належала самостійній роботі студентів. Наводимо приклад деяких завдань 
для самостійного опрацювання: знайти в сучасних періодичних виданнях, 
довідковій літературі та використовуючи систему Інтернет інформацію про 
етнокультурну компетентність та проаналізувати її; заповнити умовну 
таблицю з проблеми виникнення та сутності поняття «етнокультурна 
компетентність»; сформулювати основні показники, характерні для 
учителів, здатних до ефективного здійснення міжкультурної комунікації; 
запропонувати способи підвищення рівня міжкультурної комунікації; 
скласти власний перелік професійно та особистісно-важливих якостей 
педагога, необхідних для подолання міжетнічних конфліктів; написання 
твору-есе та ін.  

При організації спецкурсу ми враховували високу ефективність 
проектно-дослідницької діяльності в етнокультурологічній підготовці 
студентів, що направлена на активне пізнання, пошук цілей, становлення 
авторської позиції, набуття досвіду публічного захисту. Тому, одними з 
форм роботи на заняттях спецкурсу були написання та захист рефератів, 
створення та захист мультимедійної презентації. Так, створення 
мультимедійних презентацій відбувалось у процесі вивчення тем «Етнічна 
толерантність», «Особливості українського народного музичного та 
танцювального мистецтв» та «Особливості китайського народного 
музичного та танцювального мистецтв». При цьому, студенти мали 
можливість обирати тему з запропонованого списку, серед яких: лики 
толерантності; українські народні танці; жанрове розмаїття української 
пісні; китайські танцювальні костюми; китайські народні музичні 
інструменти та ін.  

Процес створення мультимедійної презентації відбувався за трьома 
етапами: організаційно-підготовчий (вибір теми, визначення дослідницької 
проблеми, планування подальшої діяльності); технологічний (збір та аналіз 
інформації, оформлення результатів); презентативний (публічний захист 
проекту). При захисті проектів особлива увага зверталась на наявність 
авторської позиції: власні висновки, оцінка, відношення до предмету 
дослідження тощо. Слід зазначити, що при оцінці проектів враховувалась не 
лише якість виконаного дослідження, а й його практична значущість. 
Найбільш цікаві проекти відбирались для подальшої публікації в науковому 
збірнику, що було серйозним стимулом для активізації діяльності студентів.  

Таким чином, заняття спецкурсу були спрямовані на формування 

мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до досліджуваної дефініції, 

набуття ними необхідних знань та уявлень для формування зазначеного 
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утворення, а також розуміння ролі та значення етнокультурної 

компетентності в майбутній професійній діяльності. Слід зазначити, що на 

заняттях майбутні учителі музики і хореографії з КНР брали активну участь 

у пошуку рішень, відчували власну заохоченість до саморозвитку 

етнокультурної компетентності, що є одним із мотивуючих факторів 

процесу пізнання, сприяло становленню високопрофесійного педагога, 

здатного до конструктивної міжнаціональної взаємодії та трудової 

діяльності в неоднорідному етнокультурному середовищі. 

Отже, наведені способи організації спецкурсу розвивають важливі 

індивідуальні та професійні характеристики майбутніх учителів музики і 

хореографії з КНР, активно сприяють формуванню їхньої етнокультурної 

компетентності, усвідомленню її цінності. Серед них: формування 

ціннісного ставлення студентів з КНР до етнокультурної компетентності; 

оволодіння шляхами здійснення ефективної міжкультурної комунікації; 

формування позитивної етнічної ідентичності; розвиток умінь дивитися на 

світ очима іншої людини і розуміти її поведінку, керувати стресами та 

зберігати рівновагу в двозначних та непередбачуваних ситуаціях, вміти 

показати сприйнятливість до іншої культури і прийняти невідповідність в 

різних культурах тощо. 

Перспективи подальших досліджень полягають у простеженні 

індивідуальних особливостей студентів у процесі формування 

етнокультурної компетентності, забезпеченні наступності формування 

досліджуваного феномену на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях.   
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The article deals with the hierarchy of such concepts as professional 

competency of a specialist and personal environmental competency in order to 

justify the goals, objectives and psychological-pedagogical conditions of their 

global integration in the context of the education process. Such concepts as 

professional competency of a specialist and personal environmental competency 

have been analyzed, their content has been defined, the need to recognize 

environmental competency as a component of professional competency has been 

emphasized. The authors’ interpretation of the outlined concepts has been given. 

The structural components of competency that generally interpret both 

environmental and professional competencies have been revealed. It has been 

proved that environmental competency is the main factor of successful 

professional performance and a component of professional competency. 

Key words: competency, professional competency, specialist’s professional 

competency, personal environmental competency. 

 

У статті на основі аналізу наукових джерел обґрунтовано 

необхідність впроваджувати на заняттях курсів практичного спрямування 

у ВНЗ такі методи і прийоми, які б допомагали майбутньому спеціалісту 

навчатися спілкуванню з аудиторією: формуванню комунікативних умінь, 

створенню доброзичливої атмосфери у спілкуванні. Доведено, що цьому 

сприяє методика тренінгу на практично-семінарському занятті або 

тренінг як форма навчання у ВНЗ. На засадах інноваційного підходу 

схарактеризовано тренінг як спеціальну форму заняття, як 

багатофункціональне педагогічне явище, зміст та структура якого 

визначають його дидактичне спрямування у процесі фахової підготовки у 

ВНЗ. Визначено мету застосування тренінгів. 

Ключові слова: інноваційний підхід; навчальний тренінг; форма 

навчання; тренінг; класифікація тренінгів; заняття у ВНЗ. 

 
В статье на основе анализа научных источников обоснована 

необходимость внедрять на занятиях курсов практического направления в 
вузах такие методы и приемы, которые помогали будущему специалисту 
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учиться общению с аудиторией: формированию коммуникативных умений, 
созданию доброжелательной атмосферы в общении. Доказано, что этому 
способствует методика тренинга на практически-семинарском занятии 
или тренинг как форма обучения в вузе. На основе инновационного подхода 
охарактеризован тренинг как специальную форму занятия, как 
многофункциональное педагогическое явление, содержание и структура 
которого определяют его дидактическое направление в процессе 
профессиональной подготовки в вузе. Определены цели применения 
тренингов. 

Ключевые слова: инновационный подход; обучающий тренинг; форма 
обучения; тренинг; классификация тренингов; занятия в вузе. 

 
In view of modernizing the education system of Ukraine, its entering into 

the European educational space, introducing various innovations into the higher 
education practice, the idea of a competent approach to professional training of a 
specialist as well as forming their professional competency as an important 
component of this training has been actualized. However, both society and 
environment also experience transformational changes. Man, nature and culture, 
as the factors of sociohistorical and socioenvironmental changes, cause the 
scientific interest of culturologists, public figures, politicians, philosophers, 
ecologists, psychologists and educators. 

In modern studies, some attempts are being made to combine these two 
globalization processes, and, consequently, the processes of designing and 
approbating competency-based models of professional education, forming 
students’ professional competency, models of environmental education, personal 
environmental competency are of scientific significance. 

Globalization processes as a modern phenomenon and transformational 
processes in the environment have been studied by foreign and native scholars, 
namely, D. Bell, O. Bilorus, F. Fukuyama, P. Hnathenko, S. Krymskyi, 
P. Lukashevych, D. Lukianenko, D. Meadows, M. Mykhalchenko, 
Yu. Pakhomov, K. Popper, R. Robertson, Ye. Sulima, A. Toffler, M. Waters et al. 
The scholars have paid their attention to the study of globalization in the context 
of post-industrial reality, present civilization models in the new global social 
order, the problems of Ukraine’s active inclusion in European globalization and 
integration processes, etc. The authors believe that this transformation does not 
provide for a vector of changes that can be both progressive and regressive. 
According to Yu. Shargorodskyi, transformation is a process of altering the 
essential components of society and all aspects of the social life, which influence 
the change in the state, form, nature or character of a society or a single structure 
[12]. 

Simultaneously, the issues of forming professional competency of a 
specialist and personal environmental competency as qualities contributing to 
solving these problems are on the agenda.  

The scholars aim to study the essence and content of professional 
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competency, implementation of ways and means of its formation and 
development (V. Adolf, T. Dobudko, B. Hershunskyi, Yu. Kuliutkin, 
N. Lobanova, A. Markova, L. Mitina, N. Ostapchuk, A. Pometun, V. Slastonin, 
H. Sukhobska, Yu. Vardanian et al.). Professional competency as literacy, 
education, erudition of a specialist, which is mainly achieved due to special 
academic training, distinguishes professional pedagogical activity from 
unprofessional, so-called «amateur», which can be widely and successfully 
conducted by adults based on empirical knowledge and one’s own experience 
without special training and systematized knowledge (for instance, pedagogical 
activities within a family, a work team, etc.). Therefore, a considerable interest of 
researchers in the issue of professional competency is quite natural. 

Yet, the analysis of works on the issue of professional competency of a 
specialist shows that now there is no single approach to its understanding, there 
is a heterogeneity of definitions used by the authors to refer to this formation. We 
believe that these concepts are synonymous and can be used as equivalent, since 
they serve as a kind of profession. 

Currently, the education system has an interest in environmental 
competency, which is due to the changes in the content of education and its 
outcomes. The interest in clarifying the essence of environmental competency has 
increased in connection with the understanding that solving global environmental 
problems is impossible without qualitative changes in environmental competency 
of all citizens and civil servants as the most responsible content. 

To analyze the peculiarities of personal environmental competency, we 
have referred to the analysis of psychological, acmeological and pedagogical 
works on the aforementioned subject, first of all, those dealing with the categories 
of «competence» and «competency» (V. Baidenko, N. Bibik, V. Bolotov, 
A. Khutorskyi, O. Ovcharuk, J. Raven, Yu. Tatura, A. Verbitskiy, I. Yermakov, 
I. Zymnia et al.); psychological and acmeological, as well as specific types of 
professional competency, including environmental (O. Hurenkova, 
A. Khrypunova, O. Kolonkov, L. Lukianova, O. Maksymovych, A. Nestorova, 
O. Prutsakova, N. Pustovit, O. Rohova, L. Rudenko, L. Tytarenko, S. Shmaliei, 
D. Yermakov, et al.). 

