
Міністерство освіти і науки України 

 

Мелітопольський державний педагогічний університет 

  

імені Богдана Хмельницького 

 

 

 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ОСВІТНІХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 

 

 

Монографія 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелітополь 

Видавничий будинок 

Мелітопольської міської друкарні 

2019 



 

УДК: [378.091.212:37]:001.895(477) 

К 43 

Друкується за рішенням кафедри педагогіки і педагогічної 

майстерності Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького (протокол № 9 від 

05.12.2019 р.) 

 

Автори: 
Коробченко А. д. іст.наук, проф., Воровка М. д.пед.наук, доц., 

Eлькін М. канд.пед.наук, проф.,Окса М. канд.пед.наук, проф.,  

Бєльчева Т. канд.пед.наук, доц., Головкова М. канд.пед.наук, доц., 

Єрмак Ю. канд.пед.наук, доц., Ізбаш С. канд.пед.наук, доц., 

Попелешко Ю. канд.пед.наук, доц., Бунчук О. канд.пед. наук, ст. викл. 
 

Рецензенти: 

Нечипоренко В.В. – д.пед.наук, професор, ректор комунального 

вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради. 

Крижко В.В. – канд. пед. наук, професор, завідувач кафедри 

менеджменту та адміністрування Бердянського державного 

педагогічного університету. 

 

К 43  Підготовка майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх 

трансформацій. Монографія. Мелітополь: Видавничий будинок 

Мелітопольської міської друкарні, 2019. – 246 с. 

 

ISBN 978-966-197-685-5  

Монографія присвячена проблемам підготовки майбутніх 

фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій. 

Авторський колектив розглядає теоретичні основи цієї важливої 

проблеми. Монографія розрахована на науковців різних профілів, 

викладачів, вчителів та здобувачів вищої освіти. 

 

УДК: [378.091.212:37]:001.895(477) 

ISBN 978-966-197-685-5   © Видавничий будинок ММД, 2019  

© Коробченко А.А., 2019  



ЗМІСТ

Вступ ....................................................................................................................4

Розділ 1. Підготовка педагогів в умовах реорганізації освітньої 
системи України 1917-1920 рр.: історико-педагогічний аспект .....................7

Розділ 2. Питання історії підготовки майбутніх фахівців 
педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій в педагогіці 
України .................................................................................................................24

Розділ 3. Формування гендерної культури майбутніх учителів  
в умовах освітніх трансформацій ......................................................................76

Розділ 4. Теоретичні основи андрагогічної підготовки майбутніх  
викладачів  закладів вищої  освіти ....................................................................120

Розділ 5. Організація науково-дослідної роботи  майбутніх  
фахівців в сучасному закладі вищої педагогічної освіти  ...............................135

Розділ 6. Метод портфоліо та case метод як інструменти  
самопрезентації результатів педагогічної діяльності ......................................165

Розділ 7. Моделювання ситуацій професійної діяльності  
в процесі підготовки фахівців педагогічної освіти ..........................................197

Розділ 8. Формування професійної компетентності вчителя  
як потреба розвитку суспільства .......................................................................207

3



4 

 

ВСТУП 

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю пошуку шляхів 

удосконалення підготовки фахівців педагогічної освіти в умовах сучасних 

глобалізаційних та інтеграційних процесів. У міжнародних правових 

документах ЮНЕСКО, Ради Європи, Організації міжнародного 

співробітництва та розвитку, Міжнародної організації праці вчителів ХХІ 

століття фахівці педагогічної освіти проголошуються носіями суспільних 

змін. Їх підготовка на світовому рівні визнається однією з найбільш 

актуальних проблем сьогодення, від ефективності вирішення якої значною 

мірою залежить майбутнє кожної держави. Зазначене чітко окреслює 

соціальне замовлення, що має реалізовуватися в системі вищої педагогічної 

освіти, а також декларується в її законодавчій базі: Закон України: «Про 

вищу освіту» (2016 р.), Конвенція про визнання кваліфікацій вищої освіти в 

європейському регіоні» (1999 р.), Концепція педагогічної освіти (1999 р.), 

Національна доктрина розвитку освіти в Україні в XXI столітті (2001 р.), 

Державна програма «Вчитель» (2002 р.), Указ Президента України «Про 

заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України» (2004 р.), 

Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти в Україні та її інтеграції в 

європейський освітній простір (2004 р.), Проект концепції розвитку освіти в 

Україні на 2015–2025 роки, «Закон про вищу освіту» та інш. в яких окреслено 

основні заходи, спрямовані на становлення конкурентоздатного фахівця 

педагогічної освіти європейського рівня, носія сучасної педагогічної 

культури і мислення. Зазначене вимагає інтернаціоналізації світового 

освітнього простору в умовах політико-правового, соціально-економічного й 

культурного зближення країн як провідних суспільних тенденцій, що 

детермінує необхідність глибокого й критичного вивчення досвіду 

організації підготовки фахівців педагогічної освіти у різних країнах з метою 

використання кращих світових надбань, усвідомлення проблем у цій сфері 

суспільного буття, визначення шляхів їх вирішення в теоретичному і 

прикладному аспектах.  
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Аналіз стану наукових досліджень дозволив виділити звернення до 

цієї проблеми: 

 • необхідністю створення в Україні конкурентоздатної системи вищої 

педагогічної освіти, яка відповідала б сучасним вимогам інноваційного 

розвитку;  

• доцільністю збереження кращих традицій вітчизняної вищої школи 

та системи освіти інших країн і домінуючою у світі орієнтацією на вивчення і 

використання досвіду США, Західної Європи;  

• особливостями функціонування вищої педагогічної освіти в Україні 

та необхідністю поширення досвіду вітчизняної педагогічної школи у 

світовий освітній простір. 

Дослідження, яке проведено в галузі професійної підготовки фахівців 

педагогічної освіти, стали суттєвим внеском у розробку змісту, форм і 

методів підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти до професійно-

педагогічної діяльності. Дослідженням доведено, що основною метою і 

кінцевим результатом підготовки студентів у закладах вищої педагогічної 

освіти є формування готовності майбутніх фахівців до педагогічної 

діяльності, а результатом професійної педагогічної освіти є професійна 

компетентність. Автори дослідження підкреслюють, що готовність до 

педагогічної діяльності включає входження у професію, оволодіння 

стандартами професійної педагогічної освіти, все те, що в основі своїй 

піддається нормуванню і технологізації. А компетентність передбачає 

високий рівень володіння складовими готовності і низку інших елементів: 

індивідуальний стиль професійної діяльності, інноваційний, творчий підхід 

до неї, розвинену педагогічну рефлексію, здійснення авторських пошуків і 

знахідок. У наукових працях викладачів зроблено акцент на тому, що 

професійна підготовка педагогічних кадрів в Україні базується на  провідних 

суспільно значимих цінностях, що сформовані в історії та розвитку 

європейської цивілізації: толерантності, демократії, миролюбства, 

екологічної безпеки, прав людини і солідарності.  
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Науковці звертають увагу на те, що серед пріоритетних напрямів 

вдосконалення професійної підготовки педагогічних кадрів повинні стати: 

оновлення та удосконалення освітніх програм підготовки, зорієнтованих на 

формування провідних загальних та фахових компетенцій; формування 

системи умінь запровадження методик компетентнісного підходу до 

організації освітнього процесу в цілому та з окремих предметів(дисциплін); 

поетапне запровадження участі іноземних викладачів у навчальному процесі 

українських університетів;опанування вітчизняними викладачами новітніми 

інтерактивними, індивідуалізованими, командними та проектними 

навчальними технологіями.  

Результати аналізу сучасних наукових досліджень переконливо 

свідчать, що для системи вищої освіти пріоритетом стає підготовка фахівця, 

що базується на формуванні у нього світоглядних позицій, переконань, 

творчих здібностей, професійної гнучкості. А орієнтація сучасної вищої 

освіти на формування професійно-творчої особистості, фахівця 

інноваційного типу, який здатний реалізувати освітні стандарти, 

впроваджувати нові освітні технології, вимагає ефективної організації 

цілісної професійної підготовки в умовах вищих навчальних закладів, 

оновлення змісту фахової підготовки педагогів, знаходження доцільних 

засобів, методів та форм його реалізації. Ґрунтовний аналіз різних напрямів 

професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти 

дає можливість глибше зрозуміти сутність цього процесу. 
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РОЗДІЛ 1 

ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ 1917-1920 РР.:  

ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

Бунчук О. 

кандидат педагогічних наук, ст.викладач 
 кафедри педагогіки і педагогічної майстерності 
Мелітопольського державного педагогічного 
 університету імені Богдана Хмельницького 

 

На сьогоднішній день однією з найважливіших проблем є 

відродження національної самобутності школи, покликаної формувати 

високий інтелект нації, її соціальний і культурний генофонд. Підвищення 

національної свідомості молоді через систему освіти – гарант майбутнього 

українського народу. Сьогодні йде пошук не лише шляхів оновлення освіти, 

а й принципово нових перспектив і можливостей – до школи нової генерації 

– української національної школи. В аналізі минулого одне з основних місць 

посідає питання освіти й шкільництва. Нація, що належним чином дбала про 

розвиток освіти та духовності, ні за яких обставин не втрачала назавжди 

своєї незалежності, вона ростила і плекала власну інтелектуальну еліту, 

будителів національної свідомості – своє майбутнє  [7, с. 13]. 

Революційні події весни 1917 р. у Російській імперії привели до 

падіння монархії та проголошення певних демократичних перетворень. На 

хвилі революційних подій в Україні, в перших числах березня 1917 р., 

утворилася Центральна Рада, яка взяла на себе функції загальноукраїнського 

громадсько-політичного центру. Новостворений орган, узявши курс на 

відродження державності українського народу, відвів чільне місце у 

державотворчій політиці питанню національно-культурного будівництва. У 

цій складній і багатогранній роботі на перші позиції виходило завдання 

побудови національної системи освіти та її основи – школи. Тому у зверненні 

до українського народу 7 березня 1917 р. Центральна Рада закликала всіх 

громадян, культурні і політичні організації, місцеві органи влади добиватися 

7



8 

 

дозволу від Тимчасового уряду на розширення мережі освітніх закладів, 

переведення освіти на україномовне викладання, українізації державно-

адміністративних установ, утворення українських культурних товариств, а 

також закликала населення України збирати гроші до Національного фонду, 

частину з яких планувалося виділити на культурне будівництво. У розвиток 

цього документа голова Центральної Ради М. Грушевський звернувся до 

української інтелігенції з проханням взяти участь у створенні нової школи, 

проведенні українізації освіти і надавати всебічну допомогу підвищенню 

загального культурного рівня населення  [5]. Між тим, нагальна потреба 

розпочати створення національної школи в Україні не дозволяла чекати на 

виконання непевних обіцянок російського уряду. Провідні українські діячі 

освіти, науки, культури вважали за необхідне невідкладно домагатися 

реалізації природного права українського народу на національну освіту всіх 

рівнів. У квітні 1917 р. при Київській міській Думі була утворена українська 

шкільна комісія у складі М. Грушевського, І. Стешенка, В. Ігнатовича, М. 

Ярошевського, Т. Лубенця, С. Романюка, Є. Королькова, яка й започаткувала 

роботу з українізації шкіл у Києві і губернських містах. За прикладом Києва 

при думах інших міст України були створені подібні комісії, які допомагали 

запроваджувати україномовне викладання в школах, організовувати 

друкування навчальної літератури рідною мовою, створювати курси з 

підготовки учителів-україністів, відкривати національні школи. 

Одним із напрямів культурно-освітньої діяльності  прогресивної 

інтелігенції стала боротьба за відкриття українських початкових шкіл. При 

підтримці Центральної Ради в перші місяці 1917 р. вдалося  відкрити одну з 

перших українських гімназій в м. Києві. Гімназію ім. Т. Шевченка було 

відкрито 18 березня 1917 року.  У повідомленні про цей факт на сторінках 

часопису «Вільна Українська Школа» зазначалось: «Відкриття гімназії було 

наслідком досить довгої попередньої (почасти дореволюційної) підготовчої 

праці кращих українських педагогів, які переважно і склали Товариство 

шкільної освіти» [14]. Не маючи змоги одержати асигнування на гімназію від 
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уряду і бажаючи зберегти більшу самостійність і незалежність гімназії, 

провідні діячі відкрили її на власні кошти та кошти заможних людей. Свого 

приміщення гімназія не мала, тому заняття здійснювалося в другу зміну з 

третьої до сьомої години вечора у приміщенні гімназії А. Жекуліної. Таке 

становище було характерним і для інших українських гімназій, які 

відкриються пізніше: відсутність власного приміщення, друга зміна 

навчання, відсутність державної допомоги. Оскільки школа була відкрита 

наприкінці навчального року, то у ній розпочали навчання лише у трьох 

класах: молодшому та старшому підготовчих і першому. Їх контингент 

складався переважно з дітей, що і раніше навчались українською мовою у 

різних притулках для біженців і невеликої кількості дітей «свідомих 

українських громадян».  Із наступного навчального року гімназія 

розширилась до шести класів: молодший підготовчий, старший підготовчий, 

два перших, другий і третій. Всього в гімназії навчалося 174 учні, з них 108 

хлопчиків та 66 дівчаток. Соціальний склад учнів був різним: біженці з 

притулків – 70, селяни – 43, міщани – 20, козаки – 6, з інтелегенції – 35. 

Директором гімназії спочатку був П. Холодний, потім –  В. Дурдуківський. У 

гімназії читались такі предмети: Закон Божий, українська мова, історія, 

географія, природознавство, математичні науки, малювання, письмо, співи, 

гімнастика, існувала молодша підготовча група [1, с. 69]. Також у гімназії на 

дуже високому рівні стояло викладання українознавих дисциплін і 

патріотичного виховання молоді. Г.Ващенко зазначав, що школа розвивала й 

творчі здібності у вихованців, про що свідчили численні малюнки учнів, 

зібрані ними в кабінетах і лабораторіях колекції, різні вироби та ін. [2, с. 17]. 

Попри відсутність урядового фінансування гімназії, утримання її 

здійснювалось на основі пожертвувань та на власні кошти. Це був приватний 

заклад, але з правами державної гімназії. Таким чином, відкриття гімназії 

було наслідком досить довгої попередньої підготовчої роботи кращих 

українських педагогічних сил. Крім уведення нових українознавчих 

дисциплін, розробки нових програм із цих предметів, видання нових 
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підручників та розробки нової методології навчання і виховання, вони брали 

на себе і вирішення фінансово-правових питань в діяльності новоствореного 

навчального закладу [14, с. 113-114]. Важливе значення для підготовки 

фахівців і розвитку шкільництва взагалі – мали два Всеукраїнські учительські 

з’їзди. 

Перший з’їзд відбувся 5-6 квітня 1917 р. У ньому взяли участь 500 

педагогів початкових, середніх і вищих навчальних закладів України, які 

працювали в трьох секціях: початкової, середньої й вищої освіти. Головою 

з’їзду було обрано – приват-доцента Київського університету ім. св. 

Володимира Ф. Сушицького, заступником голови – І. Стешенка, керівника 

цього Товариства. Перший український попечитель Київської шкільної 

округи М. Василенко у своїй вітальній промові зробив акцент на тому, що 

програма першого учительського з’їзду була підготовлена саме українськими 

громадськими діячами. «Нова Рада» повідомляла, що на спільному засіданні 

та на засіданнях секцій були заслухані доповіді, в яких розглядалися головні 

проблеми побудови національної школи. Серед них виступи членів ТШО: 

«Про підручники» Т. Лубенця, «Метод українізації народної школи» Є. 

Ковалькова, «Про заснування українських середніх шкіл» О. Дорошкевича, 

«Про українізацію сучасних середніх шкіл» А. Лещенка, «Про формування 

вчительських кадрів» В.Дурдуківського [13, Нова Рада, 25 березня].   Отже, 

треба зазначити, що, на відміну від багатьох наступних учительських з’їздів, 

цей з’їзд був ініційований не «зверху», а «знизу», і на його підготовку членам 

Товариства шкільної освіти на чолі з його головою І. Стешенком знадобилося 

менше місяця. Л. Лікарчук зазначав: «За покликом серця, вболіваючи за 

майбутнє рідної школи та України, зібралися українські вчителі і викладачі, 

щоб висловити свою думку щодо можливих шляхів розбудови освітньої 

справи. І це їм вдалося» [11]. З’їзд ухвалив просити Центральну Раду 

створити особливий орган – Головну шкільну раду, –  «який мав стати на 

чолі освіти всієї України, якому б підлягали попечителі 3 шкільних округ з 

українським населенням (Київської, Харьківської, Одеської) і який 
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планомірно й систематизовано повів би справу організації рідної школи й 

освіти на Україні». Ці постанови ставили межу між минулим і майбутнім 

української освіти і, фактично, визначали програму діяльності українського 

свідомого вчительства всієї країни. Водночас це було й великомасштабне 

рішення, що зумовлювало стратегію розвитку освітньої системи держави 

[11]. Отже, перший Всеукраїнський учительський з’їзд прийняв ряд 

постанов, що визначали шляхи здійснення українізації школи. 10-12 серпня, 

відповідно до постанови першого Всеукраїнського з’їзду, відбувся другий 

Всеукраїнський учительський з’їзд. На з’їзд прибуло понад 700 делегатів, 

переважно це були вчителі народних шкіл. Головою з’їзду було обрано А. 

Фещенка-Чопівського, його помічниками – І. Лещенка і П. Іваницького. На 

відміну від першого з’їзду, який пройшов на хвилі могутнього патріотичного 

піднесення, другий форум учителів був насичений діловитістю і 

конкретністю. Між першим і другим з’їздами посилилась позиція 

Центральної Ради та утворився Генеральний Секретаріат освіти, для якого 

резолюції другого з’їзду стали програмою діяльності [17]. 

До 10 серпня, першого дня роботи другого Всеукраїнського 

учительського з’їзду, Головною Шкільною Радою було проведено значну 

підготовчу роботу, що стала запорукою його успішної діяльності. Підготовка 

до другого з’їзду розпочалась ще у липні 1917 року. Радою розглядались 

конкретні питання його підготовки і проведення. На першому засіданні були 

визначені строки роботи з’їзду та основні питання порядку денного. На 

наступному засіданні 22 липня обговорювались основні тези доповіді з’їзду 

про українізацію шкіл. Також детально перевірялося виконання кожного 

пункту першого Всеукраїнського учительського з’їзду. Засідання 31 липня 

було присвячене розгляду стану підготовки доповідей та проектів постанов з 

основних питань з’їзду. А вже напередодні початку його роботи члени 

шкільної ради  обговорювали організаційні питання формування структури 

Генерального Секретаріату освіти і визначили керівників окремих його 

підрозділів. Вирішено, що дошкільною та позашкільною освітою керуватиме 
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С. Русова, середньою шкільною освітою – Г. Голоскевич, вищою освітою – 

Ф. Сушицький. Невизначеними залишались кандидатури керівників 

початкової освіти та шкільного відділу [24, арк. 2-4]. Протягом трьох днів 

продовжувалась напружена робота з’їзду, серед інших були заслухані 

доповіді й членів ТШО: О. Дорошкевича «Про літні вчительські курси», 

А.Лещенка «Про діяльність Товариства шкільної освіти», С. Русової 

«Націоналізація школи», Я. Чепіги «Соціалізація народної освіти», П. 

Холодного «Єдина школа». Другий Всеукраїнський учительський з’їзд був 

прямим продовженням першого форуму українських педагогів, його 

постанови значно поглибили й  конкретизували головні питання, порушені на 

першому з’їзді. Велика увага приділяється в постановах з’їзду підготовці 

кадрів українських учителів. Як і на першому з’їзді, надія покладалася на 

вчительські курси, підготовчу роботу до яких треба було вести протягом 

навчального року. Значним досягненням була постанова про необхідність 

заснування в Києві науково-педагогічної Академії, яка б готувала кадри 

лекторів, інструкторів і вчителів середніх шкіл. І знову на з’їзді особливу 

увагу було приділено проблемі українізації школи. Інші постанови щодо 

українізації школи підтверджували рішення першого з’їзду. До цього слід 

додати, що українські вчителі, вимагаючи українізації школи, підтвердили 

свою національну толерантність, виступаючи за організацію для дітей інших 

національностей рідної школи. Було також розглянуто питання дошкільної 

освіти. Передбачалось заснування при школах українських дитячих садків і 

підготовка кадрів діячів дошкільного виховання, а для цього було необхідно 

українізувати вчительські інститути. Крім того, з’їзд виявив увагу і до 

позашкільної освіти, яка вимагала відкриття книгарень, бібліотек, читалень 

тощо. Продовжувала бути в центрі уваги вища школа України. Розвиваючи 

постанови першого з’їзду, було ухвалено доручити Секретаріату освіти 

подбати про запровадження у вищих навчальних закладах викладів 

паралельних курсів українською мовою. Для здійснення цього секція вищої 

школи при Науковому товаристві і Секретаріат освіти мали забезпечити 
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курси науковими силами і відкрити паралельні кафедри. Але найбільш 

вражаючою і дійсно знаменною для вищої школи була постанова з’їзду про 

відкриття восени 1917 р. Українського народного університету [4].  