Their researches highlight that competency-based approach involves 
forming the experience in solving life problems, implementing social roles. 
However, as a result of education they consider an individual’s ability to act in 
specific situations rather than the amount of knowledge acquired. 

The aim consists in considering such concepts as professional competency 
of a specialist and personal environmental competency to justify the goals, objecties, 
content and conditions of their global integration in the education process.  

Objectives are to analyze such concepts as professional competency of a 
specialist and personal environmental competency, to define their content; to 
characterize the structural components of competency that generally reveal the 
essence of environmental and professional competencies; to specify the hierarchy 
of these concepts. 
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The Council of Europe considers the concept of competency to be general 
or key abilities, basic skills, fundamental learning paths, key qualifications, cross-
curricular skills, key perceptions, supports or background knowledge. European 
experts interpret the concept of competency as an ability to successfully meet 
individual and social needs, be active and solve given tasks. Each competency is 
based on the combination of mutually relevant cognitive attitudes and practical 
skills, values, emotions, behavioural components, knowledge and abilities, all that 
can be mobilized for active actions. 

Nowadays, there are many interpretations of the term «competency», for 
instance, a certain characteristic of a new quality of preparedness that allows the 
child to use the acquired knowledge and skills in a non-standard situation at the 
interdisciplinary level, and, most importantly, to achieve further changes and 
successes on the basis of the knowledge acquired (M. Chelyshkova, 2002); a 
quality, acting as a criterion for the development of individual intelligence, a 
special type of organization of subject-specific knowledge, which allows taking 
effective decisions in a relevant field of activity; competency implies a high level 
of understanding of an issue in a particular subject area, experience in dealing 
with complex actions, effectiveness of judgments and evaluations (M. Kholodna, 
2002); a set of knowledge, skills and abilities that allow the subject to adapt to 
changing conditions, in fact, it is their ability to act and survive in these 
conditions; they all relate to human experience and activities. Outside situations 
and activities, competencies are not detected (N. Yefremova, 2003), etc. 
Consequently, a direct interest in the study of the category of competency is 
dictated by the need to “adjust” to modern native pedagogical reality the new basic 
units of professional sphere, under which, in the world educational practice are 
understood the key competences as the originally given requirements (norms) for 
educational training, and competency is composed of a set of qualities and the 
minimum experience in dealing with activities in a certain field. 

The analysis of the leading trends in the world educational strategy states 
that competency in modern society can serve as a criterion that allows evaluating 
the resource components of human potential. Simultaneously, there are a number 
of contradictions, namely, between the accumulated potential of knowledge about 
the laws of nature development and ecodeviant actions in realizing this knowledge 
in practice; between the attempt to reflect the socionatural activity and the 
difficulties in society’s mastering environmental culture as an internal 
determinant of activity, which harmonizes the relationship between man and 
nature; between the original conceptual scheme of the eco-humanitarian 
educational paradigm and its full-fledged implementation in the field of designing 
technologies for forming an environmentally competent personality of a 
specialist; between the allocation of a new socioecological function of the teacher 
and the lack of a mechanism for correcting environmental and pedagogical 
activities from the standpoint of competency-based approach to the system of 
professional orientation and training of future specialists [8, p. 56]. 

The current situation calls for recognizing environmental competency as a 



Збірник наукових праць. Випуск 2, 2017 

 - 323 - 

component of professional competency. 
The necessary stage in justifying the essence of environmental and 

professional education integration is separation of structural components of 
competency, which generally reveal the essence of both environmental and 
professional competencies. 

In this regard, the position of A. Verbitskiy and M.Illiazova presented in 
the paper, titled «Invalidities of Professionalism: Issues in Formation» [13], where 
the invariant structure of competency of the subject of professional activity is 
revealed, deserves special attention. Under the invariant of professional 
competency, the authors understand the structural and functional system, which 
consists of the following components: axiological and notional, motivational, 
individual psychological, instrumental, conative. An axiological and semantic 
component is considered as an integral formation of personality, which plays a 
leading role in the structure of the invariant of professional competency. A 
motivational component is a set of needs, motives, orientation of personality, 
ensuring their aspiration to work productively. An individual and psychological 
component is represented in this work as a set of professionally important 
qualities of personality necessary for performing professional activity at the 
standardized level. An instrumental component implies general cultural knowledge, 
abilities, skills and experience in a relevant professional field. A conative 
component is the mechanism of regulation (process management and results 
evaluation) by the subject of its activity. It is important to emphasize the positions 
of the authors who believe that the conative component «gathers» all the above-
mentioned components-competences into a single invariant of professional 
competency. 

In his thesis, A. Raitsev considers professional competency to be an 
integrative set of professional and personal qualities, availability of scientific 
knowledge, skills that contribute to obtaining the culture of social and economic 
activity, cultural and moral values, world outlook [9]. 

Under professional competency, A. Verbitskiy understands «the integral 
content and procedural characteristic of an individual, which determines success 
of professional activity and responsibility for its results» [13, p. 237]. The author 
interprets the phenomenon of professional competency in the context of two 
aspects, namely, general professional competency and specific professional 
competency. In his opinion, general professional competency means knowledge, 
abilities, skills, capabilities, as well as readiness to update them in the field of a 
certain group of professions (a graduate’s competencies in the research, design 
and constructive, administrative and managerial, production and pedagogical 
activities). However, specific professional competency (qualification) is defined 
as «a degree and type of a graduate’s professional training, their professional 
competencies necessary for certain professional activity» [13, p. 237]. 

As the main signs of professional competency, N. Sergeyev and V. Serikov 
understand the special role of this activity in the self-realization of the individual; 
comprehending a notional, movable and variational aspect of the activity (an 
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indicative basis of the activity); availability of experience in performing the 
activity under the conditions different from those in which it was assimilated, as 
well as formation of the criterial mechanism of self-regulation and self-control 
[11]. 

In the acmeological context, A. Derkach and V. Zazykin believe 
professional competency to be «the main cognitive component of the sub-systems 
of professionalism of personality and the activity, the range of issues to be solved, 
a constantly expanding system of knowledge enabling highly productivity 
professional performance» [1, p. 55]. 

According to Yu. Grishayeva, professional competency is seen as the 
ability and readiness for professional activity, which implies possessing general 
cultural, general professional, professional competences at the necessary level, as 
well as the minimum experience in professional field. Thus, the components of 
professional competency of a specialist are the groups of competences (general 
cultural competences, general professional competences, professional 
competences), which cover the potential needed for forming professional qualities 
of the individual, professional experience and professional knowledge (personally-, 
practice- and subject-oriented levels of the education process)) [6, p. 89]. 

In relation to the current reasoning, it is important to define the meaning of 
the concept of environmental competency. Therefore, we have considered the 
works by S. Glazachov, A. Gaharin, who justify environmental competency as 
«the ability, readiness and experience in preserving the environment, solving 
environmental problems» [4, p. 50]. The authors understand environmental 
competency as a personal characteristic, which implies availability of ecological 
knowledge; views on the essence and norms of human interaction with the 
environment, nature as the most important value; readiness and the ability to solve 
environmental problems; practical experience in preserving and improving the 
state of the environment; possession of ecologically significant personal qualities 
(humanity, empathy, thrift, responsibility for the results of ecology- oriented 
activity). 

In the context of the above-mentioned approaches, O. Perfilova showed the 
role and importance of social aspects of environmental competency and justified 
the meaning of the concept of socioenvironmental competency, the essence of 
which she sees «in people’s readiness while taking decisions to subjectively 
perceive the environment in the unity of natural and sociocultural components and 
comprehend social responsibility for their professional activities» [7, p. 34]. 

Of particular interest is the position of D. Yermakov, who developed the 
pedagogical concept of forming environmental competency of schoolchildren. He 
considered theoretical and methodological foundations of applying competency-
based approach in environmental education (relative to the level of general 
secondary education) based on the ontological approach: the individual becomes 
the subject of development of nature and themselves as one of its forms (natural 
forms of being). As the conceptual basis for forming schoolchildren’s 
environmental competency, the author formulated the following provisions: 
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«1) the essential, ontological basis of learning is development of a common «man-
nature» subject as the process and the result of pupils’ mastering socially and 
environmentally relevant activities in identifying, preventing and solving 
environmental problems; 2) development of environmental competency should be 
consistent with the general context of forming an integral cultural personality; 
3) quite important is an active appeal to life experience of pupils, its assessment. 
A pedagogical model of forming environmental competency of pupils is 
didactically based on teaching how to solve environmental problems» [14, p. 22]. 

M. Argunova studied the concept of environmental competency, 
interpreting it as the individual’s ability to systematically apply environmental 
knowledge and skills to independent and collective activities in solving 
socioenvironmental problems in accordance with the ideas of sustainable 
development [2, p. 15]. A. Novikov considers environmental competency as a 
basic qualification, a general ability to simultaneously work with a computer, to 
use databases, knowledge and understanding of economics and business, financial 
knowledge, commercial intelligence, the ability to apply technology transfer, etc. 
[10]. In the context of the studies on ecodesign, A. Glazacheva interprets 
environmental competency as an inherent component of a specialist’s high 
professionalism, regardless of their professional orientation, which includes 
knowledge that allows dealing with the issues of professional activity taking into 
account the environmental aspect, as well as the qualities of the individual that 
enable them to carry out professional activity from the standpoint of its 
environmental feasibility (ecology-oriented professional activities) [5, p. 61]. 

According to O. Rogovaya, environmental competency of a modern 
specialist is considered as one of the most important conditions for implementing 
a humanistic strategy for solving global environmental problems and sustainable 
development of civilization. The author understands envrionmental competency 
as the ability and readiness to build a harmonious relationship between the natural, 
artificial and social environment, which involves the attitude towards oneself as a 
part of nature. Adhering to the idea of superstructure, universality of personal 
environmental competency, the need to include the imperatives of systematic 
environmental thinking in the content of general professional and professional 
unit of a specialist’s training, the author notes that «any professional activity is 
now considered from the point of view of the impact on nature and ecosystems of 
different levels, changes in the environment and requirements of rational nature 
management, utilization and recycling. Thus, there is a basis needed to determine 
a general environmental component of professional activity and justify a basic 
professional environmental competency» [10, p. 15]. 

Based on the views of K. Erdyneeva and E. Kadashnikova, we may assume 
that the construct of environmental competency represents an integrational 
combination of abilities, affirmations and experience of creative activity. Their 
component-based relationship allows us to establish ecological relations in the 
Society-Nature-Man system. A specific combination of different abilities of the 
subject of activity forms the basis of professional conduct aimed at solving 
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environmental problems [3, p. 60]. 
In the context of competency-based approach, the content of its 

environmental education components is revealed: 
– «learn to know», i.e. to know nature (forming ecological knowledge 

and skills); 
– «learn to do», i.e. to create one’s own products, to realize educational 

environmental projects; 
– «learn to live», i.e. to preserve the environment; 
– «to learn to be», i.e. to choose a life path, to realize oneself in the 

process of ecological activity. 
According to D. Yermakov, environmental competency is the potential and 

experience of the types of pupils’ environmental actions. It is always personality-
oriented and acivity-based [7, p. 44]. 

Thus, both professional and environmental competencies are determined by 
mental states, which used to be functionally limited in time and space mental 
entities and turned out to be permanent structures of the individual characterizing 
them and anticipating their actions and behaviour. 

Consequently, environmental competency is a fundamental element of 
successful professional performance. 

While analyzing the concepts of professional competency of a specialist 
and personal environmental competency and determining their content, we have 
established the need to recognize environmental competency as a component of 
professional competency. 

Under professional competency, we understand practical experience of a 
specialist, their skills and abilities, preparedness, knowledge and erudition, as well 
as the ability to determine ways and means of ensuring their acquisition and 
functioning through consciousness and thinking. Professional competency is 
characterized by the ability to solve various issues and tasks arising in life 
situations, based on the formed values and motives, knowledge, educational and 
life experience, individual characteristics, inclinations, needs. 

In our opinion, environmental competency is seen as a set of interrelated 
requirements (knowledge, skills, abilities, ways of activity) for the educational 
level of the individual, allowing them to carry out effective environment-oriented 
activities in the Man-Society-Nature system. These structural components of 
competency generally characterize both environmental and professional 
competencies. Consequently, environmental competency is a fundamental 
element of successful professional performance and a component of professional 
competency. 

The prospect for further studies are seen in using the above-mentioned 
concepts to reveal their component-based structure, functions in the process of 
training future specialists in higher education institutions. 
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ПІДГОТОВКА КУРАТОРІВ СТУДЕНТСЬКИХ ГРУП  

ДО ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ У СТУДЕНТІВ 

АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ 

 
У статті розкрито зміст підготовки кураторів студентських груп 

до виховання соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів. 
Охарактеризовано зміст семінару «Виховуємо соціальну зрілість у 
студентів аграрних коледжів», завданнями якого є: поглибити знання 
кураторів студентських груп про сутність понять «соціальна зрілість», 
«вихованість соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів»; 
актуалізувати проблему виховання соціальної зрілості у студентів 
аграрних коледжів у позааудиторній діяльності; розглянути особливості 
виховання соціальної зрілості у даного контингенту студентів; 
ознайомити кураторів студентських груп з діагностикою рівнів 
вихованості соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів; поглибити 
знання кураторів студентських груп про форми і методи виховання 
соціальної зрілості. 

Ключові слова: соціальна зрілість, виховання соціальної зрілості, 
куратор студентської групи, студенти аграрних коледжів, позааудиторна 
діяльність. 

 
В статье раскрыто содержание подготовки кураторов 

студенческих групп к воспитанию социальной зрелости у студентов 
аграрных колледжей. Охарактеризовано содержание семинара 
«Воспитываем социальную зрелость у студентов аграрных колледжей», 
заданиями которого являются: углубить знания кураторов студенческих 
групп о содержании понятий «социальная зрелость», «воспитанность 
социальной зрелости у студентов аграрных колледжей»; актуализировать 
проблему воспитания социальной зрелости у студентов аграрных 
колледжей во внеаудиторной деятельности; рассмотреть особенности 
воспитания социальной зрелости у данного контингента студентов; 
углубить знания кураторов студенческих групп о формах и методах 
воспитания социальной зрелости. 

Ключевые слова: социальная зрелость, воспитание социальной 
зрелости, куратор студенческой группы, студенты аграрных колледжей, 
внеаудиторная деятельность. 

 
The article explains the notion of training mentors of student groups so that 

they be able to foster social maturity in students of agrarian colleges. We outline 
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the content of the seminar «Fostering social maturity in students of agrarian 
colleges». The goals of this seminar are as follows: to enlarge a mentors’ 
knowledge about notions «social maturity», «fostering social maturity in students 
of agrarian colleges»; to actualize the issue of fostering social maturity in 
students of agrarian colleges in afterclass activities; to consider peculiarities of 
fostering social maturity in students; to inform mentors of student groups about 
the diagnosis of levels of social maturity in students of agrarian colleges; to give 
profound knowledge about forms and methods of fostering social maturity; to give 
information about pedagogical conditions of fostering social maturity in students 
of agrarian colleges in afterclass activities; to introduce a program of mentor 
office hours «On the way to social maturity»; to develop reflexive skills and 
abilities; to encourage the creation of subject-subject relations between teachers 
and students. 

Key words: social maturity, fostering social maturity, a mentor of student 

group, students of agrarian colleges, afterclass activity. 

 

Сучасний стан розвитку суспільства актуалізує необхідність 

виховання соціально зрілої особистості, яка характеризується 

сформованими соціальними настановленнями, ціннісним ставленням до 

соціальних норм, до інших людей; якісним оволодінням сукупністю 

основних соціальних ролей, наявністю соціальних якостей, здатністю до 

професійної самореалізації. 

У низці освітніх документів: Конституції України, Законах України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», Національній доктрині розвитку освіти 

України, Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012‒2017 

роки, «Концепції виховання дітей і молоді в національній системі освіти» – 

пріоритетним напрямом визначається виховання соціальної зрілості у 

студентської молоді. 

Проблема виховання соціальної зрілості знайшла відображення в 

дослідженнях А. Гудзовської, О. Каменєвої, Л. Канішевської, 

А. Мальчукової, О. Михайлова, Н. Невзорової, О. Позднякова, С. Поліщук, 

В. Радула, І. Рудневої, Н. Шрамко та інших. 

Однак проблему виховання соціальної зрілості не можна назвати 

достатньо вивченою, оскільки такий її аспект, як підготовка кураторів 

студентських груп до виховання соціальної зрілості не знайшов достатнього 

висвітлення. 

Мета статті – розкрити зміст підготовки кураторів студентських груп 

до виховання соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів. 

На основі аналізу філософської, соціологічної, психологічної, 

педагогічної літератури уточнено сутність та структуру поняття «соціальна 

зрілість», яке визначаємо як соціальну властивість особистості, яка 

виявляється у сформованості соціальних настановлень, ціннісному 

ставленні до соціальних норм, до інших людей; якісному оволодінні 
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сукупністю основних соціальних ролей, прояві соціальних якостей, 

здатності до професійної самореалізації. 

Установлено структурні компоненти відповідальності: когнітивний, 

емоційно-ціннісний, поведінковий, рефлексивний. 

У контексті нашого дослідження «вихованість соціальної зрілості у 

студентів аграрних коледжів», є результатом цілісного виховного впливу, 

спрямованого на збагачення кола знань, уявлень про соціальну дійсність, які 

через емоційно-ціннісне ставлення до соціальних норм, інших людей 

реалізуються у відповідній соціальній поведінці. 

Дослідження особливостей виховання соціальної зрілості у студентів 

аграрних коледжів у позааудиторній діяльності показало, що значну роль у 

цьому процесі відіграють чинники, які безпосередньо впливають на 

названий процес, а саме: специфіка студентського контингенту в 

навчальних закладах аграрного профілю (домінування сільської молоді, яка 

орієнтована на майбутню професійну діяльність в аграрному секторі 

економіки); сенситивністю раннього юнацького віку в контексті 

досліджуваної проблеми; використанням потенціалу позааудиторної 

діяльності в контексті досліджуваної проблеми; а також чинників, які 

безпосередньо ускладнюють цей процес – обумовленість соціальним 

життям суспільства: економічним становищем; суспільною діяльністю 

найближчого оточення студента; глобальною зміною ціннісних орієнтацій 

тощо; застарілі форми проведення позааудиторної діяльності; 

нерівномірність залучення студентів до позааудиторної діяльності; 

неврахування різниці у вікових та індивідуальних особливостях студентів 

першого та випускного курсу; надмірна регламентація дій студентів; 

відсутність методичного забезпечення процесу виховання соціальної 

зрілості у студентів аграрних коледжів; формалізм у виховній роботі; 

зловживання кураторами студентських груп авторитарними методами 

виховання студентської молоді та ін. 

Головними завданнями виховання соціальної зрілості у студентів 

аграрних коледжів є: розширення знань про суспільство; оволодіння 

соціальними ролями: громадянин, фахівець, сім’янин; розвиток таких 

соціальних якостей, як-от: самостійність, соціальна активність, соціальна 

відповідальність, комунікативна толерантність; формування вмінь 

конструктивно вирішувати конфліктні ситуації; аналізувати соціальне 

явище з точки зору припустимості особистої та суспільної значущості; 

розвиток здатності до самоаналізу, до професійної самореалізації. 

Дослідниця Л. Канішевська зазначає, що соціальний розвиток 

особистості відбувається у процесі прилучення її до суспільної культури і 

«…формує спрямованість особистості не тільки на досягненнях власних, а 

й на досягненнях суспільно значущих цілей» [1, с. 40–41]. 

Важлива роль у вихованні соціальної зрілості у студентів аграрних 

коледжів належить куратору студентської групи. 
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Куратор (від латинського curator), що означає «опікун» – це особа, 

якій доручено спостерігати за перебігом будь-якої роботи, опікати будь-

кого [4, с. 598]. 