Отже, перші Всеукраїнські учительські з’їзди відіграли велику роль у 

справі відродження української школи, поклали національно-ідеологічну 

основу організації освітньо-виховної справи в Українській Народній 

Республіці, визначили напрями майбутньої системи освіти, окреслили 

обличчя майбутньої української школи. (*Крилов І…С.17) Саме на з’їздах 

вперше було покладено початок перебудови на демократичних засадах 

системи управління освітою в Україні, були розроблені конкретні заходи 

щодо подальшого розвитку початкової, середньої та вищої школи. О. 

Дорошкевич підсумовував у журналі «Вільна Українська Школа»: «З’їзди 

дали нам обгрунтовану теорію, добре розроблену схему. Тепер слово за 

життям, за практикою, за живим ділом. І тільки це живе діло дасть належну 

оцінку роботі з’їздів» [3, с. .31]. Cеред провідних напрямів у вирішенні 

проблем українізації загальноосвітніх шкіл була підготовка вчителів до 

викладання в школах українською мовою та навчання учнів українознавчих 

дисциплін. Тому перший з’їзд підтримав рішення Товариства шкільної освіти 

щодо організації Академії наук як найвищого наукового закладу, що має 

розбудовувати науку, досліджувати питання українознавства і сприяти 

удосконаленню шкільної освіти. Як перший практичний крок реалізації цих 

постанов, з’їзд ухвалив організацію інструкторських курсів у Києві, що мали 

підготувати лекторів для курсів українізації. У своїй постанові з’їзд визнав за 

потрібне «влаштування педагогічних курсів по змозі в повітових містах для 

підготовки вчителів шкіл, а також курси для підготовки інструкторів для цих 

курсів» [15]. Отже, за відсутності підготовлених учительських кадрів для 

викладання українознавчих предметів, виникла необхідність проведення у 

період літніх шкільних канікул курсів з українознавства для учителів. На них 

потрібно було за короткий час (тривалістю до одного місяця) ознайомити 

вчителів з теоретичними українознавчими проблемами, шкільними 
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програмами, підручниками і методичними посібниками та показати 

можливості їх практичного використання. Важливо було, щоб учителі 

отримали не лише теоретичні знання, а й навички практичної роботи. 

Після завершення роботи першого учительського з’їзду розпочалась 

робота з організації курсів українознавства для вчителів. Місцева преса 

публікувала на своїх сторінках інформаційні матеріали про час та місце 

проведення курсів. На нараді шкільних та громадських діячів у м. Києві при 

управлінні Київської шкільної округи 16 – 17 квітня 1917 р. були розроблені 

плани щодо проведення літніх учительських курсів. З осені 1917 року 

вчительські семінарії та інститути також повинні були стати українськими  

[ 18, с.4]. Організацією курсів займалося Товариство шкільної освіти при 

підтримці Всеукраїнської Учительської Спілки. З цією метою комісії 

Товариства складали правопис, арифметичну, граматичну, географічну  та 

інші термінології. Вже в травні 1917 р. через періодичну пресу Рада ТШО 

повідомляла всіх учителів, що комісіями Товариства підготовлені правопис, 

різного типу термінології, які будуть роздаватися на літніх вчительських 

курсах [18, с.4]. 

Інструкторські курси проходили у Києві, в червні 1917 року. 

Слухачами на них були педагоги, делеговані повітовими або губернськими 

учительськими зборами. Слухачів, за спогадами Г. Ващенка, було приблизно 

30. Лекції на інструкторських курсах читали: професори Михайло і 

Олександр Грушевські, О. Левицький, В. Науменко, С. Русова, Ф. 

Сушицький та інші. Були прочитані лекції з історії України, української мови 

та літератури, подана була українська термінологія з математики, граматики 

та ін. Крім учителів сільських і міських шкіл, було багато священиків, 

директорів та інспекторів шкіл. Піднесення на курсах було надзвичайне. 

Піднесений настрій слухачів стимулював енергію лекторів, і вони докладали 

всіх зусиль, щоб найкраще підготуватись до своїх лекцій [2, с.13]. На потреби 

з організації курсів Центральна Рада виділила 730290 карбованців [23]. У 

кінці червня слухачі інструкторських курсів як лектори роз’їхалися по містах 
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України для того, щоб курси відбулися по всій Україні [2, с.10-11]. 

Матеріальною стороною організації вчительських курсів на місцях займалися 

земства. У Державному архіві м. Києва збереглося листування з земськими 

управами. Тут зібрано листи, телеграми від повітових земств з проханням 

надіслати лекторів на курси чи забезпечити земства українськими 

підручниками, термінологією хоча б в одному екземплярі для ознайомлення з 

ними слухачів курсів. В листах-відповідях на звернення земств вказувалася 

можливість надання лекторів, перелік літератури, ціна замовлення, задатку  й 

інше [26]. Таким чином, за допомогою місцевих самоврядувань було 

організовано до сотні літніх вчительських курсів, через які й було 

перепідготовлено кілька десятків тисяч учителів [16, с. 18-19].  Курси дали 

можливість учителям поповнити свої знання з українознавства, ознайомитися 

з термінологіями з різних предметів, удосконалити українську розмовну 

мову, знання з правопису, а також ознайомитись з новими підходами до 

організації навчально-виховної роботи в українській школі. 

Постанови Всеукраїнських учительських з’їздів і курси 

українознавства дали значні позитивні наслідки в культурному 

національному рухові в Україні, особливо в галузі шкільництва. Вже з осені 

1917 р. всі сільські школи стали за мовою і змістом викладання 

українськими. Перейшли на українську мову викладання також багато шкіл 

по містах, і то не тільки початкових, а й середніх. Українськими стали 

вчительські семінарії та інститути, а з 1918 р. багато професорів 

університетів перейшли на українську мову викладання. В Полтаві і 

Кам’янці-Подільському були засновані нові університети, в яких всі 

предмети викладались українською мовою. Коли не вистачало місцевих 

лекторів, їх запрошували з великих міст, Харкова або Києва [2, с.14].    

На першому з’їзді також постало питання про початок організації 

єдиної школи в Україні. Була ухвалена постанова про ліквідацію 

багатоступеневості шкіл і створення єдиної початкової школи, яка давала б 

повну підготовку учнів до навчання у середній школі. В резолюції з’їзду 
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висловлювалось прохання до Української Шкільної Ради «... в 

якнайближчому часі скликати вчителів і громадських діячів для розгляду 

підвалин і плану збудування національно-демократичної школи в Україні» 

[10, с. 23]. 

У будівництві шкільної освіти найскладнішим питанням, яке 

доводилося вирішувати Центральній Раді, Генеральному Секретаріату освіти, 

було створення належної матеріальної бази шкіл, забезпечення їх 

необхідними програмами, педагогічними кадрами, школярів – 

україномовною літературою. Отже, з перших днів Центральної Ради постало 

невідкладне завдання українізації школи, ліквідації тієї безсистемної й 

безладної організації освіти в Україні, що дісталась їй у спадок від минулого, 

і створення єдиної національної системи освіти за новими принципами, 

програмами, змістом і організаційною структурою. Розширення мережі шкіл, 

посилення їх матеріальної бази та забезпечення шкільної освіти кадрами була 

лише частиною великої роботи з побудови національної школи. Однак у цій 

напруженій роботі чи не найголовнішим завданням стало переведення 

зрусифікованої школи на національний ґрунт. Це можна було здійснити лише 

шляхом уведення україномовного викладання в школах, перебудови виховної 

роботи на національно-патріотичних засадах, формування у підростаючого 

покоління нової національної ментальності та широкого запровадження у 

навчання українознавства. Утворення спілки учителів-українців у м. Києві 

було пов’язане з відкриттям на початку 1917 - 1918 н. р. 16 українських 

початкових шкіл міста. Ініціювали цю справу Товариство шкільної освіти і 

Генеральний Cекретаріат Освіти, а міська Дума дала згоду на їх відкриття. 

Для підтримки української школи було організовано фонд «На допомогу 

рідній школі» [8, с. 182]. Саме на кошти передової громадськості у вересні 

1917 р. у Києві була відкрита друга гімназія імені Кирило-Мефодіївського 

братства. Гімназія мала підготовчий та вісім навчальних класів. Директором 

її був Ф. Сушицький, а учителями працювали приват-доценти університетів 

Св. Володимира й Українського народного – О. Грушевський, Ф. Швець, М. 

16



17 

 

Кравчук, а також лектори Педагогічної академії П. Зайцев, О. Дорошкевич та 

інші. Плата за навчання у гімназії становила 80 крб. за рік. Третя українська 

гімназія була відкрита 14 вересня 1917 р. у м. Києві в складі підготовчого та 

1-3 класів, до яких прийнято 100 учнів. У передмісті м. Києва, на Шулявці, 

згодом, за ініціативою товариства «Просвіта», була відкрита і четверта 

українська гімназія у складі двох підготовчих та першого класу [12, № 180, с. 

69]. Відкриття перших українських гімназій у Києві, столиці УНР, стало 

визначною подією українського не лише культурно-освітнього, а й 

суспільно-політичного життя в цілому. Воно показало не тільки прагнення, а 

й можливість побудови національної школи як вирішальної складової 

системи освіти, здатної забезпечити навчання рідною мовою, виховання 

національно свідомих громадян відродженої України [19, с. 66]. Окреслюючи 

напрями розвитку освіти і виховання в Україні, С. Русова, писала згодом: 

«…в утворенні національної школи ми закладали два начала: перше – 

безпосередню націоналізацію педагогічних засобів виховання і навчання 

дітей та молоді, тобто – рідна мова викладу і зміна програми з тенденцією 

внести ті науки, які дають найбільше громадської національної свідомості, -  

історію й географію рідного краю і народне мистецтво - музика, співи, 

орнаментика; друге – єднання навчального процесу з суспільним буттям, 

моральним й громадсько-політичним вихованням учнів, без чого неможливе 

будівництво нового життя» [20, с. 143]. 

Розмірковуючи над здобутками на ниві національної освіти у перший 

рік Української Народної Республіки, М. Гончар у статті «Наша школа» 

констатував, що навчання українською мовою у школах розпочалося вже з 

осені 1917 р. Виходячи із спостережень за дітьми, дослідник зазначив, що 

перехід з російської на рідну мову навчання не був складним для них, а 

навпаки, учні сприйняли його з великою цікавістю. Та і вчителі поступово 

переконались, «що тільки своя рідна школа може найбільше дати знань 

учневі при найменшій затраті часу». Труднощів було багато: війна, нестача 

підручників тощо. «Але, незважаючи на все це, школа не тільки не занепала, 
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а як показав мій власний досвід, українська школа за рік дала такий мінімум 

знань, який без всякого прибільшення рівнявся макмиму знань, коли вона 

була чужомовною», – зазначав М. Гончар. Він наголошував, що насамперед 

рідна школа дала учням національну самосвідомість, вони дізнались, хто 

вони, про своїх пращурів, саме тому навчились шанувати свій край і свій 

народ. Впровадження рідної мови у школу вплинуло і на виховання – «ніщо   

так не зближує людей, як їх мова, розуміння один одного через неї». Саме 

мова стала зближаючою силою учня і вчителя. Таким чином, тільки «через 

одну уже мову склались такі умови, які виховують з дитини вільну людину» 

[12, № 180, с. 31-32].  Тяжкого удару українській школі завдали денікінці. 

Денікінський антиукраїнський рух за масштабами боротьби проти 

українського національно-культурного будівництва за весь період 

визвольних змагань був найбільш масовий і найагресивніший. Восени 1919 р. 

головнокомандуючим Катеринославською, Харківською та Полтавською 

губерніями став близький до А. Денікіна генерал В. Май-Маєвський, який 

пізніше прийняв у нього командування Добровольчою  армією,   видав  наказ  

щодо   заборони   українських шкіл:  

«...1) Всі школи, в яких до появи «української» влади викладання 

проходило російською мовою, а потім, за розпорядженням української влади, 

мовою викладання було зроблено малоросійську мову, повинні повернутися 

до викладання російською.  

2) У відповідності із законом і правилами 1 липня 1914 р. викладання 

малоросійською мовою дозволяється лише в приватних навчальних 

закладах... 

3) У відповідності із законоположеннями, виданими до 25 жовтня 

1917 р., відпуск кредитів з казни на утримання навчальних закладів з 

викладанням малоросійською мовою не дозволяється.  

4) У відповідності з пунктом б) ст. 1 правил 1 липня 1914 р. земствам і 

містам не надається право засновувати навчальні заклади з викладанням 

малоросійською мовою...» [21, с. 69]. 

18



19 

 

На виконання цих наказів скасовувалося викладання українознавчих 

предметів (історія та географія України, українська література і мова) як 

шкідливих й зайвих. Спеціальним розпорядженням Особливої наради було 

наказано познімати у всіх установах портрети Т. Шевченка. Нависла також 

загроза над помешканнями українських гімназій, зокрема в Києві. Так, друга 

українська гімназія  користувалася, за згодою другої російської гімназії, 

колишнім інтернатом останньої і змушена була передати 11 кімнат свого 

приміщення Технічній школі Інженера Кобелєва, яка потребувала тільки 4 

класні кімнати. Це відбулося за розпорядженням голови Київського 

шкільного округу. Усі спроби адміністрації гімназії переконати його в тому, 

що руйнувати життя цілого закладу не варто і що потрібні йому кілька кімнат 

можна знайти в іншому будинку, він категорично наполягав на передачі 

приміщення [9]. Опинилася на вулиці також 1-а державна українська гімназія 

ім. І. Котляревського у Полтаві, виселена білогвардійськими властями з 

власного приміщення, де розмістили дитячий притулок. Водночас 

закривалися й інші навчальні заклади в Україні. Зокрема, у селі під Фастовом 

денікінці розігнали учнів і вчителів народної двокласної школи, а одного з 

останніх заарештували тільки за те, що навчання там провадилося 

національною мовою. Становище українських педагогів у захоплених 

білогвардійцями місцевостях було жахливе. Багато з них вимушені були 

зрікатися завідування навчальними закладами. Водночас на їхні місця власті 

призначали російських учителів-біженців [6]. Отже, як бачимо, з приходом 

денікінців російська школа підтримувалася на державному рівні. Водночас 

українська школа та освіта були оголошені приватною справою і позбавлені 

державної підтримки. У той же час не заборонялося утримувати єврейські, 

польські й інші національні навчальні заклади, а призначені українською 

владою директори, начальники та вчителі були звільнені [16, с. 38].  

За спогадами директора Першої української гімназії ім. Т. Шевченка 

В.Дурдуківського, зазначає А. Кравченко, після встановлення денікінського 

режиму задля «спасіння честі нації» відбулась спільна нарада всіх директорів 
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українських гімназій з представниками громадськості і батьків, на якій було 

ухвалено послати до куратора Київської шкільної округи проф. Є. 

Спекторського спеціальну делегацію з відповідним меморандумом про 

українську школу. До складу делегації ввійшли директори гімназій, 

представник ТШО і кілька батьків. Текст меморандуму про українську школу 

було доручено скласти В. Дурдуківському. Меморандум містив коротеньку 

історію освітніх вимог українського народу й української школи, докази 

повної незаконності розпорядження Міністерства освіти відносно 

позбавлення українських шкіл державного утримання й категоричні вимоги 

скасувати це незаконне, образливе для українського народу, нетактовне з 

політичного погляду розпорядження. Вислухавши меморандум, 

Спекторський почав говорити про те, що справу ще остаточно не вирішено, 

що це є тільки спроба, маленький експеримент, що українська школа повинна 

довести свою необхідність, що коли українську школу підтримає народ, то це 

буде доказ, що вона потрібна й бажана народові, тоді й уряд її обов’язково 

підтримає. Така безсоромна і в той же час по-дитячому наївна й безсила 

балаканина куратора глибоко образила й обурила членів делегації. «Так і не 

добилися ми нічого. Тоді Товариство шкільної освіти офіційно взяло на себе 

утримання всіх українських школ і гімназій», – підсумував В. Дурдуківський 

[25, арк. 40-41]. Отже, основною метою діяльності інтелігенції в часи 

денікінщини, як зазначав, О. Дорошкевич, було «...зберегти національно-

культурні здобутки революції, головним чином, рідну школу, яка за часів 

Добровольчої армії була позбавлена утримання на кошти влади та прав» [ 25, 

арк.7].  

Передова інтелігенція докладала багато зусиль до того, щоб 

«легалізувати» національні навчальні заклади. Це пояснюється тим, що 

білогвардійський уряд, як уже зазначалося, скасував усі постанови, видані 

після 25-го жовтня 1917 р. Цим самим більшість українських шкіл були 

позбавлені юридичної бази для свого існування – опинилися без «прав», без 

ґрунту, на погляд денікінських властей. Але навіть ті українські навчальні 
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заклади, що не підлягали цьому розпорядженню, наприклад, 2-а та 3-я 

київські гімназії, що їх було відкрито ще з наказу Тимчасового уряду, все ж 

не відчували іншого ставлення з боку білогвардійців та їх київських 

прибічників. Те, що школи були «українські», уже позбавляло їх будь-якої 

підтримки з боку російської влади. Отже, першим завданням стало 

«легалізувати» навчальні заклади, знайти їм юридичного «господаря», згідно 

з діючим законом від 1-го липня 1914 р., і тоді вже дбати про кошти, 

педагогічний склад, учнів, помешкання, майно тощо [ 22, с. 10]. 

В цей скрутний час український народ підтримав українську школу, 

не дав їй загинути. Директор Першої української гімназії ім. Т. Шевченка В. 

Дурдуківський згадував: «Легко було оголосити всі українські школи 

школами Товариства шкільної освіти, але де було взяти потрібні великі 

кошти на їх утримання. От тут-то й виявилася вповні енергійна, благородна, 

самовіддана вдача А. Лещенка. Не можу зараз сказати, де саме, з яких точно 

джерел він брав кошти, але школи існували й працювали, а вчителі мали 

утримання не гірше, ніж робітники державних шкіл. Звичайно, гроші дала 

сильна тоді українська кооперація, але й крім цих наших офіційних джерел, 

все свідоме громадянство енергійно збирало гроші на утримання шкіл. 

Збирали й по школах, збирали й самі діти. Було засноване спеціальне 

Товариство «Копійка на рідну школу», яке розвинуло досить широку й 

енергійну роботу»   [26, арк. 41]. 

Отже, добровільні внески від громадян, громадських організацій та 

інших установ стали яскравим свідченням масової підтримки української 

школи, розуміння її ролі та значення. Українська інтелігенція об’єднала всі 

громадські сили, координувало їхню діяльність – тим самим зробило справу 

українського шкільництва справою загальнонаціональною, 

загальнонародною. Завдяки цьому було збережено українську школу, освітні 

інституції, а це наочно свідчить, про те, що українська школа і українська 

культура не тільки зберегли свій статус а й пустили глибоке коріння в 

українському народові.  
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РОЗДІЛ 2 
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ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ОСВІТНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 
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Мелітопольського державного педагогічного 
 університету імені Богдана Хмельницького 

 

Упродовж 28 років існування суверенної України вже виросло 

покоління, якому радянське суспільство відоме лише в негативі, однак шлях 

трансформації у державі ще повен проблем і суперечностей, зокрема в 

освітній галузі. Творення освітньої політики від самого початку розбудови 

незалежної України ґрунтувалося на ідеї, що освіта – це суспільне благо. А 

тому її розвиток був і лишається донині одним із ключових завдань 

державотворення, адже освіта впливає на всі сфери суспільно-економічного 

життя країни [9, с.73]. Тому вважаємо актуальним всебічний аналіз лише 

сучасної української й зарубіжної практики визначення державних освітніх 

стратегій, а й глибоке дослідження вже набутого Україною досвіду в сфері 

державної освітньої політики освоєння  історичного досвіду особливо 

доцільне в переходні періоди (який фіксуємо нині), адже окреслюючи 

напрями і шляхи руху в майбутнє, нові форми й механізми життєдіяльності, 

вкрай важливо не помилятися у виборі підґрунтя, вихідних засад подальшого 

творення, оскільки державна освітня політика – це система стратегічних 

цілей і програмних дій державної влади з метою забезпечення 

функціонування та розвитку освіти, вона визначається законами, які 

приймають Верховна рада, Президент України, і реалізується  органами 

державної влади. Водночас освітня політика – це сфера взаємовідносин 

індивідів, різних соціальних груп з метою використання владних інституцій 

задля реалізації своїх інтересів і потреб, тому необхідно борати до уваги, що 
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у по ширшому сенсі освітня політика в сучасній Україні є державно-

громадською системою політичного керування та управління освітою 

Внаслідок перебудовчого напрямку політики уряду СРСР, в Україні 

відбувався ряд подій, які сколихнули національну самосвідомість українців. 

Прийнято Декларацію про державний суверенітет України, проголошено 

незалежність, прийнято Закон про мови, відбувся Перший Конгрес 

Міжнародної асоціації україністів, обрано Президента України, зрештою, що 

має особливе значення для освітян, розвитку шкільництва, прийнято Закон 

«Про освіту», проведено Всеукраїнський з’їзд працівників освіти, на якому 

затверджено державну національну програму «Освіта: Україна XXI 

століття». 4 червня 1991 року було прийнято постанову Верховної Ради 

УРСР «Про порядок введення в дію Закону УРСР «Про освіту». 