Діяльність куратора передбачає: утвердження в студентській групі 

державного підходу і відповідальності щодо розв’язання проблем 

навчально-виховного процесу; набуття молоддю соціального досвіду, 

успадкування надбань українського народу; спрямування інтелектуальної 

активності студентської молоді на обговорювання найактуальніших проблем 

сьогодення, залучення до роботи у різних сферах наукової діяльності, 

проведення національно-культурної, просвітницької та організаційно-

педагогічної роботи серед молоді, вивчення української мови та історії 

України; формування історичної пам’яті, національної свідомості, гідності; 

розвиток здібностей, їх повноцінна реалізація в різних видах діяльності; 

формування у студентській групі працездатності і відповідального 

ставлення до навчально-виховного процесу; забезпечення системно-цільового 

планування виховної роботи, формування у студентської молоді громадянськості 

і соціальної активності шляхом залучення її до різноманітної діяльності; 

постійне співробітництво, співтворчість із студентським активом та 

органами студентського самоврядування, молодіжними творчими 

об’єднаннями, рухами, а також організація життєдіяльності колективів 

студентських груп, розвиток ініціативи, творчості, набуття 

організаторських знань, вмінь та навичок; активне залучення студентів до 

управління навчально-виховним процесом; проведення виховної роботи зі 

студентами, які проживають у гуртожитку, сприяння організації їх 

здорового способу життя, розв’язання житлово-побутових проблем; 

залучення до виховного процесу батьків студентів [3, с. 8–9]. 

Куратор студентської групи має бути патріотом України, позитивним 

прикладом для студентів. Домінантними якостями куратора студентської 

групи є: соціальна активність, цілеспрямованість, врівноваженість; бажання 

працювати із студентами, здатність не розгублюватися в екстремальних 

ситуаціях, чарівність, чесність, справедливість, гуманність, ерудиція, 

педагогічний такт, толерантність, педагогічний оптимізм тощо. 

«Немає сумніву, – писав К. Ушинський, – що багато залежить від 

загального розпорядку в закладі, але найголовніше завжди залежить 

безпосередньо від особи вихователя, що стоїть віч-на-віч з вихованцем: 

вплив особи вихователя на молоду душу становить ту виховну силу, якої не 

можна замінити ні підручниками, ні моральними сентенціями, ні системою 

покарань та заохочень. Багато, звичайно, важить дух закладу, але цей дух 

живе не в стінах, не на папері, а в характері більшості вихователів, і звідти 

переходить у характер вихованців» [6, с. 28–29].  

Ключове значення у процесі виховання соціальної зрілості у студентів 

аграрних коледжів належіть ціннісно-мотиваційному ставленню куратора 

студентської групи до виховання соціальної зрілості у студентів аграрних 
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коледжів, прагненню ефективно виховувати соціально зрілу особистість; 

знанням про сутність соціальної зрілості та особливості її виховання у 

студентів аграрних коледжів; володінню формами і методами виховання 

соціальної зрілості; адекватному оцінюванню себе як куратора студентської 

групи здатного виховувати соціальну зрілість у студентів аграрних 

коледжів. 

Ураховуючи ці положення, реалізацію педагогічних завдань щодо 

виховання соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів ми розпочали 

з організації цілеспрямованої роботи з кураторами студентських груп з 

метою надання їм необхідних знань з теорії і методики виховання соціальної 

зрілості у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності.  

З метою підвищення готовності кураторів студентських груп з 

виховання соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів у 

позааудиторній діяльності нами розроблено програму семінару «Виховуємо 

соціальну зрілість у студентів аграрних коледжів». 

Завдання семінару «Виховуємо соціальну зрілість у студентів 

аграрних коледжів»: поглибити знання кураторів студентських груп про 

сутність понять «соціальна зрілість», «вихованість соціальної зрілості у 

студентів аграрних коледжів»; актуалізувати проблему виховання 

соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності; розглянути особливості виховання соціальної зрілості у даного 

контингенту студентів; ознайомити кураторів студентських груп з 

діагностикою рівнів вихованості соціальної зрілості у студентів аграрних 

коледжів; поглибити знання кураторів студентських груп про форми і 

методи виховання соціальної зрілості; ознайомити кураторів студентських 

груп з педагогічними умовами виховання соціальної зрілості у студентів 

аграрних коледжів у позааудиторінй діяльності; програмою кураторських 

годин «На шляху до соціальної зрілості»; розвинути рефлексивні уміння і 

навички; сприяти формуванню суб’єкт-суб’єктних відносин викладачів і 

студентів. 

З метою поглиблення знань кураторів студентських груп з проблеми 

виховання соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів у 

позааудиторній діяльності було розроблено і проведено лекцію «Сутність і 

структура соціальної зрілості студентів аграрних коледжів». На лекції 

розглядалися такі питання: ретроспективний аналіз проблеми виховання 

соціальної зрілості студентської молоді; сутність, структура соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів. Також було розроблено модель 

соціально зрілого випускника аграрного коледжу та обговорено результати 

проектної діяльності педагогів. 

Наступне заняття «Особливості виховання соціальної зрілості у 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності» (круглий стіл) 

мало на меті: розглянути сенситивність раннього юнацького віку щодо 

виховання соціальної зрілості; розкрити особливості виховання соціальної 
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зрілості у студентів аграрних коледжів; виявити чинники, які негативно 

впливають на виховання соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів; 

визначити потенціал позааудиторної діяльності в контексті досліджуваної 

проблеми. 

У ході проведення круглого столу куратори студентських груп 

аграрних коледжів обмінювалися думками з проблеми «Пошук умов 

усунення негативних чинників у процесі виховання соціальної зрілості у 

студентів аграрних коледжів». На цьому ж занятті куратори студентських 

груп розробляли основні завдання аграрного коледжу щодо виховання 

соціальної зрілості у студенів: здійснення цілеспрямованої роботи з 

виховання соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів; використання 

потенціалу позааудиторної діяльності щодо виховання соціальної зрілості у 

студентів аграрних коледжів; своєчасна діагностика та корекція рівнів 

вихованості соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів; вироблення 

у студентів соціальних навичок; створення можливостей щодо 

цілеспрямованої підготовки студентів аграрних коледжів до якісного 

опанування соціальними ролями: громадянин, фахівець, сім’янин; 

оптимізація форм і методів виховання соціальної зрілості у студентів 

аграрних коледжів у позааудиторній діяльності; залучення студентів 

аграрних коледжів до різноманітних видів позааудиторної діяльності, 

спрямованої на формування соціального досвіду. 

Метою заняття «Методика діагностики рівнів вихованості соціальної 

зрілості у студентів аграрних коледжів» було: ознайомлення кураторів 

студентських груп із критеріями і показниками вихованості соціальної 

зрілості у студентів аграрних коледжів; оволодіння методикою діагностики 

рівнів вихованості соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів. 

Заняття «Форми і методи виховання соціальної зрілості у студентів 

аграрних коледжів у позааудиторній діяльності» мало на меті: поглиблення 

знань кураторів студентських груп щодо форм і методів виховання 

соціальної зрілості; обговорення комплексу педагогічних умов виховання 

соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності; ознайомлення педагогів із розробленою нами програмою 

кураторських годин «На шляху до соціальної зрілості». 

Наступне заняття – «Студентське самоврядування як чинник 

виховання соціальної зрілості, мета якого полягала у визначенні шляхів 

активізації органів студентського самоврядування в аграрному коледжі. 

У ході проведення заняття було обговорено наступні поняття: 

«студентське самоврядування», «система студентського самоврядування», 

схарактеризовано принципи студентського самоврядування. Також було 

розглянуто функції і сфери діяльності органів студентського 

самоврядування; шляхи активізації органів студентського самоврядування в 

аграрному коледжі.  

Продуктивність роботи куратора студентської групи залежить від 
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ставлення до студента як до суб’єкта навчально-виховного процесу. Задля 

того, щоб студент став активним учасником педагогічного процесу, 

необхідно забезпечити суб’єкт-суб’єктний характер стосунків, який полягає 

в рівності психологічних позицій, взаємній гуманістичній спрямованості, 

активності педагога та вихованців, взаємопроникнення їх у світ почуттів та 

переживань [5].  

Відтак, у процесі спілкування із студентами куратор студентської 

групи має надавати перевагу діалогічному спілкуванню, яке 

характеризується «емоційною та особистісною відкритістю партнерів, 

психологічною налаштованістю на емоційний стан один одного, 

безоціночністю, довірою і відкритістю, відвертістю у вираженні почуттів і 

станів особистості [2, с. 48−49]. 

Куратору студентської групи необхідно уміти встановлювати 

педагогічно доцільні стосунки з усіма учасниками виховного процесу, 

керуючись правилами спілкування. 

Наступне заняття − «Педагогіка відносин або дещо про стилі 

педагогічного спілкування», метою якого було: розкрити специфіку 

педагогічного спілкування; стилі педагогічного спілкування; розробити 

«Правила педагогічного спілкування із студентом». 

У теоретичній частині заняття було обговорено специфіку 

педагогічного спілкування, ознаки спілкування-діалогу як провідної 

характеристики педагогічного спілкування, а саме: рівність учасників 

педагогічного спілкування; міжсуб’єктні відносини учасників спілкування; 

визнання учасником спілкування активної ролі співбесідника; безумовне 

сприйняття співбесідника; відкритість реакції і власної позиції у 

співбесідників; емпатійне слухання, налаштування на співбесідника; 

взаємна довіра викладача і студентів; право кожного учасника спілкування 

на власну точку зору; повага, терпимість до іншої точки зору; сприйняття 

співбесідника таким, яким він є; прагнення до смислотворчості у 

спілкуванні. 

Наступне заняття − «Внутрішні ресурси аграрного коледжу щодо 

попередження конфліктів» (творча майстерня для кураторів студентських 

груп) − мало на меті: розробити практичні рекомендації з попередження 

конфліктних ситуацій у колективі коледжу; проаналізувати стилі поведінки 

педагога в конфліктній ситуації; визначити особистісні ресурси кожного 

педагога щодо попередження конфліктів між учасниками навчально-

виховного процесу. 

Підготовка кураторів студентських груп до виховання соціальної 

зрілості сприяла підвищенню ціннісно-мотиваційного ставлення до 

проблеми виховання соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів; 

поглибленню знань про сутність соціальної зрілості та особливості 

виховання соціальної зрілості у даного контингенту студентів; оволодінню 

кураторами студентських груп формами і методами виховання соціальної 
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зрілості; сформованістю рефлексивної позиції, що виявляється в адекватній 

самооцінці, упевненості у власних силах. 

Проведене дослідження не вичерпує багатогранності теоретичних і 

практичних пошуків розв’язання проблеми. Подальшого вивчення потребує 

питання теоретичного обґрунтування та експериментальної перевірки 

педагогічних умов виховання соціальної зрілості у студентів аграрних 

коледжів у позааудиторній діяльності. 
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ТА ДОСВІДУ МИНУЛИХ РОКІВ  

ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

СЛУЖБ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Мета статті полягає у визначенні перспектив творчого 

використання ідей та досвіду 20‒90-х років ХХ століття в діяльності 

сучасних шкільних соціально-педагогічних служб. Для цього використано 

логіко-структурні та ретроспективні методи. У процесі наукового пошуку 

встановлено, що до перспектив творчого використання ідей та досвіду 

минулих років у діяльності сучасних шкільних соціально-педагогічних служб 

варто віднести: організацію колективного виховання, дозвілля дітей та 

учнівського самоврядування; широке залучення їх до трудової діяльності; 

організацію професійної освіти учнів. 

Ключові слова: ідеї, досвід, діяльність, учень, соціально-педагогічна 

служба, перспективи, актуалізація, загальноосвітній навчальний заклад. 

 

Цель статьи заключается в определении перспектив творческого 

использования идей и опыта 20-90-х годов ХХ столетия в деятельности 

современных школьных социально-педагогических служб. Для этого 

использованы логико-структурный и ретроспективный методы. В 

процессе научного поиска установлено, что к перспективным тенденциям 

творческого использования идей и опыта прошлых лет в деятельности 

современных школьных социально-педагогических служб следует отнести: 

организацию коллективного воспитания, досуга детей и ученического 

самоуправление; широкое привлечение школьников к трудовой 

деятельности; организацию профориентационной работы учащихся. 

Ключевые слова: идеи, опыт, деятельность, ученик, социально-

педагогическая служба, перспективы, актуализация, общеобразовательное 

учебное заведение. 

 

The purpose of the article is to determine the prospects of the creative use 

of the ideas and experience of the 20-90s of the XXth century in the activity of 
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modern school socio-pedagogical services. In order to generalize and systematize 

the facts, theoretical positions and experience of the work of the socio-

pedagogical services in the national comprehensive schools of the mentioned 

period and to determine the prospects for using the best achievements of past 

years on the outlined problem in modern conditions, logical-structural and 

retrospective methods have been used. In the course of the scientific research, it 

has been established that the prospects of the creative use of the ideas and past 

years experience in the activity of modern school socio-pedagogical services 

include: students self-government organization; the creation of children 

educational groups; the use of the various forms and methods of students leisure 

activity organization; vast involvement of students in labor activity; the use of 

vocational training, professional counselling and professional selection. 

Key words: ideas, experience, activity, student, socio-pedagogical service, 

prospects, actualization, general educational institution. 

 

Сучасний розвиток освіти в Україні визначається основними 

нормативними актами – Державна національна програма «Освіта» і 

«Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012‒2021 роки». У 

зазначених документах визначено необхідність забезпечення 

«пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонії стосунків людини і 

навколишнього середовища, суспільства і природи» [4], організацію 

національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді. 

Наголошується, що загальноосвітні навчально-виховні заклади мають 

забезпечувати формування особистості, яка підготовлена до життя в 

постійно змінюваному, конкурентному, взаємозалежному світі [8].  

Отже, забезпечення успішної соціалізації дітей та юнацтва є одним із 

пріоритетних завдань сучасної загальноосвітньої школи. Це актуалізує 

потребу в творчому використанні ідей та досвіду діяльності шкільної 

соціально-педагогічної служби минулих років, а саме періоду 20-90-их рр. 

ХХ століття. 

Різні аспекти організації соціально-педагогічної діяльності в 

загальноосвітніх навчальних закладах розглядалися Н. Агарковою 

(реалізація прав старшокласників), О. Караман (захист дитинства в 

загальноосвітній школі), Я. Мудрим (соціально-педагогічні засади 

збереження репродуктивного здоров’я старшокласників), Н. Отрощенко 

(організація профорієнтації школярів), Т. Швець (соціалізація 

старшокласників у позакласній діяльності), С. Березіним, В. Безпалько, 

Т. Вайніленко, К. Лисецьким, Н. Максимовою, В. Оржеховською, 

О. Скавронською, Л. Фортовою, І. Шишовою, О. Юшко (профілактика і 

корекція адиктивної поведінки підлітків у діяльності психолога і 

соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу), 

О. Вакуленко, Л. Ващенко, Ю. Галустян, С. Кириленко (шляхи формування 

здорового способу життя учнівської молоді). 
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Мета статті ‒ окреслити перспективи творчого використання ідей та 

досвіду 20‒90-х років ХХ століття в діяльності сучасних шкільних 

соціально-педагогічних служб. 

Як свідчить аналіз роботи сучасних загальноосвітніх навчальних 

закладів окремі педагогічно цінні здобутки цього періоду потребують на 

подальше вивчення та творче використання. 

З огляду на окреслену проблему подальшого використання в сучасній 

шкільній практиці потребує досвід колективного виховання, накопичений 

соціально-педагогічною службою загальноосвітньої школи у 20–90-

ті рр. ХХ століття. Виховання в колективі допомагає учням включитися в 

систему суспільних відносин, сформувати у них основні соціальні риси; 

вміння сприймати норми та вимоги суспільства; прищепити почуття ділової 

залежності, відповідальності, підпорядкування, вимогливості, взаємодопомоги; 

розвинути громадянськість, гуманність. 

Педагогічно цінними виявилися й напрацювання соціально-

педагогічної служби з питань шкільного самоврядування. Про актуальність 

організації учнівського самоврядування в школах України свідчить активна  

участь школярів у суспільно важливих Всеукраїнських проектах органів 

учнівського самоврядування. Так, на державному рівні організується 

діяльність щодо реалізації проекту «Правильний вибір професії – успішне 

життя» систем учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних 

закладів Волинської, Житомирської, Закарпатської, Сумської, Тернопільської, 

Черкаської та Чернігівської областей.  

Окрім того, в Івано-Франківську понад 12 років здійснюється проект 

«Шкiльнi служби порозуміння», які роз’яснюють права дітей та їх 

обов’язки. Представники органів самоврядування з Кіровограду 

організували конкурс щодо підготовки кращих методичних порад із 

реалізації прав дітей. З метою надання допомоги з питань соціалізації 

дівчат-правопорушниць із обласної виправної колонії на Сумщині активно 

впроваджується проект «Діти – дітям» [7]. 

У 2015 р. було проведено соціологічне опитування, в якому брали 

участь 202 школярі 7‒11 класів міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. 

Аналіз його результатів свідчить, що 34,3% учнів беруть участь у роботі 

органів учнівського самоврядування; 41,2% – не задіяні в них; 21,6% – не 

беруть участі, але бажають її брати; у 2,9% опитаних у школах відсутні 

органи учнівського самоврядування. 86,3% учнів вказують, що учнівське 

самоврядування в їхніх навчальних закладах формується на добровільних 

принципах, тоді як 13,7% респондентів вказують на примусовість у цьому 

процесі [1]. 

Отже, як і раніше, однією із проблем щодо призначенням лідерів 

самоврядування адміністрацією школи є примусове вирішення цього 

питання. Враховуючи досвід діяльності соціально-педагогічних служб 

минулих років, з метою розв’язання окресленого питання варто 
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переорієнтувати роботу шкільних служб з організаторської функції на 

координаційну та консультаційну.  

Вважаємо, що на творче використання заслуговують і педагогічно 

цінні напрацювання соціально-педагогічної служби 20‒90-х рр. ХХ століття 

щодо організації родинного виховання. Наприклад, діяльність педагогічних 

консультацій, кімнат педагогічної освіти для батьків при школах будуть 

сприяти вирішенню багатьох проблем родинного виховання. Серед 

головних проблем родинного виховання сучасні науковці визначають:  

– суттєве збільшення кількості сімей, що мають одну дитину. Це 

призводить до виховання егоїстів, людей, які не розуміють проблем інших;  

– масове поширення незареєстрованих (цивільних) шлюбів, що 

сприяє формуванню у підростаючого покоління деформованого розуміння 

родини; 

– значне зростання кількості неповних сімей, самоусунення 

нерідного батька (матері) від відповідальності за виховання нерідної 

дитини, що породжує в дитини почуття дискомфорту, агресії, відчуження і 

закріплення неправильної моделі сімейного життя; 

– поширення серед українців такого явища, як «заробітчанство». За 

статистичними даними близько 10% української молоді працює за 

кордоном. Переважна кількість молодих батьків залишає своїх дітей на 

дідуся та бабусю, близьких родичів, знайомих. Діти залишаються без 

належної батьківської уваги.  

Частковому вирішенню означених проблем буде сприяти створення 

при школі педагогічних консультацій для батьків за зразком тих, які 

успішно діяли в Україні в 20‒30-ті рр. ХХ століття. Дієву допомогу щодо 

розв’язання питань виховання дітей у сім’ї, як свідчить досвід минулих 

років, можуть надати і кімнати педагогічної освіти для батьків, що були 

поширені в загальноосвітніх навчальних закладах у 20-х ‒ першій половині 

80-х рр. ХХ століття.  

У сучасних умовах доцільним також буде створення шкільною 

соціально-педагогічною службою спеціальних сайтів педагогічної освіти 

для батьків та проведення віртуальних педагогічних консультацій. До 

переваг такої форми взаємодії школи з родинами можна віднести 

можливість збереження анонімності батьків, що звертаються за допомогою.  