Різні аспекти освітньої політики суверенної України досліджували: 

В.Андрущенко (2010; 2014), Л.Гриневич (2015), Н.Дічек (2015; 2019); М.Окса 

(1997; 2004), В.Савельєв (2005; 2010) – понятійно-категоріальний апарат, 

теоретико-методологічні підходи; Л.Прокопенко, О.Фунтикова – історико-

теоретичний аспект; В.Журавський (2003), М.Елькін (2017) – політику в 

сфері вищої освіти; В.Кремень (2002; 2012; 2013), В.Крижко (2005), 

М.Міхальченко (2005), Ю.Терещенко (2005) – у контексті філософської 

освіти і соціокультурної теорії. Питання теорії та практики управління 

складника освітньої політики розглядали Л.Гаєвська (2008), В.Базелюк 

(2014), Є.Красняков (2012; 2014), В.Луговий (2012); тенденції розвитку 

державної освітньої політики окреслено у дослідженнях А.Вітченко (2010), 

С.Домбривської (2014), В.Кременя (2003; 2015), Я.Мельник, О.Неживої 

(2015; 2017).Стан дослідження проблеми державної освітньої політики 

України опрацьовувала Н.Шульга (2016).  

Однак, попри вагомі напрацювання, проблему державно-громадського 

керування стратегічним розвитком шкільної освіти та вищої освіти системно 

не вивчали, хоча саме тоді вперше потужно виявився вплив широких кіл 

громадськості на визначення напрямів розвитку вищої та середньої освіти. 
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У відповідності із Законом «Про освіту» метою освіти є всебічний ро-

звиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її 

талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних 

якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, 

збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу 

народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими 

працівниками, спеціалістами. Освіта в Україні ґрунтується на засадах 

гуманізму, демократії, національної самосвідомості, взаємоповаги між нація-

ми. Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, 

духовного і культурного розвитку суспільства. 

Ретроспективний аналіз освітньої політики у шкільній галузі кінця ХХ 

– початку ХХІ століття  почнемо зі згадки про введення в дію, згідно з 

постановою ВР № 1144-ХІІ від 4 червня 1991 р. Закону «Про освіту» (на той 

час ще УРСР), який без перебільшення можна вважати проривним кроком у 

демократичному розвитку освітньої галузі тодішньої України. Адже цим 

документом узасаднювалася державна доцільність трансформації освітньої 

галузі на принципах гуманізму, національних інтересів та загальнолюдських 

цінностей на противагу класовим комуністичним чеснотам. Так у статті 4 

ухваленого Закону «Про освіту» стверджувалося, що Україна визнає освіту 

пріоритетною  сферою соціально-економічного, духовно і культурного 

розвитку суспільства [13]. А серед основних принципів освіти (стаття 6) 

вказувалися «гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських 

духовних цінностей; органічний зв'язок  із світовою та національною 

історією, культурою, традиціями» [13]. З розвитком в Україні демократії і 

зміною суспільних потреб у 1993 р., а детальніше у 1996 р., Закон було 

уточнено (редаговано), й у подальшому до нього вносилися зміни й 

уточнення, доки він не втратив чинності із прийняттям нового Закону «Про 

освіту» у травні 2017 року [14]. 

В статті З Закону визначається право на освіту незалежно від статі, 

расової, національної приналежності, соціального і майнового стану, роду та 
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характеру занять, світоглядних переконань, віросповідання, стану здоров’я, 

місця проживання та інших обставин. Це право забезпечується розгалуженою 

мережею навчально-виховних закладів, заснованих на різних формах влас-

ності, наукових установ, закладів підвищення кваліфікації, перепідготовки 

кадрів; різними формами навчання - очною вечірньою, заочною, 

екстернатом, а також педагогічним патронажем; відкритим характером 

освітніх закладів, створенням умов для вибору профілю і виховання 

відповідно до здібностей, інтересів громадянина. Для одержання документа 

про освіту громадами мають право на державну атестацію. 

Основними принципами освіти, зафіксованими в статті 5 є 

доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що 

надаються державою; рівність умов кожної людини для повної реалізації 

здібностей, таланту, всебічного розвитку; гуманізм, демократизм; 

пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей над політичними і 

класовими інтересами; органічний зв’язок з національною історією, 

культурою, традиціями; незалежність державної системи від політичних 

партій, інших громадських і релігійних організацій; науковий світський 

характер освіти у державних навчально-виховних закладах; інтеграція з 

наукою і виробництвом, взаємозв’язок з освітою інших країн; гнучкість і 

прогнозованість системи освіти; єдність і наступність системи освіти; 

безперервність і різноманітність освіти; відповідність освіти світовому 

рівню; поєднання державного управління і громадського самоврядування в 

системі освіти. Про відокремленість навчально-виховних закладів від церкви, 

про їх світський характер, зокрема мова йдеться в статті 8. В статтях 9-15 

говориться про управління освітою і громадське самоврядування в системі 

освіти, повноваження органів державного управління освітою та місцевих 

Рад народних депутатів у галузі освіти. 

В Законі «Про освіту» вперше йдеться про створення психологічної 

служби в системі освіти та про соціально-педагогічний патронаж, а також 

акцентується увага на медичному обслуговуванні, організації харчування у 
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навчально-виховних закладах, забезпеченні здорових і безпечних умов 

навчання і праці (статті 21-23), а в статті 25 «Структура системи освіти» 

перераховано структурні її компоненти: дошкільне виховання; загальну 

середню освіту; професійну освіту; вищу освіту; післядипломну підготовку; 

аспірантуру; докторантуру; підвищення кваліфікації, перепідготовку кадрів; 

позашкільне навчання і виховання; самоосвіту. В статтях 26-44 

розглядуються питання конкретної діяльності цих компонентів. У розділі ІІІ 

«Учасники навчально-виховного процесу» йдеться про права та обов’язки 

вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, аспірантів, 

докторантів. 

Обов’язки учасників навчально-виховного процесу передбачають 

систематичне й глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, 

професійною майстерністю, підвищення загальнокультурного рівня; 

додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку навчально-виховних 

закладів; додержання законодавства, моральних, етичних норм співжиття. 

Закон окреслив суспільно значимі вимоги до педагогічних 

працівників у формі юридичних норм, що стали певним орієнтиром у 

перебудові педосвіти. Встановлено, що педагогічною діяльністю можуть 

займатися особи з високими моральними якостями, котрі мають відповідну 

освіту, у певних випадках - професійну практичну підготовку, фізичний стан 

яких дає змогу виконувати обов’язки педпрацівника. Педагог має 

забезпечувати умови для засвоєння учнями і вихованцями навчальних 

програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвитку здібно-

стей тих, хто навчається і виховується. Його обов’язок настановленням і 

особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської 

моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних 

цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до 

навколишнього середовища, готувати молодь до свідомого життя в дусі 

взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, 

національними, релігійними групами. Він повинен дотримуватись 
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педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента, 

захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного 

насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим 

шкідливим звичкам (статті 49,51). 

За законом від педпрацівників вимагається постійно підвищувати 

професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. Разом з 

тим вони наділяються правами вільного обрання форм, методів, засобів 

навчання, виявлення педагогічної ініціативи, підвищення кваліфікації, 

перепідготовки, вибору змісту, програм, форм навчання, організацій та 

установ, які здійснюють удосконалення професіоналізму і компетентності 

педагогів. Законодавчо передбачена атестація педагогічних кадрів, за 

результатами якої визначаються їх відповідність зайнятій посаді, рівень 

кваліфікації і категорійність, допускається також конкурсне прийняття 

педпрацівників на роботу (статті 49,50). 

Прогресивність всіх зазначених норм досить очевидна, їх актуальність 

зберігається. Серед усіх колишніх союзних республік Україна першою 

прийняла новий освітній закон, щ0 відкривало простів перебудовчим 

процесам в освіті нашої країни в умовах незалежності та було прикладом для 

інших щойно народжених незалежних держав.  

На наше переконання, першим (оскільки фактично Закон «Про освіту» 

був прийнятий до офіційного проголошення суверенітету України) 

принципово новим, національним за духом документом про стратегічні 

шляхи й пріоритетні напрями реформування освітньої галузі насправді стала 

затверджена у листопаді 1993 р. Кабінетом Міністрів України Державна 

національна програма «Освіта: Україна XXI століття». Її проект було 

обговорено й схвалено на першому з’їзді педагогічних працівників України 

(1992 р.). У Програмі йшлося про необхідність відтворення інтелектуального, 

духовного потенціалу народу, про потребу виходу вітчизняної науки, техніки 

і культури на світовий рівень, про національне відродження, становлення 

державності та демократизації суспільства в Україні [6]. Документ став 
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першим ідейним орієнтиром, певним концептуальним забезпеченням 

подальшої роботи з оновлення і розбудови національної системи освіти. 

Головною метою Програми було «визначення стратегічних напрямів 

розвитку освіти в умовах державної незалежності, орієнтація на національне 

спрямування освіти, створення такої цілісної системи безперервного 

навчання і виховання, яка забезпечувала б формування інтелектуального і 

культурного потенціалу нації» [6, 2]. Базисними принципами реалізації 

Програми стали: надання освіті пріоритетного статусу в загальнодержавному 

вимірі, здійснення демократичної децентралізації системи освіти і 

забезпечення її відкритості, гуманізація і гуманітаризація навчання і 

виховання з орієнтацією на втілення національного компоненту в зміст 

освіти, її безперервність і варіативність. Визначальним складником 

реформування освіти вказувалося оновлення її змісту і приведення його у 

відповідність до запитів особистості й нових потреб суспільства, а також до 

стандартів світового науково-педагогічного досвіду. 

Таким чином, державна політика молодої Української держави в 

галузі освіти від самого початку спрямовувалася на створення й реалізацію 

можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, 

формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої 

цінності нації, при цьому загальна середня освіта мала забезпечувати «все-

бічний розвиток дитини як цілісної особистості, її здібностей і обдарувань». 

Освітнім пріоритетом проголошувалося якнайповніше задоволення 

особистісних потреб  людини. Вважаємо: розпочався гуманістичний поворот 

до людиноцентрованої освіти, підготовлений, за нашими дослідженнями [8; 

58], науково-дослідницькою й освітньою спільнотою України в попередні 

роки. 

У Програмі було проголошено й необхідність створення у 

«загальноосвітніх навчально-виховних закладах психологічної та соціально-

педагогічної служб» [8, 58]. Організацію й забезпечення їх роботи вважали як 
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одним із основних шляхів реформування загальної середньої освіти у вимірі 

індивідуалізації навчання, а отже, його гуманізації. 

Наголосимо, що попри супротив комуністичної влади домогтися 

прийняття Закону у 1991 р. вдалося завдяки масовому суспільному руху за 

національний суверенітет і національні пріоритети у всіх сферах життя, який 

невпинно наростав, починаючи з середини 1980-х рр. Саме під впливом 

національно-визвольного руху (Л. Дещинський) [7], до якого входили 

письменники як активне ядро, вчені-історики, національно орієнтовані 

суспільні діячі, правозахисники (Українська Гельсінська Спілка), чиї виступи 

у пресі пробуджували громадську думку й активність, сприяли розвитку 

національної самосвідомості, й зрушило з місця вирішення національного 

питання в Україні, і однією з перших ареною демократичних перебудов стала 

загальноосвітня школа. Пояснимо цю тезу.  

Так, українська письменницька спільнота, що стала на захист 

національної культури і української мови від невпинної русифікації, 

«змусила перебудову «говорити по-українському» [7], піднявши проблему 

звуження сфери вжитку рідної мови й ініціювавши (1988 р.) прийняття 

Закону про мову. Вже 28 жовтня 1989 р. було ухвалено Закон УРСР «Про 

мови», яким визнавалося, що «українська мова є одним з вирішальних чин-

ників національної самобутності українського народу. Українська РСР 

забезпечує українській мові статус державної з метою сприяння всебічному 

розвиткові духовних творчих сил українського народу, гарантування його 

суверенної національно-державної майбутності. Виховувати у громадян, 

незалежно від їхньої національної належності, розуміння соціального 

призначення української мови як державної в Українській РСР» [10]. Відпо-

відно до нього було започатковано вивчення у загальноосвітній школі нових 

навчальних курсів народознавчого спрямування («Культура та мистецтво 

України», «Народознавство», «Рідний край», «Етнографія та фольклор 

України»), додатково відкрито 176 україномовних шкіл [49]. 
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А вже 16 липня 1990 р., під тиском широких громадських кіл з’їзд 

КПУ змушений був прийняти Декларацію про державний суверенітет УРСР 

[5], якою визнавалася самостійність республіки у вирішенні питань науки, 

освіти, культурного і духовного розвитку української нації. У частині VIII 

«Культурний розвиток» зазначалося: «Українська РСР є самостійною у 

вирішенні питань науки, освіти, культурного і духовного розвитку 

української нації, гарантує всім національностям, що проживають на 

території Республіки, право їх вільного національно-культурного розвитку. 

Українська РСР забезпечує національно-культурне відродження українського 

народу, його історичної свідомості і традицій, національно-етнографічних 

особливостей, функціонування української мови у всіх сферах суспільного 

життя» [5]. Таким чином, потреба захисту мови активізувала проблему 

конституційного проголошення суверенітету України [45], що звершилося 24 

серпня 1991 р., коли Верховна Рада прийняла Акт проголошення 

незалежності України - документ про створення самостійної Української 

держави. 

Отже, відмова від моноідеологічних імперативів і визнання 

національної самоідентифікації українців дали поштовх широкому 

громадському обговоренню ідей про необхідність перебудови роботи 

загальноосвітньої школи, тому розпочалося висування й активне обговорення 

різних проектів нової Концепції загальноосвітньої національної школи І 

Закону про народну освіту УРСР [49]. Багато з висунутих ідей згодом 

знайшли втілення у Законі «Про освіту» (1991). 

У свою чергу, завдяки зусиллям української спільноти дослідників 

історії, на рівні Політбюро КПУ (січень 1989 р.) чи не вперше «було 

визнано, що чимало складних явищ і фактів (історії України) подається 

неповно, суперечливо, упереджено», а вивчення історії УРСР у середніх 

школах та ПТУ не забезпечуй формування в учнів цілісного уявлення про 

давню і сучасну історію України.  
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У результаті було схвалено розроблення програми розвитку 

історичних досліджень, поліпшення вивчення та пропаганди історії 

України. І хоча її схвалили лише в липні 1990 р., але політичний діяч й 

історик, академік В. Литвин переконує: те, що робиться ґрунтовно в сфері 

досліджень та пропаганди історії України, є наслідком виконання згаданої 

програми [47]. 

Розбудова незалежної Української держави супроводжувалася 

об’єктивними соціально-економічними труднощами. У перехідний період 

суспільство загалом й освітня галузь зокрема опинилися у кризовому стані, 

спостерігалася невідповідність освіти запитам особистості, суспільним 

потребам та світовим досягненням людства, що, на думку відомого 

«психолога, академіка О. Киричука, на той час директора Інституту 

психології АПН України, багато у чому було зумовлено «деформацією 

суспільних цінностей, ... втратою зв’язку «з народним корінням духовності» 

[50, 3]. 

Водночас й у самій освіті за радянських часів нагромадилися 

негативні явища, які незалежній Україні необхідно було подолати. Освітня 

сфера - це насамперед важлива соціокультурна сфера життя людей і водночас 

система інституцій держави, яка є «ключовим суб’єктом освітньої політики» 

[9, 623], тому вочевидь негаразди в соціумі не могли не відображатися й в 

освіті. Чи не найістотнішим стало таке суто педагогічне кризове явище, як 

«відчуження школярів від учителя, від школи, а, отже, й від суспільства у 

цілому». Аналізуючи причини відчуження, встановлені у ході вивчення 

тогочасного стану навчально-виховного процесу у середній школі, вчений-

психолог Ю. Гільбух з’ясував, що багато в чому вони були пов’язані з 

незадовільним знанням учителями психічної індивідуальності своїх учнів, 

недостатнім володінням методами, необхідними для її пізнання, для корекції 

чи забезпечення прискореного особистісного розвитку школярів.  

Відповідно до закону у червні 1991 р. була складена і затверджена 

Міністерством освіти Програма розвитку народної освіти України на 
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перехідний період (1991-1995 рр.). Цим документом, зокрема, передбачалась 

розробка понад 150 підзаконних нормативно-правових актів для 

забезпечення самостійного функціонування системи освіти в умовах 

державної незалежності, а також підготовка проекту довгострокової 

державної програми розвитку загальної середньої, професійної та вищої 

освіти в Україні до 2005 року. 

Розділами «Педагогічна освіта» та «Кадрове забезпечення освіти» 

перехідної програми головними напрямами перебудови визначались: 

розробка концепцій педагогічної освіти і неперервного підвищення 

кваліфікації та перепідготовки педагогів, експериментальна апробація змісту 

їх багаторівневої освіти, перспективне прогнозування потреби у них, 

оптимізація переліку педагогічних спеціальностей. Планувалось здійснення 

структурних змін у сфері педагогічної освіти, спрямованих на розвиток її 

різних форм, зокрема створення мережі педагогічних університетів та 

коледжів, навчальних комплексів, завершення формування всеукраїнської 

системи навчально-методичних об’єднань педагогічних вузів. Мали бути 

підготовлені нові кваліфікаційні характеристики педагогічних працівників, 

нове покоління навчальних планів, програм, навчально-методичної 

літератури, розроблена нормативна база для проведення довузівської про-

форієнтації молоді, реалізації договірних відносин в освіті і педагогічної 

освіті, впровадження конкурсних та контрактних засад прийому на роботу 

педагогів, їх атестації. 

За інерцією в Україну ще надходили розпорядчі документи з 

Держосвіти, але вони були явним анахронізмом до розвитку подій і всерйоз 

вже не сприймались. Так, 31 липня 1991 р. центральне освітнє відомство ще 

спробувало регламентувати відкриття та обсяг підготовки спецфакультетів 

при вузах. Подібні документи лише брались до відома. Напередодні 

союзного розпаду Держкомітет повернув в українське відання Полтавський 

педагогічний інститут, ряд інших закладів вищої освіти. 
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Новий імпульс реформаціям в освіті надав Акт про проголошення 

незалежності України. Процес консолідації української нації, творення 

української державності вимагав кардинальних коректив у педагогічній 

освіті. В педінститутах було розпочато підготовку кадрів з нових 

спеціальностей: «Історія і народознавство», «Українська мова і література та 

народознавство», «Музика і народознавство», «Праця і основи 

підприємництва». 

Міністерство освіти України доручило педагогічним інститутам, не 

очікуючи розпоряджень, оновити навчальні плани і програми, на всіх 

спеціальностях переглянути зміст дисциплін з метою їх деідеологізації, 

об’єктивної оцінки історії розвитку науки, техніки, культури і Україні. 

Розширювалось вивчення «Історії України», «Правознавства», вводився курс 

«Народознавства» шляхом зменшення обсягів соціально-політичних 

дисциплін та практичного курсу російської мови, вивчення якого взагалі 

визнавалось необов’язковим. Як базові курси історико-політичного і 

соціально - політичного напрямків визначались «Всесвітня історія», 

«Політологія» і «Основи соціології». На відповідних спеціальностях 

запроваджувались курси «Фізична географія України», «Економічна і 

соціальна географія України», «Історія української культури», «Історія 

української літератури і мистецтва», «Українські національні ігри», «Музика 

України» і т.п. Перепрофільовувся ряд кафедр, зокрема, кафедра історії СРСР 

- у кафедри історії України. При цьому скасовувались заборони і обмеження 

у випуску навчальних та наукових видань педвузами. 

Аналогічні зміни відбувались у навчальних планах і програмах 

педучилищ та Кременецького педагогічного коледжу. На зазначених вище 

засадах переглядався зміст дисциплін усіх спеціальностей. Для потоків на 

базі неповної середньої школи збільшувалась кількість годин на вивчення 

історії України, вводились курси «Народознавство», «Етика і естетика», 

«Історія релігії та атеїзму» за рахунок зменшення часу вивчення російської 

мови та літератури, історії, основ суспільних наук. Дані курси 
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запроваджувалися на потоках на базі середньої школи. Крім того, на 

спеціальності «Музичне виховання» зростав обсяг вивчення української 

музичної літератури, української народної музичної творчості, фольклору, 

обрядів. Одне слово, у другій половині 1991 р. розпочалась всеохоплююча 

радикальна переорієнтація педагогічної освіти на національну культуру. 

Водночас переглядались засади професійного удосконалення діючих 

педпрацівників. Для забезпечення визнаного законом їх права на «вільний 

вибір змісту, програм, форм навчання організацій та установ, які здійснюють 

підвищення кваліфікації і перепідготовку» (ст.50), запроваджувались 

договірні принципи післядипломної освіти. При цьому передбачалась тісна 

взаємодія педагогів, освітніх органів та закладів підвищення кваліфікації і 

перепідготовки у визначенні змісту, форм, видів і строків навчання. 

Фінансувати дані освітні послуги раз у п’ять років для кожного педагога 

мали місцеві органи державного управління освітою. Наслідки професійного 

удосконалення враховувались при проходженні атестації педагогічних кадрів 

з встановленням їм кваліфікаційної категорії. В статті 54-55 йдеться про 

відповідальність батьків за розвиток дитини та їх права. В останніх розділах 

Закону мова йде про фінансово-господарську діяльність, матеріально-

технічну фазу навчально-виховних закладів, проблеми міжнародного 

співробітництва. 

12 вересня 1991 р. рішенням Колегії Міністерства освіти України було 

затверджено концепцію середньої загальноосвітньої школи України. Основні 

тези преамбули критики існуючої школи і освіти: 

1. Проголошений ідеологічний принцип (постулат) про 

обов’язковість середньої освіти без врахування реального стану справ у 

країні, орієнтація школи і вчителя на нівелювання природних задатків, 

інтересів та можливостей дітей, нехтування принципом диференціації 

навчання призвели до погіршення якості підготовки випускників школи, 

різкого падіння соціального статусу і престижу знань серед молоді. Школа 

все більше перетворювалась в бюрократичну ідеологічну установу, де 
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панувала одноманітність, відчуження учня від школи, учителя від учнів. 

2. Особливо занедбаною виявилася сільська школа (недостатнє 

фінансування, слабка навчально-матеріальна база, невлаштованість 

вчителів). 

3. Загострилося протиріччя між вимогою суспільства забезпечувати 

кожній людині єдиний, досить високий рівень загальної освіти і необхідністю 

всіляко задовольняти і розвивати індивідуальні інтереси та здібності учнів, 

поглиблюване хибним тлумаченням принципу єдиної школи. 

4. Неминучим наслідком вульгарного розуміння принципу єдиної 

школи стала жорстка централізація всіх сторін її життя, яка призвела до 

відчуження школи від суспільства і національної культури, до втрати 

школою національних традицій, до дискредитації вивчення рідної мови, 

літератури, історії свого народу. 

5. Ігнорування того, що школа завжди є національною. Спроби 

формування позанаціональної, так званої загальнора- дянської школи без 

будь-яких національних ознак і особливостей призвела до кризових явищ. 

Враховуючи той факт, що в сучасних умовах школа повинна 

виступати важливим фактором відродження нації, виховання в молоді почутт 

національної свідомості й гідності, активним засобом бороьби з 

національним нігілізмом, з проявами комплексу національної 

неповноцінності, нижчості, відступництва від своєї нації, Міністерство освіти 

вирішило розробити і затвердити концепцію загальноосвітньої школи 

України, що визначатиме основні підходи до відновлення культуротворчої 

функції і її відродження на гуманістичних і демократичних засадах з пріори-

тетом у її діяльності загально-людських цінностей і моралі над класовими і 

національними. 

Вихідними положеннями концепції є: 1) Забезпечення суверенності за 

законодавством, структурою і змістом навчання і виховання системи 

народної освіти в Україні. 2) Спрямування змісту і організації навчально-

виховної роботи в школі на формування національної самосвідомості, 
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органічне поєднання в діяльності школи національної та інтернаціональної 

загальнолюдської культури. 3) Забезпечення випускникам школи обсягу 

наукових знань на рівні світових стандартів загальної середньої освіти. 4) 

Відмова від політизації навчально-виховного процесу, нав’язування школі 

ідеологічних догм і доктрин окремих партій, організацій, рухів, церкви тощо. 

5) Забезпечення незалежності державної системи освіти від церкви і її 

світського характеру. Організація навчально-виховного процесу на основі 

максимального врахування і розвитку індивідуальних здібностей, нахилів, 

обдарованості дітей. 7) Автономність школи у виборі форм і методів 

навчально-виховного процесу. 8) Орієнтація виховної діяльності школи на 

розвиток особистісних сил учнів, здібностей, талантів, рис якостей, відносин. 

9) Надання учням можливості реалізувати будь-які свої вимоги 

демократичним шляхом, об’єднуватися в добровільні демократичні дитячі 

організації, в діяльності яких пріоритет надається загальнолюдським 

духовним цінностям. 10) Органічне поєднання державних і громадських 

засад в управлінні народною освітою, відмова від заформалізованих 

управлінських структур і командно-адміністративних методів правління. 11) 

Оптимізація оплати праці педагогів з урахуванням дійсних затрат сил і 

робочого часу, а ткож результативності педагогічної діяльності. 

Головна мета школи - формування і розвиток соціально активної, 

гуманістично-спрямованої особистості з глибоко усвідомленою 

громадянською позицією, системою знань про природу, людину, суспільство, 

почуття національної самосвідомості готової до професійного 

самовизначення. Ця мета досягається різноманітними, диференційованими 

засобами. 

Трудовий характер школи передбачає формування в учнів культу 

інтелектуальної і фізичної праці, поваги до людей праці, готовності до 

включення в трудову діяльність. Основними засобами для цього є послідовна 

реалізація принципу поєднання навчання з продуктивною працею, 

формування в учнів комплексу загально-трудових умінь, підготовка до 

38



39 

 

свідомого вибору професії. Політехнічний характер школи передбачає 

засвоєння учнями наукових основ сучасного промислового і сільськогоспо-

дарського виробництва, усвідомлення соціальних та екологічних наслідків 

науково-технічного прогресу. 

Державна система загальної середньої освіти відокремлена від церкви 

і носить світський, відкритий характер. Приватні громадяни республіки 

можуть навчати своїх дітей релігії індивідуально чи в створюваних 

релігійними організаціями навчальних закладах і групах. За бажанням дітей 

чи їхніх батьків у школі може бути організоване добровільне вивчення 

“Історії релігії”. 

Найважливішим принципом загальноосвітньої школи є принцип 

гуманізму, відповідно до якого людині як вищій цінності суспільства 

надаються сприятливі умови для всебічного розкриття її здібностей і таланту, 

розвитку особистості. Школа покликана сприяти досягненню гармоній в 

поєднанні інтересів особи, суспільства і держави. Гуманізація і 

гуманітаризація школи передбачає зміцнення органічного зв’язку навчання в 

ній з витоками національної культури, гуманітарними традиціями людства, 

досягненнями вітчизняної і світової громадської думки, подолання розриву 

між культурою, наукою і освітою. Гуманізм школи полягає в послідовному 

поєднанні інтересів учнів і вчителів та виявляється у довір’ї та 

диференційованому підході до школярів, заснованому на врахуванні і 

розумінні їхніх індивідуальних особливостей і здібностей, запитів та 

інтересів, поваги до їх честі і гідності. 

Головними напрямами відродження школи є реалізація в навчанні та 

вихованні підростаючого покоління ідеї народності на основі засвоєння 

позитивних традицій національних культур; демократизація всіх сторін 

шкільного життя, перетворення школи з відомчої ідеологічної установи в 

громадсько-державний інститут, відхід від жорсткого одержавлення і 

регламентації діяльності, широкий розвиток самодіяльних засад, залучення 

громадськості до визначення і здійснення шкільної політики; 
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індивідуалізація навчально-виховного процесу, організація його з 

врахуванням здібностей, нахилів, інтересів дітей та їхнього інтелектуального, 

фізичного і психічного розвитку; диференціація, яка передбачає 

варіативність змісту, форм і методів навчання та виховання; інтеграція 

зусиль від соціальних інститутів виховання - сім ї, школи, трудових 

колективів, громадських організацій для поліпшення виховання 

підростаючого покоління. 

Сучасний етап соціального і науково-технічного прогресу вимагає 

істотного оновлення змісту загальної середньої освіти в таких основних 

напрямках: широке відображення національної історії, духовної та 

матеріальної культури, мистецтва в органічній єдності із світовою історією, 

культурою, здобутками людської цивілізації; встановлення більш 

раціонального співвідношення часу на вивчення соціально-гуманітарних, 

природничо-математичних, мовних, художньо-естетичних предметів, на 

трудове і фізичне виховання; визначення оптимального поєднання класичної 

спадщини і сучасних досягнень відповідної науки в змісті окремих 

навчальних предметів; відображення в змісті освіти інтегративних процесів, 

які відбуваються в сучасній науці та виробництві, запровадження ряду 

інтегративних курсів з метою формування цілісної наукової картини 

розвитку природи і суспільства і усунення навчального перевантаження 

учнів; узагальнення, систематизація і генералізація знань на основі фунда-

ментальних наукових ідей, теорій, законів, принципів, наукових картин світу; 

врахування інтересів учнів та їхніх індивідуальних особливостей, орієнтація 

змісту на розвиток здібностей та емоційно ціннісних ставлень учнів, їх 

наукового світогляду та творчого мислення; посилення гуманістичного, 

політехнічного і екологічного спрямування змісту освіти, дієвості 

засвоюваних учнями знань; забезпечення варітивності навчальних планів і 

програм з метою врахування як регіональних і національних особливостей, 

так і відмінностей в інтелектуальній, емоційній, моральній сферах учнів у 

темпах і рівнях психічного розвитку дітей. 
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Концепцією середньої загальноосвітньої школи України в змісті 

освіти виділяються два компоненти: державний і шкільний, які 

опрацьовуються відповідно Міністерством освіти України і школою. 

Державний компонент змісту освіти є інваріантним стандартом 

загальноосвітньої підготовки, незалежним від регіональних умов та 

індивідуальних особливостей учнів. В концепції досить детально 

викладається характеристика предметів чи інтегрованих курсів як 

державного, так і шкільного компонентів, акцентується увага на курси за 

вибором і профільне навчання, факультативи й додаткові заняття, 

розглядається вивчення предметів мовного циклу об’єднання (спортивні 

команди, гуртки технічної творчості, літературні і театральні студії тощо). 

Навчально-виховний процесс загальноосвітньої школи будується 

виключно на засадах наукової методології. Вся організація його, зміст, 

форми і методи навчання та виховання є такими, що теоретичні і практичні 

відомості на будь-якому рівні вивчення строго відповідають даним сучасної 

науки, нормам загальнолюдської моралі. При вивченні історії та інших 

суспільних наук необхідно вчити розрізняти факти і їхнє тлумачення, оцінку; 

не навязувати учням категоричні, незаперечні судження та оцінки 

Освіта повинна бути включена в систему найвищих соціальних 

пріоритетів. Однією з умов успішної реалізації концепції є належне науково-

методичне забезпечення всіх сторін педагогічного процесу. Психолого-

педагогічна наука покликана розв’язати на теоретичному і прикладному рівні 

такі проблеми: принципи і критерії відбору змісту освіти, особливо її «ядра» 

(соціально необхідного обов’язкового обсягу знань, умінь і навичок); шляхи і 

засоби диференціації та індивідуалізації навчання, розробка і апробація 

різних варіантів навчальних планів; підготовка сучасних програм, 

підручників, навчальних посібників, у яких реалізуються ідеї гуманізації і 

демократизму, єдності навчання і виховання; розробка надійної діагностики 

рівня вихованості і засвоєння учнями змісту освіти; умови розвитку 
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здібностей і обдарованості учнів; наукове обґрунтування конкретних шляхів 

перебудови системи підготовки і підвищення кваліфікації вчителя. 

В грудні 1992 р. відбувся Всеукраїнський з’їзд працівників освіти, на 

якому було розглянуто основні позиції Державної національної програми 

«Освіта: Україна XXI століття». Майже цілий рік йшло доопрацювання цього 

документу і лише 3 листопада 1993 р. Кабінет Міністрів затвердив цю 

програму. Головна мета Програми - визначення стратегії розвитку освіти в 

Україні на найближчі роки та перспективу XXI століття, створення 

життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення 

високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного 

самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та 

культурного потенціалу як найвищої цінності нації. 

Стратегічними завданнями реформування освіти в Українській 

державі передбачені відродження і розбудова національної системи освіти як 

найважливішої ланки виховання свідомих громадян; виведення освіти в 

Україні на світовий рівень шляхом докорінного реформування її 

концептуальних, структурних, організаційних засад; подолання 

монопольного становища держави в освітній сфері через створення на 

рівноправній основі недержавних навчально-виховних закладів; формування 

багатоваріантної інвестиційної політики в галузі освіти. 

Пріоритетні напрями реформування освіти закладені в розбудові 

національної системи освіти з урахуванням кардинальних змін в усіх сферах 

суспільного життя України; забезпеченої моральної, інтелектуальної та 

психологічної готовності всіх громадян до здобуття освіти; досягненні якісно 

нового рівня у вивченні базових предметів: української та іноземної мов, 

історії, літератури, математики та природничих наук; створенні умов для 

задоволення освітніх та професійних потреб і надання можливостей кожному 

громадянину України постійно вдосконалювати свою освіту, підвищувати 

професійних рівень, оволодівати новими спеціальностями; забезпеченні у 

кожному навчально-виховному закладі відповідних умов для навчання і 
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виховання фізично та психічно здорової особи; запобігання пияцтву, 

наркоманії, насильству, що негативно впливають на здоров’я людей. 

Основні шляхи реформування освіти вказуються в створенні у 

суспільстві атмосфери загальнодержавного, всенародного сприяння 

розвиткові освіти, залученні до розвитку освіти всіх державних, громадських, 

приватних інституцій, сім’ї, кожного громадянина; подоланні девальвації 

загальнолюдських гуманістичних цінностей та національного нігілізму, 

відірваності освіти від національних джерел; розвитку освіти на основі 

запровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних 

технологій та науково-методичних досягнень; відході від засад авторитарної 

педагогіки, що утвердилася у тотальній державі; підготовці нової генерації 

педагогічних кадрів, підвищенні їх професійного та загальнокультурного 

рівня; формуванні нових економічних основ системи освіти, створенні 

належної матеріально-технічної бази; реорганізації існуючих та створенні 

навчально-виховних закладів нового покоління; радикальній перебудові 

управління сферою освіти шляхом її демократизації, децентралізації, 

створення регіональних систем управління навчально-виховними закладами; 

органічній інтеграції освіти і науки, активному використанні наукового 

потенціалу вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ, 

здобутків педагогів-новаторів, громадських творчих об’єднань у навчально-

виховному процесі; створенні нової правової та нормативної бази освіти. 

Принципи реалізації програми полягають в пріоритетності освіти, що 

означає випереджувальний характер її розвитку, кардинально нові підходи до 

інвестиційної політики в освітній сфері; демократизації освіти, що 

передбачає децентралізацію та регіоналізацію управління системою освіти з 

дотриманням найбільш визначальних принципів освітньої політики 

Української держави, наданні автономії навчально-виховним закладам у 

вирішенні основних питань їхньої діяльності, подоланні монополії держави 

на освіту, переході до державно-громадської системи управління освітою, 

утворенні системи партнерства учнів, студентів і педагогів; гуманізації 
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освіти, пріоритеті загальнолюдських цінностей; гуманітарізації освіти, що 

покликана формувати цілісну картину світу, духовність, культуру 

особистості; національній спрямованості освіти, що полягає у невіддільності 

освіти від національного ґрунту, її органічному поєднанні з національною 

історією і народними традиціями; відкритості системи освіти, що пов’язана з 

її орієнтованістю на цілісний неподільний світ, його глобальні проблеми, 

інтеграцію у світові освітні структури; безперервності освіти, що відкриває 

можливість для постійного поглиблення загальноосвітньої та фахової 

підготовки, досягнення цілісності та ступності у навчанні і вихованні; 

нероздільності навчання і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, 

підпорядкуванні змісту навчання і виховання формуванню цілісної та 

всебічно розвиненої особистості; багатоукладності та варіантності, що перед-

бачає створення можливостей для широкого вибору форм освіти, навчально-

виховних закладів, засобів навчання і виховання, які відповідали б освітнім 

запитам особистості; запровадженні варіантного компоненту змісту освіти, 

диференціації та індивідуалізації навчально-виховного процесу, створенні 

мережі недержавних навчально-виховних закладів. 

Значне місце в Програмі займає блок «Зміст освіти», де 

сформульовані стратегічні завдання реформування змісту освіти та основні 

шляхи реформування змісту загальноосвітньої підготовки та фахової 

підготовки. Серед найбільш пріоритетних думок варто відзначити такі, як 

вивчення української мови та українознавчих предметів в усіх навчально-

виховних закладах; орієнтація на інтегральні курси; забезпечення 

алтернативних можливостей для одержання освіти; оптимальне поєднання 

гуманітарної і природничо-математичної складових освіти, посилення 

гуманістичного спрямування змісту природничо-математичної підготовки; 

розширення трудового досвіду дітей, формування в них навичок 

самообслуговування, техніко-технологічних та економічних знань, 

практичних умінь і навичок, необхідних для залучення учнів до продуктивної 

праці та оволодіння певною професією; ознайомлення учнів з основами 
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ринкової економіки, різними формами господарської діяльності; 

запровадження поліваріантності освітніх програм, поглиблення їх практичної 

спрямованості, широке використання новітніх педагогічних, інформаційних 

технологій та впровадження модульної побудови навчального матеріалу; 

використання досвіду народної педагогіки залучення школярів для вивчення 

народних ремесел, створення умов до органічного включення їх у трудову 

діяльність; забезпечення безперервності і наступності у здобутті 

кваліфікаційних рівнів; поєднання споріднених професій та спеціальностей 

для забезпечення мобільності фахівців на ринку праці. 

Окремим розділом йде «Національне виховання» як органічний 

компонент освіти, що охоплює всі складові системи освіти. В основу 

національного виховання мають бути покладені принципи гуманізму, 

демократизму, єдності сім’ї і школи, наступності та спадкоємності поколінь. 

Головна мета національного виховання - набуття молодим поколінням 

соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, 

досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у 

молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадян 

України, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, 

художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури. 

Пріоритетні напрями реформування виховання слугують для 

формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, 

бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати; 

забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги бальків, жінки-

матері, культури та історії рідного народу; формування високої мовної 

культури, оволодіння українською мовою; прищеплення шанобливого 

ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють 

Україну; виховання духовної культури особистості, створення умов для 

вільного вибору нею своєї світоглядної позиції; утвердження принципів 

загальнолюдської моралі; правди, справедливості, патріотизму, доброти, 

працелюбності, інших доброчинностей; формування творчої, працелюбної 
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особистості, виховання цивілізованого господаря; забезпечення повноцінного 

фізичного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їх здоров’я; 

виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної 

символіки; формування глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями 

свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю; 

забезпечення високої художньо-естетичної освіченості і вихованості 

особистості; формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з 

природою; розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, 

забезпечення умов їх самореалізації; формування у дітей і молоді уміння 

міжособистісного спілкування та підготовка їх до життя в умовах ринкових 

відносин. 

Основні шляхи реформування змісту виховання становлять 

наповнення його культурно-історичними надбаннями українського народу; 

впровадження нових підходів, виховних систем, форм і методів виховання, 

які відповідали б потребам розвитку особистості, сприяли розкриттю її 

талантів, духовно- емоційних, розумових і фізичних здібностей; розроблення 

теоретико-методологічних аспектів національної системи виховання з 

урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду; об’єднання зусиль 

державних і громадських інституцій у вихованні молоді, сприяння діяльності 

дитячих та юнацьких організацій; розвиток різноманітних дитячих і 

молодіжних об’єднань за інтересами, позашкільних освітньо-виховних 

закладів; організація родинного виховання як важливої ланки педагогічного 

всеобучу батьків; докорінні зміни в підготовці і перепідготовці курсів для 

національного виховання. 

Стратегічні завдання, пріоритетні напрями та основні шляхи 

реформування, сформульовані в таких розділах: «Дошкільне виховання», 

«Загальна середня освіта», «Позашкільне навчання і виховання», 

«Професійна освіта», «Вища освіта», «Військова освіта», «Після дипломна 

освіта», «Педагогічні працівники», «Соціальний захист учасників навчально-

виховного процесу», «Наукова діяльність у системі освіти», «Управління 
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освітою», «Фінансове та матеріально-технічне забезпечення освіти», 

«Міжнародні зв’язки». 

Щодо реформування загальної середньої освіти, то в Програмі 

сформульовані основні завдання трьох її рівнів - початкової, основної і 

повної. 

Початкова освіта забезпечує загальний розвиток дитини, вміння 

впевнено читати, писати, знати основи арифметики, первинні навички 

користування книжкою та іншими джерелами інформації, формування 

загальних уявлень про навколишній світ, засвоєння норм загальнолюдської 

моралі та особистісного спілкування, основ гігієни, вироблення перших 

трудових навичок. 

Основна середня школа забезпечує досконале оволодіння українською 

та рідними мовами, засвоєння знань з базових дисциплін, можливість 

здобуття наступних рівнів освіти, мотиваційну готовність переходу до 

трудової діяльності або набуття кваліфікації через різні форми професійної 

підготовки, формування високих громадянських якостей та світоглядних 

позицій. 

Повна середня освіта забезпечує поглиблене оволодіння знаннями з 

базових дисциплін та за вибором, орієнтацію на професійну спеціалізацію, 

формування ціннісних уявлень про природу, людину суспільство, 

громадянської позиції особистості, можливість здобуття освіти вищого рівня. 

Середня освіта здобувається у триступеневій системі загальноосвітніх 

навчально-виховних закладів: початковій школі (І ступінь), основній школі 

(II ступінь), старшій школі (ІП ступінь). Серед загальноосвітніх навчально-

виховних закладів вагоме місце відводиться: школам нового типу (гімназіям, 

ліцеям, спеціальним закладам для обдарованих дітей, школам (класам) з 

поглибленим вивченням окремих предметів, навчально-виховним 

комплексам, недільним, приватним школам тощо), загальноосвітнім школам-

інтернатам, що зорієнтовані на спеціалізовану, поглиблену підготовку 

технічного, гуманітарного, спортивного, художнього, естетичного та інших 
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напрямків, на відкриття при цих школах окремих класів для обдарованих 

дітей. 