Аналіз науково-педагогічних праць (О. Зубова, А. Рижанова, 

А. Фоменко) дозволяє констатувати, що сьогодні особливої актуальності 

набуває проблема впливу засобів масової інформації та мережі інтернет на 

родинне виховання. «Зразком для наслідування, – підкреслює М. Берулава, – 

є суб’єкт, що постійно щось жує і п’є, сексуально стурбований, метою життя 

якого є виграти мільйон. У сфері його інтересів відсутні патріотизм, 

бажання створити сім’ю, виростити дітей, допомогти іншим людям, повага 

до людей похилого віку, вміння отримувати задоволення не тільки від пива 

і жуйки, але й … від того, що робить людину людиною» [2, с. 4].  
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Отже, вийти з цієї нелегкої ситуації можна за допомогою виховання у 

особистості соціальної відповідальності, яке доцільно починати із сім’ї. З 

огляду на це, важливим завданням сучасних соціальних педагогів та 

соціальних працівників є створення належних умов для забезпечення 

наступності між поколіннями, збереження національних та родинних 

традицій.  

Науково-педагогічні матеріали і досвід діяльності сучасних 

загальноосвітніх навчальних закладів свідчать, що шкільні соціально-

педагогічні працівники основну увагу зосередили на роботі з  кризовими 

родинами. За справедливим переконанням О. Зубової, до процесу 

гармонізації взаємовідносин необхідно залучати всі сім’ї, доцільно вживати 

профілактичних заходів, а не «нейтралізувати деструктивні наслідки 

непорозуміння між цілими поколіннями в суспільстві» [5]. 

З огляду на це, нормалізація стосунків батьків та дітей визначається 

як один із провідних напрямів діяльності педагогічної консультації для 

батьків на базі загальноосвітнього навчального закладу. 

Вивчення та аналіз науково-педагогічних джерел дає підстави 

стверджувати, що в сучасній Україні існують значні проблеми щодо 

організації дозвілля дітей. Не маючи можливостей самим повною мірою 

споживати послуги розважальних дозвіллєвих центрів, більшість українців 

виявляються у владі стереотипів, які активно конструюються ЗМІ з приводу 

того, як краще проводити вільний час. Отже, ЗМІ та медіа-ресурси, з одного 

боку, поширюють уявлення про бажані форми дозвілля, а, з іншого, – самі 

виступають як спосіб організації вільного часу.  

Телебачення, комп’ютерні ігри та розваги в мережі Інтернет 

виступають абсолютними лідерами в проведенні дозвілля. Разом з тим, такі 

якості, як творчість, саморозвиток особистості перестають розглядатися як 

дозвіллєва практика. 

Окреслені вище проблеми частково можна вирішити, 

використовуючи досвід діяльності шкільної соціально-педагогічної служби 

у 20-х – першій половині 80-х років ХХ ст. Оскільки загальноосвітні 

навчальні заклади наявні в кожному населеному пункті, збільшення 

кількості безоплатних гуртків різного спрямування, відкриття шкільних 

музеїв, організація краєзнавчо-туристських походів сприятимуть 

забезпеченню культурного дозвілля дітей. Творчій реалізації та 

саморозвитку школярів, може сприяти й активізація діяльності сучасної 

соціально-педагогічної служби школи в напрямі проведення свят, вечорів, 

виставок рукоділля і живопису, КВК, екскурсій, конференцій, випуску 

стіннівок, тобто тих форм, які широко використовувалися в Україні в 20-х – 

90-х років ХХ ст. 

У результаті вивчення та узагальнення науково-педагогічної 

літератури установлено, що сьогодні особливо гостро стоять питання 

попередження дитячих правопорушень і забезпечення успішної соціалізації 
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дітей, схильних до вживання алкоголю, наркотиків та здійснення 

правопорушень. А, як відомо, зазначені проблеми активно розроблялися 

шкільними соціально-педагогічними працівниками та педагогами ще на 

початку ХХ століття. 

На сьогоднішній день особливої актуальності в профілактичній 

діяльності школи щодо попередження протиправної поведінки учнів 

набувають питання організації суспільно корисної праці та змістовного 

дозвілля. Певну допомогу в успішній організації зазначеної діяльності може 

надати вивчення і творче використання досвіду шкільної соціально-

педагогічної служби досліджуваного періоду.  

Доцільно звернути увагу на те, що в окремих школах України вже 

успішно використовуються ці напрацювання з урахуванням сучасних 

реалій. Наприклад, у Старинській ЗОШ Київської області (директор 

С. Кравченко) запроваджено модель «Школа здоров’я, школа праці», яка 

передбачає уміле поєднання здоров’язбережувальних технологій з 

активною фізичною працею школярів. У Новопокровській педагогічній 

гімназії Дніпропетровської області (директор В. Сиволаб) позитивно 

зарекомендувала себе модель «Школа-господарство», котра до сучасної 

навчальної бази школи приєднала сільське господарство, автотракторний 

клас, свиноферму.  

У Яворівській ЗОШ I‒III ст. Івано-Франківської області (директор 

П. Лосюк) успішно працює модель «Гуцульської сільської школи 

майбутнього», спрямована на забезпечення підготовки і виховання 

сучасного конкурентоспроможного господаря, який володіє різними видами 

народних промислів, має економічні і правові знання, навички організації 

продуктивної праці, виробничі компетентності [10, с. 343].  

Динамічне інформаційне суспільство суттєво впливає на ринок праці 

в сучасному світі. З огляду на це, велике значення в сучасній школі має 

профорієнтаційна робота, яку здійснюють як класні керівники і вчителі-

предметники, так і працівники шкільних соціально-педагогічних служб. За 

слушним переконанням Т. Кирикович, профорієнтаційна робота школи має 

враховувати такі тенденції розвитку інформаційного суспільства, як: 

1. Зміна структури професій. Так, у 50-х роках XX століття 

чисельність промислових працівників становила понад 50% зайнятого 

населення. Потім у зв’язку з інформатизацією виробництва ця цифра стала 

суттєво зменшуватися і за прогнозами на майбутнє має знизитися до 5–10%. 

[6, с. 119].  

2. Сьогоднішньому ринку праці притаманний «новий класовий 

поділ». З одного боку, спостерігається стрімке зростання кількості людей, 

які не здатні навчатися, чи не затребувані сучасним виробництвом. З іншого, – 

збільшується клас освічених «інтелектуальних службовців», або «клас 

людей знань». Знання, якими володіють представники цього класу, дають їм 

повну свободу пересування та можливість висувати свої умови 
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роботодавцю. Володіючи іноземною мовою, маючи ґрунтовні професійні 

знання, вони можуть працювати в будь-якій країні та установі, де гарно 

платять [6, с. 120]. 

3. Потреба в мобільній робочій силі. Як стверджують фахівці, 42% 

молоді в перші два роки після закінчення професійного навчального закладу 

змінює свою професію на іншу. За прогнозами вчених, у найближчому 

майбутньому це стане нормою. 

4. Можливі глобальні зміни в самому характері виробництва, на який 

в найближчі десятиліття істотно можуть вплинути досягнення в галузі 

нанотехнологій [6, с. 121]. 

З урахуванням зазначених тенденцій розвитку інформаційного 

суспільства Т. Кирикович сформулювала завдання професійно-

орієнтаційної роботи школи, а саме: формування у школярів знань про 

вимоги сучасного виробництва до особистісних якостей працівника – 

самостійність, відповідальність, високий рівень самоорганізації; 

інформування їх про вимоги до комунікативної компетенції працівника, до 

вміння працювати в умовах інтеграційних впливів; розвиток психологічної 

готовності школярів до здатності легко відмовлятися від старих знань і 

засвоювати нові; перетворення людини на керівника своєї освіти та 

розвитку [6, с. 120‒121]. 

Узагальнення праць науковців дозволяє констатувати, що на 

сучасному етапі розвитку загальноосвітніх навчальних закладів 

актуалізується досвід професійної освіти дітей, який накопичила соціально-

педагогічна служба в 20-90-ті рр. ХХ ст. Так, учителі, соціальні педагоги та 

соціальні працівники і зараз займаються профосвітою, профконсультуванням 

і профвідбором.  

Отже, значна частина педагогічно цінних напрацювань минулих років 

у галузі соціально-педагогічної діяльності витримала перевірку часом і 

сьогодні творчо використовується соціально-педагогічними працівниками 

взагалі та соціально-педагогічними службами загальноосвітньої школи 

зокрема.  

До перспективної тематики подальшого наукового пошуку можна 

віднести питання порівняльного аналізу змісту, форм та методів діяльності 

соціально-педагогічних служб для дітей на різних етапах розвитку 

Української держави. 
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ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ В 

ХЕРСОНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 

У статті розкрито об’єктивні умови, що склалися в Херсонській 

губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. та сприяли розвитку мережі 

навчальних закладів для підготовки сестер милосердя. Автором 

виокремлено події в Європі (створення перших шкіл для медсестер), на 

теренах Російської імперії (створення Товариства Червоного Хреста та 

військові події), а також в Херсонській губернії (низький рівень медичного 

обслуговування населення, діяльність місцевого управління Товариства 

Червоного Хреста), що передували появі спеціальних навчальних медичних 

закладів для сестер милосердя та зумовили зміст їх навчально-виховного 

процесу. 

Ключові слова: історія освіти, медсестринська освіта, сестра 

милосердя, община сестер милосердя, Херсонська губернія. 

 

В статье раскрыты объективные условия, сложившиеся в 

Херсонской губернии в конце XIX – в начале ХХ в., которые способствовали 

развитию сети учебных заведений, обучавших сестер милосердия. Автором 

выделены события в Европе (создание первой школы для медсестер в 

Германии), на территории Российской империи (создание Российского 

Общества Красного Креста, военные события) и в Херсонской губернии 

(низкий уровень медицинского обслуживания населения, деятельность 

местного управления Общества Красного Креста), предшествовавшие 

появлению специальных учебных медицинских заведений (общин сестер 

милосердия). 

Ключевые слова: история образования, медицинская сестра, сестра 

милосердия, община сестер милосердия, Херсонская губерния. 

 
The article reveals the objective conditions prevailing in the world, in 

Europe and in Kherson province in the late XIX ‒ early XX century, which 
contributed to the development of a network of educational institutions that 
trained sisters of mercy. The article analyzes the main milestones of the 
establishment of the Red Cross Society in Europe and the Russian Empire as an 
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organization that undertook the responsibility of creating a network of 
educational institutions for female medical personnel to help wounded and sick 
warriors. The authors disclose the links between the military actions conducted 
by the Russian Empire and the expansion of the network of communities of nurses 
with the goal of increasing women’s medical personnel for the needs of the army. 
A significant percentage of infectious diseases, epidemics, a high mortality rate, 
and a shortage of medical personnel have become the reasons for the expansion 
of the network of communities of nurses in Kherson province in the late XIX - 
early XX century. 