Стратегічні завдання реформування загальної середньої освіти: 

реформування загальної середньої освіти на національних засадах з 

урахуванням регіональних особливостей і передового світового досвіду, 

досягнення соціально необхідного рівня загальноосвітньої підготовки в 

обсязі державного компонента освіти; органічне поєднання навчання і 

виховання з метою забезпечення всебічного розвитку дитини, формування 

здорового способу життя; удосконалення та розвиток мережі 

загальноосвітніх закладів різних спрямувань, форм власності, забезпечення їх 

законодавчо-правового захисту; створення оптимальних організаційно-

педагогічних, науково-методичних, матеріально-технічних, санітарно-

гігієнічних умов функціонування загальноосвітніх навчально-виховних 

закладів. 

Основні шляхи реформування загальної середньої освіти намічені у 

визначенні державних стандартів усіх рівнів загальної середньої освіти, 

змісту загальноосвітньої підготовки і відповідних базових дисциплін, 

впровадження інтегрального і варіантного принципів навчання; 

реформуванні структури загальноосвітніх навчально-виховних закладів 

відповідно до рівнів та потреб регіонів; кооперуванні загальноосвітніх 

навчально-виховних закладів із вищими навчальними закладами; розвитку 

мережі загальноосвітніх навчально-виховних закладів, заснованих на різних 

формах власності; науковому та методичному забезпеченні загальної 

середньої освіти, підготовці і впровадженні нових навчальних планів і 

програм, підручників посібників тощо; проведенні науково-дослідної та 

експериментальної роботи щодо впровадження педагогічних інновацій, 

інформатизація загальної середньої освіти; впровадженні у загальноосвітніх 

навчально-виховних закладах психологічної та соціально-педагогічної 

служб; пріоритетному фінансуванні, кадровому та матеріально-технічному 

забезпеченні сільської школи; розширенні можливостей здобуття загальної 
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середньої освіти для тих, хто працює; розробленні науково обґрунтованих 

методик оцінки якості діяльності навчально-виховних закладів в цілому та 

кожного педагогічного працівника окремо; державній атестації та акредитації 

загальноосвітніх навчально-виховних закладів усіх типів незалежно від форм 

власності. 

Процес реформування вищої освіти має починатися із послідовних 

якісних змін, адаптації до принципів стандартів європейського простору 

вищої освіти. 

Досвід упровадження освітніх та педагогічних інновацій підтверджує, 

що перед закладами вищої освіти України у процесі вдосконалення 

освітнього процесу стоять такі головні завдання: 

1) Технічна, технологічна та організаційна модернізація освітнього 

процесу;  

2) Удосконалення змісту програм і курсів; 

3) Технологічна перепідготовка викладачів та управлінських 

структур вишів. 

Перше завдання виконується шляхом стандартних інноваційних 

технологій і методик, які адаптуються до вимог та рівня організаційного 

забезпечення у конкретному закладі освіти. Реалізація другого завдання 

забезпечується модернізацією змісту освіти відповідно до наукових, 

технологічних та практичних досягнень науки і практики. Третій аспект 

залежить від здатності викладача опанувати методику та його готовності до 

прийняття відповідних змін. Упровадження в освітній процес нових 

педагогічних інформаційних технологій потребує перепідготовки викладачів, 

оскільки доля всіх інноваційних процесів залежить від творчої активності 

педагогічного колективу 

Проголошення суверенної і незалежної Української держави відкрило 

шлюзи педагогічної творчості, активізувало пошуки численної армії освітян 

щодо розбудови української національної системи освіти. Почали виникати 

нові навчальні заклади, авторські і альтернативні школи, оригінальні 
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концепції навчання і виховання. З’явилась потреба в глибокому вивченні, 

науковому осмисленні й виробленні на цій основі стратегії і тактики розвит-

ку української національної школи. Це активізувало науково-педагогічну 

громадськість щодо створення власного науково-педагогічного центру. 

4 березня 1992 р. Президент України прийняв пропозицію групи 

провідних учених і видав Указ про заснування Академії педагогічних наук 

України як вищої галузевої наукової установи. На перших Загальних зборах 

АПН 18 листопада 1992 р. її президентом обрано М.Ярмаченка. За рішенням 

Загальних зборів у Академії створено три відділення: теорії та історії 

педагогіки; дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті; 

психології, вікової фізіології та дефектології. АПН виходить з того, що 

головним завданням педагогічної науки нині є методологічне, теоретичне та 

методичне забезпечення докорінного оновлення системи освіти на основі 

врахування реалій сучасного життя, перспектив соціально-економічного 

розвитку України як суверенної держави. 

Потребують чіткого визначення й експериментального обґрунтування 

основоположні принципи системи безперервної освіти, державні стандарти 

на всіх етапах, структура й основні параметри змісту освіти, до якого мають 

входити: система конкретних наукових знань та основи сучасної технології; 

система політичного, морального, фізичного та естетичного виховання 

підростаючих поколінь на рівні сучасних вимог з урахуванням етнічних 

особливостей незалежної України; система знань молоддю сучасної 

комп’ютерної техніки; система формування мотивації освітніх потреб 

населення, розвитку неформальної освіти. 

Одне з найважливіших завдань науковців полягає у психологічному 

обґрунтуванні формування у дітей і молоді національної самосвідомості, 

громадянськості, прищеплення їм почуттів патріотизму і національної 

гордості, високої моральності, гуманізму і працелюбства. 

Фундаментальні дослідження в планах Академії педагогічних наук 

займають значну питому вагу і фінансуються з держбюджету. Розвиток 
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педагогічних теорій, до того ж на різних філософських засадах, не можна 

ставити в залежність від ринкового попиту на ці теорії, оскільки це призведе 

до нового занепаду педагогічної науки як теоретичної системи. До 

першочергових фундаментальних досліджень відноситься опрацювання 

нової філософії освіти, дослідження співвідношення між філософією і 

соціологією, з одного боку, і педагогікою, з іншого; створення цілісної теорії 

розвитку особистості, дослідження співвідношення між соціальним і 

біологічним у дитині; розвиток теорії виховних систем як основної форми 

інтеграції педагогічних процесів у їх єдності й різноманітності з орієнтацією 

на особистість, на підготовку її до життя в полікультурному демократичному 

суспільстві; опрацювання концепцій змісту освіти і процесу навчання для 

різних типів навчальних закладів з урахуванням тенденцій розвитку науково-

технічного прогресу і відповідних галузей наукових знань, форм соціальної 

свідомості, гармонізації циклів навчальних предметів, гуманітаризації та 

гуманізації освіти; обґрунтування прогресивних технологій педагогічної 

діяльності. 

Бурхливий прояв ініціативи у перші місяці свободи мав і певні 

витрати. Щонайперше це стосувалося «параду» народження нових освітніх 

установ. Без згоди Кабінету Міністрів і погодження з Міністерством освіти 

України, без атестації технікуми і училища перетворювалися у коледжі, 

галузеві спеціалізовані інститути - в університети, розпочалося також 

безсистемне створення освітніх закладів різних форм власності. Ця проблема 

стала предметом обговорення колегії Міністерства освіти України 27 

листопада 1991 р.. Було визнано за необхідне «припинити створення та 

реорганізацію вищих навчальних закладів до затвердження нормативних 

документів з цих питань, а також прискорити введення в дію положень про 

вищий навчальний заклад, про акредитацію вузів, про порядок їх створення, 

реорганізації і ліквідації. Подібним чином розгортався процес розробки та 

реалізації регіональних концепцій загальної середньої освіти. Окреслювалась 
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ситуація вирішення освітніх проблем на принципах революційної 

правосвідомості». 

У 1991 р. Колегія Міністерства народної освіти УРСР також 

затвердила «Положення про Малу академію наук, наукове товариство 

школярів та учнівської молоді» [20, 13-18]. Надалі  в діяльності міністрів-

наступників цей вектор на «розвиток інтелекту, пізнавальної діяльності та 

творчих здібностей, самовизначення у майбутній професії» постійно 

підтримувався [9]. 

На цей час припадає розроблення і прийняття Міністерством 

комплексного плану заходів на виконання постанови постанови Ради 

Міністрів УРСР від 12.02.1991 р. «Про державну програму розвитку 

української мови та інших національних мов в УРСР на період до 2000 р.» 

[22, 3], що стало планом конкретних дій з посилення ролі і значущості рідної 

мови в діяльності школи, спрямованих на сприяння «утвердженню 

державності української мови в усіх навчально-виховних закладах» [22, 4.]. 

Вже у вересні 1991 р. Колегія Міністерства прийняла рішення № 8/61 

«Про концепцію середньої загальноосвітньої школи України», обговорювали 

яку, як ми зазначали вище, широкі громадські кола. У документі були 

«визначені головні завдання й перспективи розвитку школи, головні напрями 

духовного і національного її відродження: відновлення культурологічної 

функції школи, відображення в змісті навчання і виховання традицій 

національної культури, демократизація і гуманізація освіти, індивідуалізація 

й диференціація навчально-виховного процесу і його розвиток з урахуванням 

національних традицій» [24, 1]. У контексті оновлення змісту середньої 

освіти відповідно до Концепції національної школи за спільної участі вчених 

АН України, Міністерства народної освіти, Спілки письменників України 

було розпочато проведення конкурсів на створення нових оригінальних 

підручників, посібників і програм для загальноосвітніх шкіл, педінститутів 

[21]. 
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Варто зауважити, що згаданій меті національного державотворення 

засобами освіти слугували й розроблені Міністерством у 1990 р. Концепція 

патріотичного й інтернаціонального виховання учнівської молоді, 

формування в неї національної самосвідомості [19] та Концепція естетичного 

розвитку учнівської молоді, у руслі якої було затверджено й створення 

Малих академій народних мистецтв та народознавства, які мали сприяти 

відновленню фольклорних традицій і ремесел [19, 29]. Виокремимо також 

розроблення Міністерством Положення про рух учнівської молоді України за 

збереження і примноженні традицій, звичаїв, обрядів народу «Моя земля - 

земля моїх батьків», який започаткували 1 вересня 1990 р. у всіх 

загальноосвітніх школах країни задля відродження серед школярів 

національної культури, забезпечення поглибленого вивчення історії рідного 

краю [19, 29]. 

Розширенню освітніх можливостей особи учня мало сприяти й 

започаткування організації загальноосвітніх навчальних закладів типу 

гімназій і ліцеїв (додаток до рішення колегії №113 від 30.01.1991.р.) [21, 3-

12]. І хоча про ці типи закладів вже було згадано у Законі УРСР «Про освіту» 

[13], Інструкцію про організацію та діяльність гімназій та ліцеїв остаточно 

затверджено у 1996 р. [36]. 

До запроваджених кардинальних освітніх трансформацій 

зараховуємо, по-перше, проголошення й започаткування експерименту з 

прийому молоді в 1993 р. на перший курс закладів вищої освіти за 

результатами тестування за 60-бальною шкалою оцінювання [26, 3-5.]. 

Експериментом було охоплено 300000 випускників середніх шкіл України 

[28, 28-29]. Він підтвердив «цілковиту придатність і досить високу 

ефективність тестування як методу контролю знань учнів» [28, 29], тому у 

1994 р. колегія Міністерства освіти України затвердила Положення про 

порядок проведення тестування із загальноосвітніх дисциплін, яким 

тестування замінювало випускні іспити [29]. Таке нововведення, хоча й не 

було ретельно підготовлено для впровадження, відіграло свою позитивну 
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роль і як спроба практичної гуманізації шкільного навчання, посилення 

індивідуального підходу до учнів, і як революційна спроба введення змін в 

освітню галузь [ 9]. 

До гуманістично орієнтованих законотворчих починань міністерства, 

що не мали попередніх аналогів, відносимо й розроблення проекту Закону 

«Про права дитини» [27, с.30]. Ще раз наголосимо, що в перше десятиріччя 

незалежності освітні інновації в Україні вводили на тлі кризового 

економічного стану, зубожіння населення, «обвалу» фінансування освіти – і 

середніх, і вищих, тобто відбулося узаконення платної освіти, якої до того 

часу в Україні не існувало. І, хоча можливість існування в освітній сфері і 

державних, і недержавних навчальних закладів було фактично узасаднено в 

частині 1-й пункту 1-го Статті 3 Закону «Про освіту» (1991) [13], з одного 

боку, сприяли зовнішній диференціації навчання в школі, а з іншого – 

пришвидшили розшарування українського соціуму за майновою ознакою. 

Альтернативою традиційній, знаннєвій парадигмі освіти є інноваційна 

освіта, яка стає в наші дні домінуючою тенденцією у всьому світі. В 

інноваційній освіті, як і в знаннєво-просвітницькій моделі, виключно велике 

значення надається знанням, вмінням, навичкам, когнітивному компоненту 

освіти. Однак у новій моделі вони входять у більш широкий соціокультурний 

контекст, набувають нового тлумачення, змінюється характер, технологія їх 

надбання, а внаслідок цього навчання наповнюється новим змістом. 

Традиційна та інноваційна освіта – це дві різні моделі освіти, які 

породжені класним часом і відповідають соціокультурній ситуації в 

конкретній країні та орієнтовані на вирішення принципово різного класу 

завдань. Ці дві моделі освіти мають різні цільові, змістовні, технологічні 

основи, по-різному вибудовують педагогічний процес. 

Традиційна, знаннєва парадигма виконує функцію адаптації освіти до 

існуючих умов життя, вона переслідує цілі пізнання теперішнього, в той час 

як інноваційна освіта спрямована у майбутнє, носить випереджаючий 

характер, задає вектор розвитку освіти на найближчу та віддалену 
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перспективи. Отже, традиційна (технократична) модель освіти притаманна 

суспільству, яке стабільно розвивається і є прогнозованим. Інноваційна 

освіта постає новою моделлю постіндустріального суспільства. 

Стратегічною метою побудови інноваційної моделі освіти є 

подолання кризи в освіті, а через неї – і системної кризи у суспільстві. Вона 

будується на новому розумінні сутності освіти, інакше вибудовує освітній 

процес, змінює диспозицію учасників навчального процесу – студента та 

викладача, збагачується культурним змістом. Перехід до інноваційної освіти 

пов’язується зі зламом стереотипів педагогічного мислення, звичного 

способу професійної діяльності, в межах якої функція викладача зводиться 

до трансляції соціокультурного спадку. 

Інноваційна модель освіти має двоїсту природу. З одного боку, вона 

має бути адаптованою до існуючої соціально-педагогічної ситуації у країні, 

оскільки базується на традиціях, культурних та національних особливостях, а 

з другого – має бути спрямована у майбутнє і відігравати прогностичну 

функцію. Крім того, інноваційна освіта не тільки є детермінованою 

соціально-економічними, духовно-моральними сторонами життя суспільства, 

але й сама детермінує їх, активно впливає на базові основи суспільства. 

Щодо традиційної освіти, то вона, співіснуючи з інноваційною, у певних 

аспектах збагачується новим змістом і під впливом цього частково змінює 

свій зміст, технологію, структуру, водночас постаючи механізмом 

соціокультурного наслідування існуючих форм, забезпечуючи стійкість 

соціальної системи [4]. 

Нагромаджений емпіричний матеріал щодо використання інновацій в 

освіті, який вимагав науково-теоретичного осмислення, призвів до появи 

нової галузі дослідження - інноватики. Інноватика сформувалася у відповідь 

на потреби промислово розвинених країн у створенні нових галузей знання, 

спеціальних досліджень, необхідних для більш ефективного вирішення 

завдань інтенсифікації та прискорення  виробничих процесів. Головною 

проблемою інноватика визначає творення нововведень, дифузію їх усередині 
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соціальних систем і взаємодію між ними, адаптацію до них людини, 

вироблення інноваційних підходів та рішень [5,с.9]. 

Інше системне поняття – педагогічна інноваційна діяльність (чи 

педагогічна або освітня інноватика) – позначає комплекс заходів щодо 

забезпечення інноваційного процесу на тому або іншому рівні освіти, а також 

сам цей процес. Педагогічна інноватика займається вивченням проблем 

створення, поширення, засвоєння і застосування педагогічних нововведень. 

Основними її складовими визнаються: теорія створення інновацій у системі 

освіти (педагогічна неологія); методологія сприйняття, оцінки та 

інтерпретації нового в соціології, дидактиці, психології, менеджменті; 

технологія і досвід практичного застосування освітніх інновацій [6,с.89]. 

Потужні процеси модернізації сучасної школи викликають потребу в 

розробці прогностичних моделей інноваційного розвитку загальноосвітніх 

навчальних закладів. На вирішення окреслених завдань спрямована 

Державна цільова соціальна програма «Школа майбутнього», яка передбачає 

вдосконалення механізмів надання освітніх послуг, розроблення та 

випробування інноваційних моделей новітніх навчальних закладів, діяльність 

яких спрямовуватиметься на випереджальний характер розвитку системи 

освіти. На виконання цієї програми у плані роботи Академії педагогічних 

наук України передбачено проведення наукових досліджень та відповідних 

заходів щодо Всеукраїнського експерименту із розробки й апробації 

інноваційних освітніх моделей загальноосвітніх навчальних закладів. 

Відповідно до виконання замовлення лабораторією педагогічних інновацій 

Інституту педагогіки АПН України проводиться дослідження «Моделі 

інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу». 

Таким чином, дослідження інноваційного оновлення освіти 

спрямовується на розв’язання суперечностей між зростанням запитів 

педагогічної теорії та практики щодо розробки ефективних моделей 

освітнього простору загальноосвітніх навчальних закладів як складової 

їхнього інноваційного розвитку, з одного боку, і недостатньою теоретико-
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методологічною, методико-технологічною розробленістю проблеми 

педагогічного моделювання освітнього простору, адаптованої до 

використання в умовах динамічного розвитку освітніх процесів у межах 

загальноосвітнього навчального закладу - з другого [7]. 

До основних принципів інноваційних змін в освіті дослідники 

відносять: 

− принципи плюралізму, варіативності, альтернативності та 

безперервності освіти [8,с.173]; 

− принципи особистісно-орієнтованого навчання; 

− принципи тісної взаємодії того, хто навчає, і того, хто вчиться 

(педагогіка співпраці); 

− принципи єдності навчання і виховання; 

− принципи пошуку нестандартних методів і форм навчання 

(зростання свободи творчості викладача) [9,с. 184]; 

− принципи розробки і впровадження у навчальний процес 

дистанційно-активних форм навчання, застосування в широкому масштабі 

інноваційних педагогічних технологій, що базуються на фундаментальних 

епістемологічних, герменевтичних аспектах педагогіки й дидактики, 

пов’язаних з мистецтвом розуміння та високою комунікативною культурою 

[11,с.352]. 

Інновації в системі освіти характеризуються новизною, спрямованою 

на якісне поліпшення освітнього процесу і його результатів. Вони пов’язані з 

внесенням змін у цілі, зміст, методи, технології освіти, її форми організації і 

систему управління; стиль педагогічної діяльності, організацію навчально-

пізнавального процесу; систему контролю й оцінки рівня освіти; систему 

фінансування; навчально-методичне забезпечення [12,с.47]. 

Реалізація висунутих завдань інноваційного оновлення філософії і 

змісту освіти потребує запровадження та поширення в освітній практиці 

нових ідей, впровадження засобів навчання. Узагальнюючи підходи до 

розуміння сутності інновації, ми маємо підстави розглядати її перш за все як 
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продукт творчої, інтелектуальної діяльності, результатом якої є внесення 

цілеспрямованих прогресивних змін у життєдіяльність людини, суспільства, 

природи. Сутнісною ознакою інновації в освіті О.Дубасенюк вважає її 

здатність впливати на загальний рівень професійної діяльності педагога, 

розширювати інноваційне поле освітнього середовища у навчальному 

закладі, регіоні [13, с.14].  

До здобутків освітньої політики державного масштабу зараховуємо 

доопрацювання розробленої концепції національної системи освіти(1992) і 

головне - прийняття Державної національної програми «Освіта: Україна XXI 

століття» (1993). Оголошуючи втілення в життя Програми 

загальнонародною, загальнодержавною справою зазначимо, що її 

характеристика як національної не створює жодних привілеїв для української 

нації і передбачає  задоволення національно-освітніх прав і потреб усіх 

етносів на терені України» [6, 2 ]. Як документ Державна національна 

програма «Освіта: Україна ХХІ століття» на роки окреслила шляхи 

гуманізації і розвитку освіти, орієнтованої на потреби не лише держави, а 

насамперед особистості [9, с.79 ]. 

Водночас реформування освіти збігалося в часі зі стрімким падінням 

рівня життя людей, зростанням бідності, недофінансуванням освіти, що 

ускладнювало перебудову галузі, престиж якої різко впав. Про неналежні 

темпи реформування загальноосвітньої школи зазначалося й у матеріалах 

засідань Колегії Міністерства освіти у 1993 р. [27 ]. До 1993 р. розроблено 

«Положення про індивідуальне навчання в системі загальної середньої 

освіти» [25] (затверджене Наказом Міністерства освіти України № 230 від 

01.07.1993 р.), в якому метою індивідуального навчання визначалося 

забезпечення умов для здобуття загальної середньої освіти або задоволення 

інших загальноосвітніх потреб особистості з урахуванням її індивідуальних 

особливостей. При цьому до учнів, для яких можливе індивідуальне 

навчання, зараховували дітей з високими навчальними можливостями, а 

58



59 

 

також тих, які не спроможні засвоїти навчальний матеріал в обсязі базового 

рівня. 

У контексті дослідження шкільної освітньої політики найвагомішим у 

діяльності Міністерства в 1995 – 1998 рр. вважаємо розроблення (і згодом 

прийняття) Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» 

(1998). До мети здійснення профтехосвіти увійшла теза про забезпечення 

«громадянам України, у тому числі особам без громадянства, що 

перебувають в Україні на законних підставах, права на здобуття професійної 

(професійно-технічної) освіти відповідно до їх покликань, інтересів і 

здібностей, перепідготовку та підвищення кваліфікації» [15 ], що безперечно 

свідчить про узасаднення особистісного підходу в скередній професійній 

освіті, продовження реалізації принципу гуманізації освіти. 

Для забезпечення індивідуального розвитку школярів уводилося  

включення до навчальних планів варіативної частини. Надзвичайно плідним 

виявився 1995 р., протягом якого Міністерство освіти України розробило 

низку концепцій, пов’язаних з навчанням окремих шкільних предметів 

(«Концепція безперервної базової хімічної освіти»; «Концепція безперервної 

біологічної освіти» [32, 3-5]; «Концепція безперервної історичної освіти в 

Україні» [32, 6-8] «Концепція шкільної математичної освіти» [40], якими 

передбачалося: інваріантна базисна та варіативна частини навчального 

плану; забезпечення на різних ступенях навчання рівневої та профільної 

диференціації навчально-виховного процесу на основі базового змісту 

освіти; модульний принцип добору змісту; широка варіативність навчальних 

планів і навчальних програм, можливість використання різнорівневих 

програми для навчальних закладів різного типу; забезпечення 

диференційованого навчання учнів завдяки використанню різних форм і 

методів організації навчально-виховного процесу. Подальшого розвитку в 

шкільній освітній політиці України набуло й піклування про обдарованих 

дітей і молодь. Скажімо, рішенням колегії Міністерства освіти України № 

9/5-4 від 26.06.1996 р. було затверджено «Концепцію становлення мережі 
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середніх закладів освіти для розвитку творчої обдарованості» [38], в якій 

визначалися оптимальні норми кількості навчальних закладів для 

обдарованих дітей та алгоритм їх створення. 

Тривала далі робота з відродження історико-культурних традицій 

українського козацтва [33], підтримки руху учнівської молоді «Моя земля - 

земля моїх батьків» [30]. 

Важливим є і започаткування Міністерством у 1995 р. 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року» [35], який цілеспрямовано 

проводили протягом 1995-1998 навчальних років [37; 39]. Спробою підняти 

соціальну важливість учительської професії вважаємо затвердження цільової 

комплексної програми «Вчитель» [39]. Продовжилась і психологізація освіти 

як вияву її реальної гуманізації, про що свідчить створення в 1998 р. 

Українського науково-методичного центру практичної психології і 

соціальної роботи [9, с. 80 ]. 

До нових тенденцій в освітній політиці, у шкільній також, 

зараховуємо посилення уваги до інформатизації освіти, чому сприяв Закон 

України «Про Концепцію національної програми інформатизації» від 4 

лютого 1998 року № 75/98-ВР [11], в якому підкреслювалося, що створення 

глобальної комп'ютерної мережі освіти та науки, як першочергове завдання 

інформатизації освіти, повинно стимулювати розвиток системи 

індивідуального неперервного навчання на основі інтелектуальних 

комп'ютерних і дистанційних технологій. Відповідно до цього закону в 

«Комплексному плані заходів щодо розвитку загальної середньої освіти в 

1999-2012 роках» (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

11 березня 1999 р. № 348) зазначено необхідність створення умов для 

оволодіння персональним компьютером кожним випускником 

загальноосвітніх навчальних закладів (2007-2012 рр.) [9,с.80 ]. 

Розроблення та прийнята Кабінетом Міністрів України Постанови 

№348 від 11.03.1999 р. «Про затвердження комплексного плану заходів щодо 

розвитку загальної середньої освіти в 1999-2012 роках» [50], де в рубриці 
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«Реформування структури і змісту загальної середньої освіти» зазначалися 

такі нагальні освітні потреби, як: «розробити проекти державних стандартів 

спеціальної освіти для дітей які потребують корекції розвитку» - п.18; 

«запровадити профільне навчання у 10-х та 11-х класах (протягом 2006-

2012)» - п.23; «забезпечити поступове введення третьої години фізкультури 

на тиждень у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах» 

(починаючи з 2000 р.) - п. 25 [9]. Усі перелічені завдання були орієнтовані на 

задоволення потреб особистості. Наголосимо, що у згаданій постанові 

приділено значну увагу дітям з обмеженими можливостями фізичного і 

розумового розвитку (пп. 11;18; 20; 38; 39; 40; 49; 50; 51). 

Водночас і наприкінці 1990-х рр. матеріально-економічні труднощі в 

освітній галузі ще не вдалося подолати, зокрема, відбувалося згортання 

мережі позашкільних навчально-виховних закладів, запровадження режиму 

суворої економії для збереження існуючого обладнання, устаткування і 

продовження строків їх експлуатації, невиконання планів з видання 

навчальної літератури, зростала заборгованість заробітної плати перед 

учителями. Як засвідчив аналіз архівних матеріалів засідань колегії 

Міністерства освіти України у 1990-х рр, здійснений М. Семеновою [53], 

керівництво постійно опікувалося розгортанням реформаційних процесів в 

освітній сфері, однак низка проблем освіти (стан мережі освітніх закладів, їх 

матеріально-технічне та кадрове забезпечення, низька заробітна плата 

освітян та її виплата з істотним запізненням) «набули хронічного характеру 

... Дієвого механізму їх вирішення Міністерство освіти не створило» [53, 12]. 

Щоб звести до мінімуму негативні наслідки деконструктивізму в 

освіті, упорядкувати перебудову і оновлення освітньої сфери, системно і 

цілеспрямовано вести відродження національної освіти, було вирішено цю 

справу зосередити в одному освітньому відомстві. У грудні 1991 р. Указом 

Президента в Україні утворено єдине Міністерство освіти.  

Повільне і непросте становлення нового центрального органу 

управління освітою деякою мірою загальмувало розвиток педагогічної 
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освіти, яка неодмінно потребувала сильної і неперервної державної 

підтримки та опіки в особі міністерства і в принципі не могла бути 

залишеною напризволяще у ринковій стихії. Негативно позначилась на 

педагогічній освіті і відсутність в апараті нового Міністерства освіти 

структурних підрозділів, які б займались педагогами масових освітніх 

професій, організацією підготовки педагогічних кадрів та створення 

необхідної нормативно-правової бази для їх успішного функціонування і 

професійного вдосконалення. Разом з тим було очевидним, що стосовно 

більш як мільйонного корпусу педагогічних працівників України мала 

здійснюватись конкретна і послідовна державна політика. Як наслідок, на 

деякий час без продовження та завершення залишалась розпочата раніше 

робота щодо перебудови педагогічної освіти. Зокрема це стосується 

розробленого навесні 1992 р. творчим колективом при Київському 

педагогічному інституті проекту концепції педагогічної освіти. 

Призупинилась системна координація наукових досліджень в рамках 

цільової програми «Педагогічна освіта». Пошуки ефективних шляхів 

підготовки педагогів переважно перемістились в окремі педвузи. 

Загалом незадовільний рівень підготовки вчителів, дані про масове 

залишення школи молодими фахівцями спонукають дедалі частіше 

звертатись до проблем вищої педагогічної школи. Найважливішими з них 

можна вважати: зниження ролі гуманітарних знань, зокрема власне 

педагогічних, перевага фронтальних форм навчальної діяльності над 

груповими та індивідуальними, недостатнє застосування активних методів 

навчання та ін. Чинна система підготовки вчителів не вирішує зазначених 

проблем. Потрібен новий підхід, у якому чільне місце належить педагогічній 

науці. В наш час ця галузь знань невиправдано забута, нерідко критикується 

не фахівцями, часто відкидається, як непотрібна викладачам, керівникам 

вищих навчальних закладів. Відбувається це через значний розрив у змісті 

навчальної дисципліни й педагогічної науки; якість викладання досить 

низька, невідповідність змісту курсу реальному втіленню теорії у вузі 
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призводить до заперечення студентами важливих педагогічних знань. Не 

секрет, що вони негативно ставляться до предметів загальнопедагогічного 

циклу через академічність викладу навчального матеріалу, стандартні форми 

ведення занять, відсутність практичної зацікавленості викладача в 

удосконаленні навчального процесу. 

Та все ж у викладанні педагогічних дисциплін є чимало цікавих 

знахідок у методиці навчання педагогіки. Досвід роботи багатьох викладачів 

Українського педагогічного університету ім. М. Драгоманова, 

Кіровоградського, Криворізького, Мелітопольського, Чернігівського 

педагогічних інститутів переконує, що всі ці знахідки цікаві, різноманітні, 

але як зазначав К. Ушинський, лише система, що виходить із самої сутності 

предмета, дає повну владу над нашими знаннями. 

Аналіз наукових публікацій та досвіду роботи кількох інститутів 

свідчить, що існує невідповідність між необхідністю викладання 

педагогічних дисциплін на якісно новому рівні і практикою навчання 

педагогіки у закладі вищої освіти. 

Пошук шляхів розв’язання даної суперечності потребує розробки 

наукового обґрунтованої, логічно стрункої системи і створення ефективної 

методики викладання педагогічних дисциплін. Систему викладання у закладі 

вищої освіти слід розглядати як сукупність послідовних взаємодій педагога із 

студентами, організованих і спрямованих на їх розвиток, виховання і освіту. 

Основними складовими поряд з викладачем і студентом є мета, зміст нав-

чальних дисциплін, форми, методи, засоби навчання, організація контролю і 

наслідки. Метою системи є якісне підвищення рівня підготовки майбутнього 

вчителя. 

Для її досягнення необхідно насамперед глибока інтеграція 

педагогічних предметів. Навчальна ж дисципліна визначається як система 

знань, видів навчально-пізнавальної діяльності, як елемент структури 

навчального плану. Але компоненти системи знань дисципліни, тим більше 

педагогічної, досить різні: це і понятійний апарат, і теоретичні твердження й 
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роз’яснення, і різні точки зору на одне і те саме явище, й опис досліджуваних 

процесів та явищ тощо. Причому питома вага у цих компонентах змінюється 

залежно від змісту навчального матеріалу. Зміст курсу педагогічних 

дисциплін настілки взаємозв’язаний і взаємозумовлений, що єдино 

правильний і прийнятний шлях – це їх інтеграція, що усвідомлюється як 

процес поєднання окремих частин, їх зближення в єдине ціле. Як 

підтверджує досвід роботи, варіанти інтеграції педагогічних дисциплін 

можуть бути різноманітними: історія педагогіки, педагогіка, методика 

виховної роботи (або методика), основи педагогічної майстерності. 

Оптимальний варіант такого зближення слід вбачати в парадигмі: історія 

питання – його теорія – методика реалізації теорії – педагогічна техніка. Така 

логіка вивчення загальнопедагогічних дисциплін допомагає уникнути 

дублювання, побачити дієвість теорії, реалізувати принцип єдності теорії і 

практики, актуалізувати професійні знання діяльності, не чекаючи 

нагромадження досвіду десятиліттями. 

Історія педагогіки набуває нового статусу: стає інноваційною у 

роз’ясненні сучасних тенденцій розвитку педагогічної теорії, стає значнішою 

для розвитку мислення майбутнього вчителя. 

Науковість теорії педагогіки для студентів є незаперечною з погляду 

традицій її створення і розвитку. Показуючи динаміку розвитку педагогічних 

ідей, тим самим спонукаємо прискорення процесу інтеріоризації знань. 

Методика реалізації теорії, зокрема виховної роботи, логічно 

продовжує цикл вивчення педагогічних явищ і відповідає на запитання «Як 

реалізувати теоретичні ідеї на практиці?». Будучи галуззю педагогіки, 

методика не є науковою, вона прикладна частина теорії. Тому-то зміст цієї 

навчальної дисципліни базується на варіантах досвіду, але методика завжди 

індивідуальна. 

Ідея інтеграції тісно пов’язана з інтенсифікацією навчального 

процесу. Якщо перша вирішує питання змісту навчального матеріалу, то 

друга стосується організації цього процесу. Ідея інтенсифікації сьогодні 
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справедливо розглядається багатьма вченими як стратегія і тактика розвитку 

вищої школи. Зумовлена соціальними перетвореннями, вимогами 

прискорення і більш якісної підготовки спеціалістів, вона виступає 

об’єктивною тенденцією, перспективним шляхом розвитку педагогіки вищої 

школи. Шляхи інтенсифікації різні, та при всіх їх різноманітності один із 

найдійовіших сучасних заходів виступають мнемосхеми, що можуть 

використовуватись при викладанні різних дисциплін. Мнемосхема в 

педагогіці - це умовне зображення педагогічного явища (процесу, проблеми, 

питання), виконане у вигляді креслення, що відображає взаємовідносини, 

зв’язки наявних частин цілого, допомагає сприйманню, осмисленню цих 

явищ, полегшує запам’ятовування, збільшує обсяг пам’яті шляхом утворення 

штучних асоціацій. Вони дають змогу докорінно змінювати методику 

підготовки і проведення різних занять у вузі, організувати самостійну роботу 

студентів, підсумковий контроль. 

Наступною ідеєю системи є діагностична основа. Під нею ми 

розуміємо процес постановки діагнозу, встановлення ступеня 

результативності будь-якої діяльності, під діагнозом - результат діагностики 

(фіксацію становища). В основі діагностичної діяльності викладача лежить 

система вивчення студентів протягом усього періоду навчання. Критеріями 

дієвості системи викладання педагогічних дисциплін є: педагогічні знання і 

вміння, професійна спрямованість особистості, інтерес до педагогічної науки. 

Ефективність засвоєння знань вимірюється їх кількістю (основні категорії і 

поняття, теоретичні узагальнення, факти, закономірності, висновки) і якістю 

(повнота, усвідомленість, міцність, дієвість). Розвиток педагогічних умінь 

визначається за рівнями: репродуктивним, евристичним, креативним. 

Професійна спрямованість розглядається як сукупність стійких 

мотивів вибору професії, що виражається у ставленні до вчительської праці. 

Висуваючи цей критерій дієвості системи, тим самим надаємо їй яскраво 

вираженого професіонального смислу, цілеспрямовано посилюємо 
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значущість предметів педагогічного циклу, прищеплюємо любов до 

майбутньої професії. 

Професійна спрямованість тісно координує розвиток інтересу до 

педагогічної теорії і практики. Як форма вияву пізнавальної потреби інтерес 

сприяє глибшому відображенню дійсності, реалізується у засвоєнні 

навколишнього предметного змісту, розвивається переважно у внутрішньому 

плані. Він активізує і стимулює всі психічні процеси, захищає нервову 

систему від перевтоми, сприяє розвитку волі та емоційної сфери особистості. 

Керуючись цими психологічними установками, використовуючи 

іманентні властивості інтересу в організації навчального процесу, ми 

виявили об’єктивні зв’язки, залежності, відносини, що існують між інтересом 

до педагогічних дисциплін та методикою викладання. Проведене 

дослідження показує, що в 90 випадках із 100 рівень освіченості студентів 

вищий, інтерес до педагогіки сильніший, коли вони бачать глибоку 

зацікавленість викладача в удосконаленні методики навчання, якщо самі 

прилучаються до підготовки занять, а взаємодія з ними має творчий характер, 

коли особистісні якості педагога сприяють розвиткові їхніх психічних 

процесів, емоцій, почуттів. 

Власна, авторська або просто особистісна позиція викладача виступає 

в системі як одна з провідних ланок. Формувати особистість майбутнього 

вчителя може лише глибоко ерудований педагог, який є зразком творчого 

підходу до справи, серйозно розбирається у нових тенденціях розвитку 

педагогічної теорії і практики, тобто той, хто має власні судження з різних 

інновацій, свою точку зору на нововведення, пов’язані з перетвореннями в 

суспільстві. Підсумовуючи сказане і наслідки проведених досліджень, 

засвідчуємо: процес викладання загальнопедагогічних дисциплін у вузі 

досягає високих результатів при інтеграції педагогічних дисциплін, 

інтенсифікації процесу навчання через використання мнемосхем, при системі 

роботи викладача, побудованій на діагностичній основі, яка дає можливість 

реалізувати особистісно-діяльнісний підхід у викладанні педагогіки. 
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Розроблена характеризується практичним спрямуванням, має мету озброєння 

студентів найновішими досягненнями педагогічними теорії і практики, 

розвиток професійної спрямованості та інтересу до педагогічної науки, 

рухома в коригуванні, конкретна за змістом, ефективна в підготовці 

майбутнього вчителя. 

Провідними ідеями методики є ідея активізації пізнавальної 

діяльності студентів та ідея «наскрізного» навчання. Під активними формами 

і методами навчання слід розуміти такі, що допомагають організувати 

продуктивну творчу працю студентів: активізувати їх пізнання, максимально 

повно і ефективно залучати до всіх видів роботи на заняттях, інтенсивно 

включати їх до взаємодії з викладачем та товаришами. Адже об’єктом педа-

гогічного пізнання є процес формування особистості – найскладніше і 

багатогранне явище з-поміж об’єктів пізнання, саме тому треба розвивати у 

вихованців не лише наукове, теоретичне мислення, а й образне, символічне, 

наочно діяльне. 

Лекції відіграють важливу роль в організації навчального процесу, але 

вони не можуть залишатись незмінними в сучасних умовах ні за змістом, ні 

за спрямуванням, ні за формою. Методика їх проведення базується на 

використанні мнемосхем. 

Так, функціональні схеми допомагають надати лекції демонстративно-

розвивального або установчо-цілеспрямовуючого характеру. Принципові 

схеми сприяють перетворенню лекції з інформаційно-продуктивної 

структурно-цілеспрямовуючу або проблемно-пошукову, чи оглядово-

тематичну. 

Мнемознаки надають лекції чіткості, конкретності у введенні 

понятійного апарату. У зв’язку з цим змінюється і їхня форма: поряд з 

традиційними в систему введені лекція-діалог, лекція-брифінг, лекція-

роздум, лекції з елементами ділової гри, бліц-турніру та ін. Новий підхід 

допомагає змінити систему лекційних занять, проводити їх не протягом 

семестру, а конкретизувати в часі методами “занурення в предмет”. Це 
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передбачає своєрідну підготовку студентів до лекції: вони заздалегідь вивча-

ють мнемосхему, готуються до п’ятихвилинного опитування, аналізують 

попередню лекцію, ставлять запитання за її змістом. Ці методичні висновки 

були зроблені в результаті двох окремих експериментів: виявлення умов 

удосконалення лекційних занять та дослідження можливостей необхідності 

використання “занурення в предмет” при вивченні педагогічних дисциплін. 

На початку першого експерименту вивчалися шляхи використання 

мнемосхем на лекції. Апробація першого методичного прийому не дала 

суттєвих результатів: лекція не змінила своєї спрямованості, а план був 

перевантажений і сприймався студентами як марне витрачання часу. 

Наступним кроком у вивченні способів використання принципових 

схем на лекції було спільне із студентами вивчення блоків питань, які 

становлять суть певної теми, проблеми, причому перед кожним схема була на 

столі: вони не займались переписуванням, а лише робили для себе окремі 

помітки на полях. Така форма роботи зі схемою на лекції імпонувала 

студентам. Після прочитання курсу педагогіки з використанням принципових 

схем було проведено опитування 175 респондентів: 132 відзначили, що 

мнемосхеми потрібні на лекціях з педагогіки – вони допомагають відразу 

побачити весь обсяг матеріалу, в них показані взаємозв’язки окремих блоків 

теми, вони є досить важливою логічною ланкою лекції; не кожна тема 

розкривається повністю, але знати її обсяг для наступного самостійного 

вивчення потрібно, і це не спонукає до створення схем з педагогіки. 

Функціональні схеми увійшли в методику проведення не тільки лекційних, а 

й семінарських занять. Методичним прийомом використання цього виду 

схем на лекції було потрійне пояснення за ними нового матеріалу: перший 

раз роз’яснення схеми з коментуванням, прикладами, фактами; другий – 

короткий  виклад матеріалу для запису; третій – первинне закріплення через 

розповідь-бесіду викладача за схемою. 

Вивчення думки студентів про використання мнемознаків при 

викладанні загальнопедагогічних дисциплін виявило, що величезна більшість 
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з опитаних сприймають їх як необхідний засіб навчання. Зі зміною 

спрямованості лекцій, різноманітністю їх типів можна змінити і систему 

організації лекційних занять. Експериментальна перевірка підтвердила 

можливість такого підходу і розширила його до меж кореляції видів 

діяльності за схемою: лекція – семінар – практичні заняття на тлі 

організаційно- комунікативної діяльності студентів з дітьми в школі. 