Key words: history of education, nurse, sister of mercy, community of 
sisters of mercy, Kherson province. 

 
Якість освітнього рівню медичних сестер повсякчас хвилювала 

світову спільноту починаючи з ІІ половини ХІХ ст., закінчуючи початком 
ХХІ ст., оскільки від рівня підготовки, зокрема, медсестринських кадрів 
залежить якість надання медичної допомоги населенню країни. В умовах 
реформування галузі охорони здоров’я, на шляху пошуків найбільш 
ефективних методологічних і ціннісно-гуманістичних засад медсестринської 
освіти актуальним постає питання історико-педагогічного дослідження 
освітніх процесів періоду ІІ половини ХІХ – початку ХХ ст., зокрема 
розвитку медсестринської освіти на регіональному рівні (в Херсонській 
губернії), виокремлення її особливих рис з метою використання найбільш 
прогресивних аспектів в сучасному освітньому процесі підготовки 
кваліфікованих медичних сестер.  

Освіта медичних сестер в Херсонській губернії наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ ст. не була темою спеціального дослідження. Науковці 
Шегедин М. Б. Вороненко Ю. В., Чернишенко Т. І., Гончарова Н. О. 
Мудрик Н. О., Кармалюк С. П., Кушик М. Л., Ястремська С. О. висвітлюючи 
аспекти медсестринської освіти, засади діяльності Товариства Червоного 
Хреста, прямо або опосередковано звертались до проблеми розвитку та 
становлення медсестринської освіти в Херсонській губернії означеного 
історичного періоду своїх публікаціях. 

Незважаючи на значний прогрес у розвитку та становленні 
медсестринської освіти з другої половини XIX до початку XXI ст., слід 
відзначити недостатність наукового теоретичного та практичного підґрунтя 
в організації медсестринської освіти, неврегульованість правового поля 
діяльності медичних сестер, нехтування міжнародним досвідом підготовки 
фахівців медсестринства тощо. Це актуалізує необхідність здійснення 
історико-педагогічного аналізу становлення та розвитку теоретико-
методологічних основ і передумов медсестринської освіти для урахування 
історичного регіонального досвіду навчання медсестер. 

Мета статті полягає у встановленні причинно-наслідкових зв’язків 
між умовами, що склалися в світі, на теренах Російській імперії, в 
Херсонській губернії, зокрема, та розвитком медсестринської освіти в 



Збірник наукових праць. Випуск 2, 2017 

 - 346 - 

Херсонській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
Впродовж Середніх віків доглядом за хворими займалися релігійні 

общини та присвячували себе цим обов’язкам монахині, які замало або 
зовсім не були навчені догляду за хворими [2, с. 176]. Сестринська справа 
до початку ХІХ ст. не вважалася заняттям професійним і здійснювалась в 
межах благодійної діяльності особами без відповідної підготовки [14, с. 51], 
дрібні лікувальні установи взагалі працювали без середнього медичного 
персоналу, а у великих – міг працювати лише один середній медичний 
працівник. Так, у клініках єдиного на той час в Західній Україні медичного 
факультету Львівського університету медичними сестрами працювали 
монашки, які погано володіли навичками догляду за хворими [15, с. 224], 
аналогічна ситуація складалася і в Центральній та Східній Україні, де в 
ХІХ ст. були відкриті університети з медичними факультетами, однак, не 
існувало жодного закладу по підготовці медичних сестер [14, с. 51]. 

Подія, що сталася в ХІХ ст., принесла величезну користь медицині, 
адже було визнано, що гарний медичний догляд має першочергове значення 
як для пацієнта, так і для лікаря і може стати визначним фактором для 
результату лікування – з гарним доглядом пацієнт одужує, без нього більше 
за все він помре. З другої половини ХІХ ст. до медичного догляду стали 
відноситись як до мистецтва, якому треба навчатися, і після того як догляд 
за хворим було признано професією, серед сиділок з’явилися освічені жінки 
[2, с. 176]. 

Перше керівництво російською мовою для спеціальної підготовки 
персоналу з догляду за хворими вийшло в світ у 1822 році під назвою 
«Руководство и правила, как ходить за больными, в пользу сим делом 
занимающегося, а наипаче для сердобольных вдов, знанию сему особенно 
себя посвятивших, сочиненные Христофором Оппелем». У цій книзі 
містилися відомості про принципи відбору персоналу для догляду, вимоги 
до їхніх фізичних і моральних якостей (тверезість, відданість, любов до 
людей, увага до хворих, терплячість, сумлінність, мовчазність, охайність, 
відсутність відрази), особливості догляду за тяжкохворими, видужуючими, 
травмованими, вмираючими, породіллями, немовлятами та іншими  
[15, с. 217]. 

Реформи в медсестринстві почались в Германії і першою людиною, 
яка відкрила школу для навчання медичних сестер був протестантський 
пастор Теодор Фліднер (1800–1864) та його жінка Фредеріка, перетворивши 
у 1833 р. будиночок у власному саду на будинок для звільнених з ув’язнення 
жінок, а три роки потому відкривши першу школу для дияконес [2, с. 176], 
яка в майбутньому була трансформована у школу для підготовки сестер 
милосердя та послужила моделлю для подібних навчальних закладів, 
створених пізніше як в межах, так за межами Германії [2, с. 177]. 

Навчальні заклади для підготовки сестер милосердя були 
започатковані в Російській імперії в 1844 р. в Петербурзі відкриттям 
«сердобольного заведения» – першої в Росії общини сестер милосердя, яка 
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в 1873 р. одержала назву Свято-Троїцької. Створення цієї общини 
передбачало широкі завдання: турботу про хворих, покинутих дітей, 
«падших женщин» та інші. При общині був створений шпиталь, притулок 
та школа для дітей-сиріт. [15, с. 217] Однією з найбільш яскравих сторінок 
в історії зародження і розвитку суспільної гуманної діяльності вважається 
заснування М. І. Пироговим у 1854 р. в Петербурзі Хрестовоздвиженської 
общини сестер опікування про хворих і поранених та її участь в наданні 
допомоги воїнам під час Кримської війни та оборони Севастополя  
[15, с. 218]. У жовтні 1855 р. в Севастополі М. І. Пирогов склав «Правила 
для сестер Крестовоздвиженской общины» і вперше поділив сестер 
милосердя на три основні категорії: сестер-господинь, сестер-аптекарок та 
перев’язувальних сестер. Для кожної з категорій він розробив спеціальні 
інструкції та правила взаємодії між ними та лікарями [14, с. 53]. Успішна 
участь в Кримській війні (1853-1856 рр.) сестер милосердя дали значний 
поштовх для розвитку в Росії сестринської справи [15, с. 218]. Після 
Кримської війни почали створюватися нові сестринські общини, сестер 
милосердя стали більше залучати для догляду в лікарнях та шпиталях і в 
мирний час [3, с. 8]. 

Через кілька років після Кримської війни рух за організацію 
громадської допомоги пораненим на полях битв значно поширився в Європі. 
Одним з ініціаторів цього руху був швейцарець Анрі Дюнан, свідок 
італійського походу Наполеона ІІІ в 1859 р. і кровопролитної битви біля 
міста Сольферіно в Італії. Ця битва коштувала французькій і австрійській 
армії 80 тисяч осіб убитими, пораненими і хворими [1, с. 5]. Анрі Дюнан був 
уражений стражданнями поранених, які залишалися без будь-якої допомоги 
на полі бою, навіть привезені до примітивних лазаретів фактично 
залишалися без допомоги через нестачу медичного і обслуговуючого 
персоналу. Про страждання поранених і хворих під час цієї битви Анрі 
Дюнан розповів у своїй книзі «Спогади про Сольферіно», яка справила 
велике враження на громадську думку в Європі. Автор пропагував 
необхідність створення за мирного часу товариства допомоги з 
кваліфікованих, самовідданих добровольців, які б під час війни подавали 
допомогу пораненим і доглядали за ними [1, с. 5]. 

На базі швейцарської філантропічної організації «Суспільна користь» 
з ініціативи Анрі Дюнана в 1863 р. був створений «Міжнародний Комітет 
допомоги пораненим». У 1864 р. на конференції 16 країн в Женеві було 
прийнято рішення про організацію національних товариств про піклування 
про поранених і хворих воїнів [1, с. 6]. «Міжнародний Комітет допомоги 
пораненим» у 1876 р. був перейменований у «Міжнародний Комітет 
Червоного Хреста» [1, с. 6]. 

У Росії почин утворення постійного Товариства, організованого з 
метою полегшення долі поранених на війні, належала Лейб-Медику Двору 
Його Імператорської Величності Таємного Радника Філіпу Яковичу 
Кареллю, який залучив до участі в цій справі баронесу Марію Петрівну 
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Фредерікс і Марфу Степанівну Сабініну [7, с. 58]. Думка ця була прийнята з 
повним співчуттям імператрицею Марією Олександрівною і в грудні 1866 р 
відбулося перше засідання зазначених трьох осіб за участю ще кількох, 
запрошених особливо [11, с. 3]. Росія приєдналася до Женевської конвенції 
в 1867 р. [1, с. 7] і 28 квітня 1867 р остаточно редагований статут Товариства 
було внесено до Державної Ради і, прийнятий без всяких змін, удостоєний 3 
травня 1867 р Найвищого затвердження Государя Імператора [7, с. 58].  

Для досягнення своєї основної мети, Товариство, читаємо в § 2 
Статуту, «через свои управления принимает все дозволенные законом меры 
к увеличению денежных и материальных средств своих, принимает меры 
для приготовления санитарной прислуги, образования сестер и братьев 
милосердия, заготовлять всякие лекарства и перевязочные принадлежности, 
равно дозволяет все то, что может служить к пользованию и вообще к 
облегчению положения страждущих воинов» [8, с. 72]. 