Для успішного семінару потрібні: проведення тренінгу у спілкуванні, 

надання студентам алгоритмів виконання деяких завдань, роз’яснення 

викладача й усвідомлення студентів, що мікрогрупа - це умова виявлення 

власного «Я», можливість самореалізацп на занятті, все це дало свої 

результати. Цілковита готовність студентів до занять, зацікавленість в 

успіхові, дух змагання, співтворчості, стан готовності діяти протягом усього 

семінару стали звичними атрибутами занять з загальнопедагогічних 

дисциплін. 

Другий обов’язковий компонент у структурі семінару – робота над 

понятійним апаратом. Третьою його складовою є вправи з педтехніки. 

Форма семінару визначається основним завданням. У літературі 

описано різноманітні види семінарів. До своєї методики включили такі: з 

педагогіки – вступно – установчий, навчальний, контрольний, контрольно-

спрямовуючий, семінар, що обґрунтовує теорію, семінар дослідницького 

типу, диспут; з історії педагогики – семінар – діалог культур, конференція, 

семінар-педагогіка, диспут. 

Практичні заняття мають лише навчальний характер. Коли на семінарі 

основним завданням є закріплення знань і формування переконань, то на 

практичному – формування умінь і навичок. Це досягається за допомогою 

таких форм роботи, як ділова гра, вправи, практикуми. Практичне заняття із 

студентами проводиться у школі і в інституті. 

Під самостійною роботою студентів слід розуміти опанування ними 

наукових знань та оволодіння практичними вміннями у всіх формах навчання 

як під керівництвом викладача, так і без нього. 
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Форми і методи контролю відповідають змінам у методиці організації 

занять. В організації міжсесійного контролю були введені: відомості 

відкритого обліку знань, 5-хвилинне опитування з кожної лекції, творчі 

самоаналізи, взаємооцінки на семінарі. 

Організація підсумкового контролю також має свою специфіку. Залік 

з педагогіки проводиться в два етапи: письмова контрольна робота та 

індивідуальна співбесіда, різні за ступенем складності залежно від наслідків 

поточного контролю. З історії педагогіки студентам пропонується на вибір 

форма заліку: традиційний варіант, захист спецпитания, дидактичний театр 

або аукціон педагогічних ідей. 

Екзамен з педагогіки також проводиться у різних формах (за вибором 

студента): традиційний варіант, відповідь-роздум «трійкою», групова творча 

відповідь. 

Дослідження показало, що розроблена система і методика викладання 

загальнопедагогічних дисциплін у вищому навчальному закладі дає 

можливість добитися значних позитивних змін якості й ефективності 

навчання. Показниками їх були: педагогічні знання і вміння, професійна 

спрямованість особистості студента, інтерес до педагогічної науки. Всі ці 

оцінки виставлялися за єдиною шкалою. Дані переконують, що система 

роботи із студентами молодших курсів ефективніша, ніж зі старшими: 

зменшення сфери впливу кафедри педагогіки на 4-5 курсах якісно 

відбувається за критерієм професійної спрямованості. 

Тож необхідно: по-перше, збільшити тривалість впливу педагогічних 

дисциплін для закріплення спрямованості, яка сформувалася, по-друге, 

посилити педагогічну спрямованість всіх інших занять (зі спеціальних, 

суспільних дисциплін). 

Розроблені системи і методики викладання загальнопедагогічних 

дисциплін у закладі вищої освіти розв’язують суперечності між необхідністю 

викладання їх на якісно новому рівні і реальною практикою навчання 

педагогіки у закладах вищої освіти. Виходячи з конкретних завдань 
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викладання циклу загальнопедагогічних дисциплін, виявляємо, що у 

структурі діяльності кожного викладача вирішальне значення мають знання 

та вміння. Ці структури у науково-психологічному аспекті передбачають дві 

ланки. 

До першої ланки структури діяльності закладу вищої освіти входить 

така система взаємопов’язаних знань та вмінь: а) спеціальних – знання  

історії своєї науки та практичне вміння застосовувати їх; 6) педагогічних – 

знання  дидактики, теорії виховання, усвідомлення основних аспектів 

навчання й виховання у вузі, діагностика професійних даних майбутнього 

фахівця, прогнозування його фахового зростання; в) психологічних – знання 

психологічних основ обраного предмета, психологічного стану студентів і 

свого власного, закономірності вікових та індивідуальних особливостей 

сприймання змісту навчання; г) методичних – знання шляхів, методів, 

прийомів і засобів донесення наукової інформації до студентів. 

Друга ланка структури педагогічної праці викладача закладу вищої 

освіти передбачає: конструктивну, організаційно-мобілізуючу, комуніка-

тивно-розвиваючу, інформаційно-орієнтувальну, дослідницьку та гностичну 

діяльність. Кожний аспект педагогічної діяльності передбачає конкретний 

перелік професійних умінь. Наприклад, організіційно-мобілізуюча діяльність 

викладача потребує вміння організувати довільну та зосереджену увагу, 

викликати в студента пізнавальний інтерес і стан готовності до виконання 

завдання, бажання творчо працювати. 

Методика викладання циклу загальнопедагогічних дисциплін крім 

цього передбачає: вміння поставити пізнавальне завдання і дати необхідний 

інструктаж, координувати діяльність студентів, використовуючи 

диференційний підхід до них; уміння органічно поєднувати в навчальному 

процесі застосування технічних засобів навчання, комп’ютерів; уміння 

різноманітними прийомами активізувати розумові сили студентів та виявляти 

їх знання, використовувати різні види активної професійно спрямованої 

діяльності. 
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Соціально-економічний розвиток України вимагає підготовленого 

викладача, який би поєднував у собі глибоку наукову ерудицію з ґрунтовним 

знанням психолого-педагогічної науки та високим рівнем методичних умінь 

Шкільна освітня політика України в перше десятиріччя її 

незалежності заслуговує на амбівалентну оцінку: без сумніву, її позитивними 

тенденціями є спрямування освіти в річище гуманізації, завдяки чому 

постійно посилювалася індивідуалізація навчально-виховного процесу 

(розширення спектра зовнішньої і внутрішньошкільної диференціації, 

оновлення й розширення змісту шкільної освіти згідно з потребами 

суспільства, що інтенсивно трансформувалося, зростання ролі 

психологічного складника забезпечення індивідуального підходу до дітей і 

молоді) і позашкільної роботи; невпинне надання освіті національного за 

духом і змістом виміру; формування нової законодавчої бази, 

концептуальних (теоретичних і практичних) підходів до організації роботи 

шкільної галузі. 

До суперечливих і навіть негативних тенденцій, що виявилися в 

освітній політиці у 1990-ті рр., доводиться віднести незабезпечення (з різних 

причин, у першу чергу – внаслідок низького рівня фінансування галузі 

державою) належного функціонування закладів освіти, що спричинило 

«комплекс нерозв’язаних проблем, які залишалися не лише нерозв’язаними, а 

й загострювалися в умовах соціально-економічних кризових явищ» [53, 12]. 

На підставі аналізу державної політики України у галузі шкільної 

освіти у перші роки незалежності (законів, постанов, розпоряджень, інших 

документальних матеріалів), можемо стверджувати, що провідна ідея 

гуманізації освіти була тісно переплетена з необхідність реалізації 

національної ідеї засобами навчання, виховання і соціалізації дітей та молоді. 
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Уявлення, що сформувались в суспільній свідомості громадян нашої 

країни про рівність чоловіків і жінок, є однією з найбільш стійких ілюзій, 

укорінених ще з радянських часів. Згідно з доповіддю про людський 

розвиток, підготовленою за підтримки ПРООН у 2017 році, Україна посіла 61 

місце за індексом гендерної нерівності серед 160 країн світу [79, c.61]. Індекс 

показує втрати в прогресі, внаслідок нерівності за ознакою статі у сферах 

репродуктивного здоров’я (рівень материнської смертності та 

народжуваності серед дівчат-підлітків), прав і можливостей (кількість 

парламентських місць, що належать жінкам, наявність середньої загальної та 
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вищої освіти) та економічної активності (рівень участі жінок та чоловіків на 

ринку праці). У зв’язку з цим особливої значущості набувають не лише 

імплементація міжнародних директив у сфері гендерних відносин, а й 

теоретико-методологічні, соціально-психологічні, організаційно-педагогічні 

та методичні аспекти проблеми повноцінного розвитку української молоді в 

напрямі формування в неї культури гендерної рівності. Це потребує 

цілеспрямованої інтеграції в українську освіту гендерного підходу як нового 

способу пізнання та розуміння реалій сучасної дійсності шляхом подолання 

поляризації та усунення ієрархії «чоловічого» і «жіночого». 

Тому зміст поняття «гендер», яким спочатку позначали соціальні та 

культурні аспекти статі, з часом збагачувався, розвивався, набував 

внутрішніх суперечностей і методологічного забарвлення. У вітчизняній 

науці названа категорія тривалий час не використовувалася. Пов’язана з цим 

поняттям галузь соціальної реальності аналізувалась в термінах взаємин між 

статями – розкриваючи ці відносини, специфіку виховання дітей різних 

статей. Соціологи, педагоги, психологи часто зверталися до соціальних 

аспектів цих стосунків. У 90-ті роки на цей ґрунт були перенесені гендерні 

підходи, що сформувались в інших соціокультурних умовах. Це, за словами 

соціологів О.Здравомислової та А.Тьомкіної [24], створило ситуацію 

«дискурсивної всеїдності», призвело до певної методологічної 

невизначеності та розмитості підходів, схематизації, спрощення і навіть, до 

профанації гендерного знання. На думку Н.Пушкарьової [55], це має й 

позитивне значення, адже ці явища свідчать про прагнення висвітлити 

власний пізнавальний і культурно-історичний досвід, досягти більшої 

пов'язаності досліджень теоретичних основ і практичної діяльності, створити 

зрозумілу мову, замість калькування західних поняттєвих категорій – саме 

так у вітчизняній науці вибудовується поняттєвий апарат сучасного 

гендерного дискурсу.  

Ми виходимо з того, що гендер це історично складена, змодельована 

суспільством та підтримувана соціальними інститутами система цінностей, 
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норм, соціально-психологічних якостей, особливостей поведінки, стилю 

життя та способу мислення, соціальних ролей та статусів, які приписуються 

жінкам та чоловікам і відображають соціальні очікування щодо 

представників певної статі. Це механізм, за допомогою якого біологічні 

відмінності статей трансформуються у соціальну та культурну 

диференціацію. Гендер визначає можливості жінок та чоловіків в освіті, 

професійній та суспільній діяльності, у доступі до влади та ресурсів, участі у 

прийнятті рішень тощо [7]. 

До найважливіших соціальних інститутів, що забезпечує 

конструювання та відтворення гендеру, відноситься система освіти. Можна 

припустити, що забезпечення рівного доступу молодих людей до отримання 

знань пом'якшує масштаби соціальної нерівності на рівні їх добробуту та 

соціального статусу. Саме тому освіта може розглядатися як засіб 

забезпечення рівності між усіма людьми, незалежно від їх походження, 

матеріальних статків, національності, громадянства, віросповідання чи статі. 

За слушною думкою англійського соціолога Е.Гіденса, «освіта більшою 

мірою схильна відображати та підтверджувати нерівність, що існує, а ніж 

сприяти її усуненню» [12]. Отже, відтворення гендерної нерівності в системі 

освіти артикулює проблему формування впровадження гендерного підходу у 

педагогічну теорію та практику. Як вважає Л.Штильова, вітчизняна 

педагогіка в минулому випустила з поля зору гендерний аспект соціалізації 

індивіда. Розвиток гендерної освіти дозволить сформувати у вихованців 

уявлення про те, що стать не є підставою для дискримінації за будь-яким 

критерієм або показником, що вона дає можливість жінці та чоловікові 

користуватися правами людини у всій повноті цього поняття, народжує сили 

для виламування «скляних стель», вільного вибору шляхів і форм 

самореалізації на рівні своєї неповторної індивідуальності [76, с. 63].  

Сьогодні гендерні дослідження у вітчизняній педагогіці набувають 

більшого поширення, все більше науковців сприймають їх не як наукову 

екзотику, а як необхідність, невіддільний складник приведення вітчизняної 
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системи освіти у відповідність до європейських та світових стандартів, а 

гендерну збалансованість в Україні в цілому − як один з індикаторів її 

визнання як розвиненої держави, що стоїть перед європейським вибором [43, 

с.1]. У вітчизняній педагогічній науці процеси аналітичного осмислення 

гендерного виміру дійсності розпочалися набагато пізніше, ніж на Заході, а 

тому впровадження гендерних ініціатив в освітньо-виховний простір ще 

потребує розробки методологічних засад, чіткого обґрунтування мети, 

змісту, принципів, визначення доцільності та значущості гендерно 

зорієнтованих наукових пошуків та педагогічної практики.  

Аналіз ґенези гендерного підходу у соціально-гуманітарному знанні 

та педагогічній думці дозволив встановити, що: для традиційної педагогіки 

характерним є формування в процесі освіти та виховання типу особистості, 

що відповідає традиційній гендерній культурі, у якій домінують патріархатні 

цінності; для критичної – усвідомлення освіти як інструменту конструювання 

людини потрібної для збереження суспільного устрою, що ґрунтується на 

відносинах нерівності відповідно до панівної ідеології, з чого виводиться 

необхідність трансформації освіти задля перетворення усього суспільства; 

для феміністської – визнання пригнічення жінок у культурі системним, таким 

що відбивається у змісті та системі відносин в освіті, що зумовлює потребу 

переоцінки жіночого досвіду, відмови від конкурентного стилю навчання, 

подальшого недискримінаційного розвитку системи освіти задля соціальних 

змін; для гендерної – відмова від гендерних стереотипів, соціально-

культурної ієрархії, сегрегації та поляризації за ознакою статі, оцінювання 

освітньої практики з точки зору її впливу на жінок та чоловіків задля 

забезпечення їх рівних прав та можливостей для затвердження егалітарних 

цінностей у суспільстві. Хоча критичні ідеї західної педагогіки в сучасній 

вітчизняній освітній практиці мають, скоріше, характер інтенцій та не 

передбачають детальної програми практичної реалізації, вони, при усій своїй 

специфічності мають значний пізнавальний потенціал у визначенні та 

вирішенні стратегічних завдань вітчизняної освіти у період трансформацій. 
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Альтернативні традиційній педагогіці концепції, збагатили педагогічну 

теорію і практику ідеями щодо конструювання соціальних відносин (у тому 

числі відносин гендерної нерівності) через «прихований навчальний план», 

про інструменти гендерування в освіті та гендерний підхід як обов’язкову 

умову забезпечення рівності прав та можливостей людей в освіті.  

Поняття «прихований навчальний план» вперше запровадив 

американський соціолог Ф. Джексон у книзі «Життя у класі» (1968), 

окреслюючи сферу його впливу трьома вимірами шкільного життя «група − 

схвалення − влада» [16]. У роботі дослідника знайшов відображення і 

гендерний вимір прихованого начального плану – відмінності у поведінці, 

почуттях, емоціях та результатах навчання хлопців і дівчат, зумовлені 

ситуацією навчання. Послідовники Ф. Джексона розкривали механізм 

реалізації прихованого навчального плану через «формулу чотирьох R»: rules 

(правила), regulations (інструкції), routines (процедури), rituals (ритуали) [16, 

с. 185].  

У вітчизняній педагогіці проблема прихованого навчального плану є 

маловивченою, хоча педагоги радянського та пострадянського періодів 

впритул підійшли до названого феномену, акцентуючи на окремих його 

аспектах. Наприклад, В. Сухомлинський [66; 67] наголошував на 

виключному значенні педагогічного простору, освітнього середовища, 

«фону» школи − умов шкільного життя, які здійснюють як прямий, так і 

опосередкований вплив на становлення особистості учня. У спадщині 

О. Захаренка [22; 23] − це положення про естетизацію оточення, про виховне 

та освітнє середовища та його взаємозв’язки з оточуючими факторами, що 

роблять школу своєрідною проекцією суспільства, в якому вона працює. 

І. Бех [6] визначає виховний простір як психолого-педагогічний проект, 

метою якого є духовно-моральне вдосконалення підростаючої особистості. 

Вчений звертає увагу на сполучення у виховному просторі спрямованих та 

неспрямованих впливів на особистість, причому останні частіше всього не 

усвідомлюються ні тим, хто їх здійснює, ні тим, хто їх зазнає. 
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Безпосередньо прихованому навчальному плану у вищій школі 

присвячене дослідження В. Дудиної [18], яка вважає, що формальне і 

приховане навчання – дві складові єдиного процесу навчання, які можуть 

бути розділені тільки аналітично. Прихована навчальна програма (план), за 

переконанням дослідниці, це сукупність культурних смислів і моделей, які 

спонтанно транслюються освітнім середовищем (система взаємозв’язків і 

відносин, зразки колективної дії, які складаються в процесі освітньої 

комунікації, реально реалізовані в цьому середовищі цінності та норми). Він 

виникає на перетині як мінімум двох площин – вимоги, конвенції дисципліни 

(експертної культури) та академічної культури навчального закладу 

(університету, факультету). Прихований навчальний план виконує у вищій 

освіті наступні функції: соціалізація в символічному універсумі експертної 

культури (засвоєння необхідних у професії знань і навичок, імпліцитних 

норм професійного етосу, неявних практик, мови, логіки та раціональності); 

соціальне відтворення (формування соціальної ідентичності, пов’язаної як із 

рівнем освіти, так і з сферою професійної діяльності); соціалізація (засвоєння 

неявних норм і правил, необхідних для функціонування вищої освіти, 

вироблення власної стратегії й тактики поведінки в закладах вищої освіти). 

Ці функції здійснюються через такі складові:  

– довільність у відборі навчального матеріалу – зумовлена вимогами 

академічного поля (викладацький склад і кваліфікація, традиції викладання), 

поля влади (міністерство, навчально-методичні об’єднання, адміністрація 

ВНЗ), інтелектуального поля (найактивніші в академічній діяльності 

викладачі та студенти, які мають найбільший інтелектуальний капітал), 

ринку праці;  

– особливості комунікації викладачів і студентів (види та форми 

аудиторного дискурсу, характер комунікації, професійне мовлення тощо); 

– система заохочень і санкцій, система оцінювання (приховане 

оцінювання викладачами студентів як у процесі безпосередньої комунікації 

так і у звітній документації, ремарках на роботи студентів тощо); 
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– особливості організації фізичного простору (місце розташування 

закладу, його оформлення, система пропуску в корпуси і так далі, 

сприймається як маніфестація цінностей закладу, приховано структуює 

взаємодію та засвоєння цінностей). 

Звернення до проблеми прихованого навчального плану, що 

відбувається на перетині соціологічних та педагогічних підходів до 

осмислення суперечностей освіти, однією з найголовніших з яких є 

невідповідність результатів освітнього процесу очікуванням індивіда та 

суспільства, зумовлене «зветшанням базових педагогічних метафор», є 

еврістичним як для освітньої практики та теорії, так і для аналіза сучасних 

проблем соціалізації. Залучення концепції «прихованого навчального плану» 

дозволило знайти новий смисл у звичних освітніх феноменах. Зокрема, 

перейти від уявлень про «педагогічну занедбаність учнів» або «професійну 

дефіцитарність вчителя» до аналізу «прихованого культурного 

програмування», перенесення педагогічної дії в площину декодування і 

нейтралізації прихованих впливів на освіту.  

У контексті проблеми дослідження саме прихований навчальний план 

виступає впливовим чинником розвитку гендерної культури майбутніх 

учителів, тим більше, при відсутності систематичної спеціально 

організованої та цілеспрямованої педагогічної діяльності щодо її 

формування. Узагальнюючи розглянуті підходи, ми інтерпретуємо 

прихований навчальний план як соціальне, матеріальне і символічне 

середовище освітнього процесу, завдяки якому імпліцитно транслюються 

культурні смисли, цінності, установки, принципи, моделі поведінки, що 

суттєво впливають на його результати. Неявно присутні в прихованому 

навчальному плані гендерні стереотипи, патриархатні цінності сприяють їх 

збереженню, трансляції та відтворенню, гальмують розвиток в студентів 

гендерної культури егалітарного типу. Вимірами прихованого навчального 

плану в умовах вищої освіти постають: 1) організація освіти та діяльності 

навчального закладу – його уклад, структура, кадровий склад, ієрархія та 
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стратифікація відносин, система оцінювання, заохочень і санкцій тощо, а 

також особливості організації фізичного простору; 2) зміст навчання, який 

відбивається у навчальному контенті (навчальні плани, програми, 

підручники, посібники, методичні рекомендації, наочність тощо) і 

віддзеркалює впливи ринку праці, нормативні та адміністративні вимоги, 

академічну традицію, інтелектуальний потенціал вишу; 3) стиль викладання 

та особливості комунікації. Вирішення завдань розвитку гендерної культури 

майбутніх учителів неможливе без урахування дії прихованого навчального 

плану, який, будучи непомітним компонентом освітнього процесу, є 

найригиднішою його частиною. Це актуалізує звернення до гендерного 

підходу як вектору модернізації системи освіти [7].  