Російське Товариство Червоного Хреста створило в країні широку 
мережу сестринських общин для підготовки сестер милосердя [12, с. 48]. 
Початок підготовки сестер милосердя в Російській імперії було покладено в 
1867 р. Московським Дамським комітетом, що знаходилося під 
головуванням ігумені Таїсії. Комітет прийняв на своє утримання в чотирьох 
монастирях міста Москви: Воронезькому, Олексіївському, Страсному і 
Зачатіевском 24 сестри, яким для привчання до своїх обов’язків дозволено 
було, з дозволу начальства московських міських лікарень, постійне 
чергування в лікарні для чорноробів та тюремній лікарні. Майже одночасно 
ще три жіночих комітети: Одеський, Полтавський, В’яземський і Подільське 
місцеве управління підшукали 49 жінок, бажаючих навчатися в міських 
лікувальних установах, із зобов’язанням вступити у разі війни в число 
сестер Товариства [7, с. 61].  

Перші общини були організовані по типу релігійних установ, багато в 
чому вони нагадували колишні монастирі. Від тих, хто вступав на курси 
вимагали надання свідоцтва про політичну та моральну благонадійність  
[12, с. 48]. 

На початку свого існування, Товариство піклування про хворих і 
поранених воїнів, суворо трималося того принципу, що Червоний Хрест 
покликаний працювати тільки під час війни, тому завданням мирного часу 
було накопичення грошових коштів на випадок війни, розширення мережі 
установ Червоного Хреста для збору пожертвувань і поширення ідей 
Червоного Хреста на засадах Женевської конвенції у всіх верствах 
населення. Однак, незабаром, досвід Франко-Прусської війни (1870‒1871) 
вказав на необхідність заготовлення в мирний час предметів подачі 
допомоги хворим і пораненим, починаючи з білизни, перев’язувальних 
засобів і хірургічних інструментів і закінчуючи цілими рухливими 
лазаретами та з’ясувалося величезне значення завчасної підготовки в 
мирний час жіночого і чоловічого санітарного персоналу [7, с. 58]. 

Академік М. І. Пирогов у своєму звіті про відвідування військово-
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санітарних установ в Німеччині, Лотарингії та Ельзасі вже у 1870 р. 
наголошував на необхідності вкладання грошей Товариства у підготовку 
медичного персоналу, стверджуючи, що «самое производительное 
употребление капиталов Общества попечения о раненных и больных воинах 
состоит не в простой отдаче их в рост, не в закупке материалов, а в 
благоразумном расходовании их на организацию подвижных и временных 
лазаретов и практическом образовании санитарного персонала для 
насущной потребности всего народа. Это практическое употребление 
капитала послужит и самым надежным средством к упрочению 
существования частной помощи, ее дальнейшему развитию, ее 
самообразования, к возбуждению сочувствия в целом обществе к ее 
деятельности, а вместе с тем и к увеличению капитала» [13, с. 484]. 

З цього часу головною турботою Товариства Червоного Хреста в 
мирний час стало утворення кадру сестер милосердя, які отримали 
підготовку не на короткочасних курсах, а протягом кількох років в 
упорядкованих лікувальних закладах і практичним здійсненням цього 
принципу стало відкриття общин сестер милосердя, які під час епідемій та 
інших громадських лих з’являються на допомогу населенню, а під час війни 
представляють цілком підготовлений персонал для лікувальних та інших 
установ військового відомства і Червоного Хреста [7, с. 60].  

Після Франко-Прусської війни Російське Головне Управління 
Червоного Хреста вжило всіх заходів до збільшення жіночого санітарного 
персоналу, а Військове Відомство відкрило свої лікувальні заклади для 
обслуговування їх сестрами милосердя. Правила, що визначали обов’язки і 
діяльність сестер милосердя в госпіталях, були затверджені Військовим 
Міністром 9 листопада 1871 р. та оголошені наказом по Військовому 
Відомству 14 листопада 1871 р. за № 34, потім 31 січня 1875 р. Міністром 
Внутрішніх Справ були затверджені загальні правила для сестер, згідно 
яким на Товариство Червоного Хреста було покладено сприяння військовій 
адміністрації в догляді за хворими і пораненими під час війни, 
приготуванням для цієї мети сестер милосердя, які в мирний час 
обслуговують не тільки військові і військово-морські госпіталі, а й цивільні 
лікувальні заклади [7, с. 62]. 

Діяльність Товариства Червоного Хреста під час миру зводилася до 
трьох головних видів: а) допомоги при суспільних лихах, б) здійснення 
допомоги скаліченим воїнам та в) підготовка умілого жіночого персоналу 
для потреб військового часу, нероздільно зв’язаною з допомогою в 
народних лихах та виражалася у відкритті цілого ряду лікарень та 
приймальних відділень [8, с. 75]. 

Досвід російсько-турецької кампанії (1877–1878) став вказівкою на 
необхідність мати в запасі сестер досвідчених, дисциплінованих, вихованих 
в общині. Користь сестер милосердя простежувалася і при недостачі 
фельдшерів, велика наукова підготовка сестер дозволяла їм заміняти 
фельдшерів. Військове міністерство, переконавшись в користі для 
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поранених та хворих армій гарного жіночого догляду, явилося на допомогу 
Червоному Хресту, відкривши свої шпиталі для підготовки сестер 
Червоного Хреста і постійної в них практики. Положенням військової ради, 
Височайше затвердженим 13 січня 1879 р., наказувалося приймати сестер 
милосердя в військово-шпитальні установи лише за згодою з органами 
Червоного Хреста [8, с. 112]. 

Але все ж таки розвиток общинної організації йшов повільно. За 
десятиліття 1871-1881 рр. в Російській імперії було відкрито тільки 11 
общин. Великий поштовх цій справі був наданий, по-перше, Височайше 
затвердженим положенням про військово-лікарські заклади військового 
часу, в силу статті 47 якого на Товариство Червоного Хреста було покладено 
обов’язок мати напоготові для потреб військового часу кадр підготовлених 
сестер милосердя в 3 000 осіб, а по-друге, важкими роками, які 
супроводжувалися голодом, холерою та іншими епідеміями [7, с. 62]. 

В окреслений історичний період медична допомога для переважної 
більшості населення Херсонської губернії була недоступною. Через 
недоїдання, тяжкий клімат, незадовільні житлові умови, відсутність будь-
якого благоустрою населених пунктів, широко розповсюджувалися 
епідемічні хвороби. У 1811-1812 рр. в м. Херсоні лютувала холера, що з 
невеликими інтервалами тривала до 1856 р.; під час Кримської війни в місті 
спалахнула епідемія тифу [5, с. 21]. За 1770-1813 рр. в м. Єлисаветграді 4 
рази лютувала чума, п’ять разів його спустошувала холера [6, с. 84]. 
Протягом 30-50-х рр. ХІХ ст. у м. Олександрія Херсонської губернії чотири 
рази спалахувала епідемія холери, тільки в 1855 р. від неї померло 142 особи 
[6, с. 601]. 

Станом на 1883 р. хворі заразними хворобами становили 13 % усієї 
кількості хворих губернії. Така значна кількість хворих пояснюється 
великим розповсюдженням в деяких місцинах венеричних хвороб та 
бленорейного запалення очей. В Єлисаветградському повіті майже цілі села 
були уражені сифілісом, задля боротьби з яким місцеве земство визнало 
необхідним утримувати особливий медичний персонал з особливого 
санітарного лікаря, фельдшериці та кількох фельдшерів [10, с. 41]. 

Сестри милосердя, навчені в общинах Херсонської губернії за 
відсутності військових дій ставали в нагоді цивільному населенню, 
особливо тієї незаможної частини, яка не могла сплатити гонорар лікарю, 
фельдшеру. Їм приходили на допомогу милосердні, дбайливі, терплячі 
жінки, виховані в християнській любові до людини. 

Таким чином, наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. в Херсонській 
губернії були створені передумови для розвитку закладів освіти сестер 
милосердя. Всього до початку ХХ ст. у віданні Червоного Хреста була 81 
община з 1603 сестрами милосердя [4, с. 73], а станом на 1912 р. 
Херсонським управлінням Червоного Хреста була створена найбільша 
кількість общин (22 %) від загальної кількості общин на теренах України, 
про що свідчать дані таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Дані про кількість соціальних закладів, які утримували місцеві 

управи Червоного Хреста в Україні (1912 р.) [9, с. 118] 
 

№ 

п/п 

Назва місцевих 

управ Червоного 

Хреста  

Кількість 

Общин 

сестер 

милосердя 

Амбулаторій Лікарень Притулків Аптек Санаторіїв 

1 Волинська 3 4 2 - - 1 

2 Катеринославська 1 1 1 - 1 - 

3 Київська 1 12 3 1 1 - 

4 Подільська 1 1 - - - - 

5 Полтавська 3 3 - 1 - - 

6 Таврійська 3 3 2 - - 1 

7 Харківська 1 1 1 - - - 

8 Херсонська 4 3 5 - 1 1 

9 Чернігівська 1 1 1 1 1 - 

 Всього: 18 29 15 3 4 3 

 

Медична допомога, надана Червоним Хрестом в ці роки, діяльність 

санітарних загонів сестер милосердя, які отримали підготовку в лікувальних 

закладах Червоного Хреста, з явною для всіх очевидністю показали 

величезне значення такого роду установ [7, 62]. 

Таким чином, нами проаналізовані та систематизовані передумови 

розвитку медсестринської освіти в Херсонській губернії означеного періоду 

та виділені з них найважливіші:  

– наявність європейського досвіду підготовки сестер милосердя, що 

стало підґрунтям для розвитку освіти сестер милосердя на теренах 

Херсонської губернії; 

– утворення Російського Товариства Червоного Хреста, яке стало 

засновником, контролером та рушійною силою для створення сестринських 

общин; 

– досвід війн (Кримської, Франко-прусської, Російсько-турецької), 

що виявив потребу у спеціальному медичному персоналі по догляду за 

скаліченими воїнами, та вигідне географічне положення Херсонської 

губернії для створення військових шпиталів та навчальних закладів для 

сестер милосердя; 

– голод, холера та інші епідемії в областях Херсонської губернії та 

водночас низький стан подання медичної допомоги населенню, що виявило 

нагальну потребу у цивільному середньому медичному персоналі. 

Однак, історія розвитку медсестринської освіти в Херсонській 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. губернії залишається недостатньо 

вивченою і потребує подальшого поглибленого дослідження. 
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