Гендерний підхід в педагогіці О. Ільченко обґрунтовує «як сутнісно 

новий, прогресивний напрям теоретичного пізнання та інтерпретації 

педагогічної дійсності, що передбачає насамперед «злам» традиційних 

стереотипів ієрархічності, дискримінації й асиметрії в навчально-виховному 

процесі. Новий механізм перетворення освітнього простору зорієнтований на 

формування гендерно чутливого, культурно-освітньо-виховного середовища, 

в якому, з урахуванням гендерних особливостей кожного суб’єкта, створені 

відповідні умови для гендерного виховання «моральності, розуму, волі» 

людини, формування гармонійної, емансипованої особистості з новим 

форматом егалітарного мислення, здатної до вільного самовизначення, 

максимальної самореалізації і повного самоствердження» [27, с. 28–29].  

Впровадження гендерного підходу в освіту передбачає [27; 47; 49; 63; 

64; 78]: 

– відмову від асиметрії гендерної соціалізації бінарного типу, від 

диференційованих за статевою ознакою виховних впливів; визнання 

базовими у взаємодії з учнями індивідуальних, а не статевих відмінностей; 

– нейтралізацію та деконструкцію гендерних стереотипів у навчанні, 

вивільнення мислення педагогів, батьків учнів від традиційних 

статеворольових стандартів і гендерних упереджень; відсутність орієнтації на 

83



84 

 

«особливе призначення» чоловіків та жінок, визнання взаємозамінності 

жіночих і чоловічих соціальних ролей;  

– гармонізацію відносин між статями на основі егалітаризму і 

гендерної рівності;  

– забезпечення кожній особистості свободи вибору, заохочення її 

індивідуальних інтересів та уподобань; забезпечення для осіб будь-якої статі 

можливостей бути різними; вживання спеціальних заходів для компенсації і 

створення для кожної особи, незалежно від статі, рівних умов та 

можливостей самореалізації, гендерної ідентифікації та ефективної 

соціалізації особистості; 

– виявлення закономірностей і розробку нових технологій, що 

створюють умови для самореалізації учнів обох статей, що сприяють 

вихованню нової особистості з високими інтенціями відкритості та 

адаптивності до різних культур, пріоритетами миролюбності та паритетної 

демократії у всіх сферах життя, здатної до індивідуального життєвого вибору 

в динамічному сучасному суспільстві. 

– розкриття і аналітичне осмислення наявних відмінностей у виховані 

хлопців і дівчат, упередженості в змісті навчальних програм, пояснення 

гендерного дисбалансу в освіті у цілому;  

– регулювання гендерної асиметрії навчально-виховного процесу, 

гальмування виявів сексизму і дискримінації, подолання найбільш жорстких 

гендерних стереотипів в освітній практиці;  

– корегування впливу середовища, розширення життєвого простору 

для розкриття та розвитку індивідуальних здібностей і задатків кожної 

особистості, можливостей її самореалізації;  

– формування внутрішньої культури індивіда, толерантного ставлення 

до партнерів протилежної статі, виховання гармонійних морально-етичних 

гендерних відносин;  
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– створення моделі гендерного виховання і здійснення педагогічного 

процесу на основі особистісно зорієнтованих стратегій гендерного 

виховання. 

Гендерний підхід в педагогіці передбачає усвідомлення того, що 

соціально-психологічні відмінності чоловіків та жінок (хлопців та дівчат) 

зумовлені не стільки їх біологічними особливостями, скільки соціально-

культурними факторами, серед яких важлива роль належить освіті та 

вихованню – репродукуючи гендерні стереотипи, вони сприяють 

відтворенню гендерної асиметрії та нерівності статей. Усвідомлення 

соціально сконструйованого характеру гендерних відмінностей, які 

базуються на стереотипах, передбачає можливість зміни, а згодом – 

викорінення останніх шляхом впливу на суспільну свідомість. Одне з 

провідних місць у вирішенні цієї задачі належить системі освіти. Місія 

впровадження гендерного підходу в освіту полягає в тому, щоб уникнути 

відтворення гендерної асиметрії та трансляції гендерних стереотипів, які 

обмежують можливості самореалізації особистості приписуваними 

соціальними статусами, ролями, нормами та правилами традиційної 

патріархатної гендерної культури. Його впровадження в освіту розуміється 

як стратегія, спрямована на забезпечення гендерної рівності як запоруки 

подальшого демократичного розвитку країни. Впровадження гендерного 

підходу в усі ланки суспільного життя – важлива передумова інтеграції 

України до європейського та світового соціокультурного простору, що 

потребує осмислення гендерної методології, вітчизняного і закордонного 

досвіду розвитку гендерної культури у процесі освіти.  

Важливим компонентом методологічної підготовки майбутнього 

вчителя, яка сприятиме спростуванню наявних статево-гендерних 

стереотипів і становленню громадянина демократичного суспільства, є 

гендерна освіта [48, с. 278]. Т. Дороніна [17] розглядає гендерне виховання та 

освіту як складові громадянського виховання. Дослідниця визначає гендерну 

освіту як «цілеспрямований процес розвитку й саморозвитку особистості, в 
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якому вона опановує соціально значущий досвід людства шляхом здобуття 

(засвоєння) історико-культурологічних, соціально-правових та психолого-

педагогічних знань щодо гендерної рівності, формування вмінь і навичок 

гендерно толерантних дій, виховання гендерної культури, що сприяє 

формуванню суспільства гендерної рівності». При цьому гендерна освіта 

розглядається у двох аспектах: як складова змісту навчання / виховання та як 

створення сприятливого гендерно збалансованого середовища для здобуття 

освіти. Важливою уявляється думка В. Кравця, який наголошує, що гендерна 

освіта включає «систематичне навчання, просвіту (тобто пропаганду й 

розповсюдження гендерних знань і гендерної культури), стимулювання 

гендерної самоосвіти» [30, с. 174]. Відштовхуючись від такого розуміння, ми 

інтерпретуємо гендерну освіту як невіддільну складову освітнього процесу, 

що спрямована на формування в студентів гендерної культури егалітарного 

типу, деконструкцію гендерних стереотипів у процесі систематичного 

навчання, просвіти та самоосвіти.  

Шляхи побудови гендерно-чутливого суспільства, орієнтованого на 

ідеї гендерної рівності, а також вибудовування відповідній цій меті системи 

освіти вирішуються кожною освітньою системою, відповідно до конкретної 

соціально-культурної, економічної, політично-правової ситуації, наукової 

традиції та унікального національного досвіду. Формування егалітарної 

гендерної культури майбутніх учителів в процесі освіти є для України не 

лише методологічним орієнтиром, а й вектором модернізації системи освіти, 

відповідно до цінностей демократичного суспільства. Це створить умови для 

ненасильницької, особистісно орієнтованої її організації задля для 

найповнішої самореалізації вихованців, забезпечення їх високої адаптивності 

до полікультурного середовища, формування миролюбності, толерантності, 

демократичності, здатності до індивідуального життєвого вибору в 

динамічному сучасному суспільстві. 

Як соціокультурний конструкт, гендер модифікується залежно від 

локальної культури та моменту її історії, змінюється, як змінюються 
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культурні норми. В гендерних стандартах наявні усі основні види культурних 

норм: звичай, як закріплена в практиці схема поведінки та вирішення 

проблем, правило, як відрефлесований припис певних дій (і його 

альтернатива – заборона, як встановлення меж припустимих форм 

діяльності) і, нарешті, ідеал, як граничний орієнтир діяльності. Оскільки, 

немає єдиної ролі чоловіка або жінки, і кожна людина виконує низку 

різноманітних ролей, то можна говорити про наявність у гендерних 

стандартах такої суттєвої властивості норми, як єдність загального та 

особливого: норма містить в собі універсальну вимогу, яка, зберігаючи свою 

єдність, наповнюється різним змістом, залежно від регульованої ситуації» 

[19, с. 13]. Гендер визначає індивідуальні можливості в освіті, професійній 

діяльності, доступі до влади, сексуальні та сімейні ролі, соціальні статуси в 

цілому. А оскільки, соціальні статуси діють в межах культурного простору, 

то це означає, що гендеру відповідає гендерна культура. 

На сьогодні розуміння поняття «культура» є гранично багатозначним 

– мають місце сотні дефініцій та десятки теоретичних концепцій цієї 

категорії. Так, Словник української мови наводить п’ять визначень цього 

поняття, з яких у контексті нашого дослідження ми виокремлюємо такі: 

сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством 

протягом його історії; освіченість, вихованість; рівень, ступінь досконалості 

якої-небудь галузі господарської або розумової діяльності [61, с. 394].  

Словник іншомовних слів визначає культуру як:  

− сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством 

протягом його історії. Матеріальні цінності становлять матеріальну культуру 

суспільства. Досягнення суспільства в галузі освіти, науки, мистецтва, 

літератури, в організації державного та суспільного життя є його духовною 

культурою; 

− освіченість, вихованість; 
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− рівень, ступінь досконалості певної галузі господарської чи 

розумової діяльності (культура виробництва), праці та фахової підготовки 

(культура праці), суспільної поведінки (культура поведінки) [60].  

Те ж саме поняття С. Гончаренко визначає як «сукупність практичних, 

матеріальних і духовних надбань суспільства, які відображають історично 

досягнутий рівень розвитку суспільства й людини і втілюються в результатах 

продуктивної діяльності. У вужчому розумінні К. – це сфера духовного 

життя суспільства, що охоплює насамперед систему виховання, освіти, 

духовної творчості (особливо мистецької), а також установи й організації, що 

забезпечують їхнє функціонування (школи, заклади вищої освіти, клуби, 

музеї, театри, творчі спілки, товариства тощо). Водночас під К. розуміють 

рівень освіченості, вихованості людей, а також рівень опанування якоюсь 

галуззю знань або діяльності» [14, с. 182] і так далі. 

Культура взагалі, вказують В. Москаленко, Ю. Шайгородський та 

О. Міщенко, «це спосіб організації і розвитку людської життєдіяльності, який 

представлено в її матеріальних та духовних продуктах, в системі соціальних 

норм і інституцій, в духовних цінностях, в сукупності відносин людей до 

природи, між собою і самих себе. В понятті «культура» фіксується історична 

своєрідність форм життєдіяльності, як на різних етапах розвитку суспільства, 

так і в межах певних епох, спільнот» [42, с. 13].  

За таким підходом, гендерна культура, що виявляється в усіх сферах 

суспільного буття, створюється у ході людської діяльності як особливий 

спосіб життєдіяльності, у якій людина постає об’єктом і суб’єктом – тобто 

відбувається не лише соціалізація та інкультурація, а й індивідуалізація 

особистості. Інакше кажучи, суб’єкт гендерна культура виявляє творчу 

активність в процесі її осягнення – не лише засвоює і відтворює гендерні 

функції (ролі), а й може їх сам створювати. Піддається сумніву уявлення про 

наявність виключно чоловічих або виключно жіночих соціальних функцій в 

умовах зрілої культури. 
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Отже, як ми бачимо, поняття «культура», як гранично загальне, не 

може розкриватись через якесь одне універсальне визначення, усі розглянуті 

підходи, які можна віднести до класичної моделі розуміння культури, не 

заперечують, а скоріше доповнюють один одного, співвідносять людину з 

природою, суспільством та історією. З другої половини ХХ ст. дослідники 

все частіше фіксують увагу на активній ролі культури – оскільки людина 

формує себе в процесі своєї діяльності як культурно-історичну істоту, то 

людина є не лише творцем, а й продуктом та результатом самої культури. 

Людина і культура розглядаються як об’єкти, що коеволюційно 

розвиваються, збагачують і створюють один одного. Створюючи основи для 

збереження через діяльність людей історично сформованих соціальних 

відносин, культура зберігає й соціальну основу свого існування. Якщо 

культура цього забезпечити не може, то гине її масова соціальна база, гинуть 

соціальні інститути, що її зберігають, захищають від різних небезпек. В 

результаті, вважає О. Ахієзер) [1], панівна культура відходить на інший план, 

поступаючись місцем якимось іншим культурним формам.  

Однак, попри розходження, погоджуються в розумінні гендерної 

культури як явища: 

– динамічного, що перебуває у постійному розвитку, має історичний 

характер та чутливо реагує на зміни в реаліях навколишнього світу; 

– зумовленого суспільним устроєм, національними шлюбно-

сімейними звичаями, традиціями, релігійними віруваннями; 

– яке виявляється у всіх сферах життя суспільства: економічній, 

політичній, соціальній, духовній;  

– що створює соціально-зумовлені уявлення про специфічність 

жіночого й чоловічого, на основі яких будується розподіл соціальних ролей і 

функцій між чоловіками і жінками та співвідношення їх соціальних статусів.  

Культура кожного народу містить узагальнені усталені уявлення про 

те, якими є чоловіки й жінки, чим вони повинні займатися, а також приписи й 

заборони стосовно того, що особам певної статі належить відчувати, 
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виявляти та робити – гендерні стереотипи. Гендерний стереотип, за 

визначенням Л. Харченко, є сталим у суспільній свідомості нормативним 

еталоном, що віддзеркалює на соціокультурному й когнітивному рівнях ті 

або інші поведінкові й психологічні особливості чоловіків і жінок як 

представників великих соціальних груп, що характеризують їх гендерну 

ідентичність [70, с. 9]. Ю. Коваленко визначає гендерні стереотипи як «якості 

та характеристики, за допомогою яких зазвичай описують чоловіків та жінок; 

які містять у собі нормовані зразки поведінки, традиційно приписувані 

особистостям чоловічої або жіночої статі; які відбивають узагальнену думку, 

судження, уявлення людей про відмінності одне від одного чоловіка та 

жінки; які залежать від культурного контексту того середовища, в якому 

знаходять своє застосування» [28, с. 59]. Ми розуміємо гендерні стереотипи 

як різновид соціальних стереотипів – культурно та соціально детерміновані 

уявлення про соціально-психологічні властивості, особливості поведінки, 

правила та принципи соціальної взаємодії, які приписуються людям, залежно 

від статі, та охоплюють усю сукупність соціальних відносин. Гендерні 

стереотипи виявляються в ході взаємодії людей і накладають відбиток на її 

характер, виступають фундаментом, що визначає особливості сприйняття 

людиною самої себе, інших і всього комплексу соціальних взаємодій.  

Залежно від переважаючої світоглядної позиції щодо співвідношення 

чоловічого та жіночого начал на усіх рівнях суспільного буття, гендерні 

культури можуть тяжіти до патріархатності або егалітарності. Патріархатна 

концепція базується на уявленнях про дихотомію статей, які розглядаються у 

бінарній опозиції та ієрархічно, а відмінності між ними, їх соціокультурні 

статуси та ролі виводяться з «природного» призначення чоловіка та жінки. 

Чоловіче розглядається як домінантне, жіноче – як підлегле, адже чоловікові 

відводяться ролі суб’єкта державної, професійної та громадської діяльності 

та годувальника сім’ї, «сполучної ланки між сім'єю та суспільством в 

цілому», а покликанням жінки вважаються материнство, виховання дітей і 

ведення домашнього господарства. (О. Хасбулатова) [71, с. 8]. Європейська 
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та переважна більшість інших культур має патріархатний характер. Адже в 

них жінки відчужуються від позиції конструюючих акторів в публічній сфері 

та, відповідно, від можливості об’єктивувати свій досвід і продукувати 

визначення реальності (І. Святненко) [58]. Внаслідок цього поняття 

«людина» асоціюється з чоловіком, який постає «універсальним суб’єктом», 

тоді як жінка виявляється «специфічною», «іншою», відносно норми, заданої 

чоловіком. 

Егалітарна концепція базується на ідеї соціальної рівності та 

віддзеркалюється в уявленнях про рівність статей (у правах, можливостях, у 

вияві лідерства, у взаємодії) як природному принципі побудови людських 

відносин у суспільстві (Т. Бендас) [5, с. 345]. У межах такої концепції жінки 

та чоловіки розглядаються як рівноправні суб'єкти сімейної та суспільної 

життєдіяльності. Це розширює і зрівнює права і можливості доступу жінок і 

чоловіків до влади, ресурсів і статусів суспільства (Ф. Храмцова) [72, с. 19], 

передбачає інтеграцію рівності між статями в загальний контекст суспільного 

життя, що об'єднує всі напрями, ідеї та галузі (О. Хасбулатова) [71, с. 13]. Це 

означає рівноцінність культурних значень, смислів щодо жінок і чоловіків, 

що усуває проблему поляризації гендерних характеристик (О. Млечко) [41, 

с. 14].  

У контексті нашого дослідження ми визначаємо гендерну культуру у 

широкому смислі (як соціальний феномен) як створену суспільством та 

підтримувану його інститутами систему відносно стійких цінностей, 

настанов, переконань, знань, норм та моделей поведінки, зразків фемінності і 

маскулінності, що відображають домінуючі у конкретному суспільстві 

приписи, уявлення та очікування щодо осіб різної статі, визначають їх 

соціальні функції, статуси та культурно-символічну ієрархію задля 

відтворення традиційного гендерного життя суспільства на основі 

наступності. Гендерна культура зумовлена історичним, економічним, 

політичним, соціальним і культурним розвитком суспільства та пронизує усі 

сфери суспільного буття. Людина є об’єктом і суб’єктом гендерної культури, 
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виступає не лише її продуктом і результатом, а й творцем. Гендерні культури 

існують в континуумі патріархатності-егалітарності. Перша базується на 

уявленнях про дихотомію, бінарну опозицію та ієрархію статей відповідно до 

їх «природного» призначення. Друга – на ідеї соціальної рівності жінок та 

чоловіків у загальному контексті приватного та суспільного життя. 

Зважаючи на вище сказане, уявляється тенденційним підхід авторів, 

які визначають гендерну культуру виключно в термінах егалітарності, що 

дозволяє: 

– робити висновки про початковий етап становлення гендерної 

культури в Україні внаслідок залишковості патріархатної ідеології, не 

сформованості системи соціальних відносин, відсутності практичного 

досвіду (М. Гоголь-Саврій) [13, с.151];  

– твердити про несумісність гендерної культури з патріархатними 

цінностями, що дозволяють пригнічення однієї статі іншою (Н. Байдюк) [2, 

с.79];  

– розглядати гендерну культуру як невіддільний складник 

демократичного світогляду, що ґрунтується на дотриманні принципу рівної 

та рівноцінної громадянської гідності кожної людини, незалежно від статі, 

забезпеченні й дотриманні умов вільного вибору діяльності, соціальних 

статусів і ролей, взаємоповаги, взаємопідтримки, розвитку особистості та 

самореалізації як чоловіків, так і жінок (С. Оксамитна) [45, с. 174];  

– вважати її складовою громадянського суспільства, що зумовлює 

подолання стандартних умов тоталітарного життя й утвердження рівності 

прав, людських взаємин між чоловіками та жінками в суспільстві та поєднує 

в собі збалансовану стратегію забезпечення умов людського життя, творення 

нових цінностей, спрямованих на людський розвиток (Т. Марусик, 

С. Грегова) [37, с. 144]; 

– розглядати її як зумовлену демократичним устроєм і пов’язаними з 

ними демократичними інституціями (Т. Мельник, Л. Кобелянська) [38, 

с. 123]; 
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– твердити, що вона організовує повсякденну спільну діяльність на 

основі принципів рівноправності, солідарності та партнерства (А. Швецова) 

[73, с. 12].  

Адже домінантні в гендерній культурі егалітарні або патріархатні 

ціннісні установи надають їй відповідної спрямованості, що дозволяють чи 

не дозволяють розглядати її як складову громадянського (демократичного) 

суспільства. Звичайно, межі між цими підходами досить умовні, нерідко 

дослідники балансують між ними, почасти через недостатню визначеність 

власних методологічних уподобань. Дотримуючись гендерного підходу, ми 

вважаємо, що сучасному стану розвитку суспільства в Україні відповідає 

формування гендерної культури егалітарного типу, вільної від гендерних 

упереджень та стереотипів.  

Загальна культура людини є, на думку І. Зимньої [25], єдиним цілим, 

що поєднує її внутрішню культуру (власне особистісні, діяльнісні та 

інтерактивні особливості, які сформувала сім’я та система освіти) та 

освіченість (освоєну особистістю сукупність знань, яка характеризується 

системністю, широтою, всебічністю і глибиною). В її змісті вчена виділила 

шість напрямів, які утворюють три глобальних плани: план культури 

особистості (культура відносин і культура саморегуляції); план культури 

діяльності (культура інтелектуальної діяльності та культура предметної 

діяльності); план культури соціальної взаємодії (культура поведінки та 

культура спілкування). Кожний із цих напрямів досить умовно можна 

вважати автономним, самостійним у загальній системі їхнього взаємозв’язку, 

взаємозумовленості й взаємодії. Дослідниця звертає увагу на їх 

різновекторність – культура відносин, культура саморегуляції культура 

інтелектуальної діяльності утворюють внутрішній, інтелектуально-

афективно-вольовий та ціннісно-смисловий контур загальної культури 

людини. Культура предметної діяльності, культура поведінки й культура 

спілкування являють собою зовнішній контур, у реалізації якого виявляються 

особливості внутрішнього контуру. Аналіз різних тлумачень культури 

93



94 

 

дозволив І. Зимній виокремити також основні її складові. Вони 

розглядаються авторкою в межах кожного із шести вищезгаданих напрямів 

культури. У якості таких складових були визначені: розуміння світу; знання 

світу й себе в ньому; технологічні уміння; готовність людини до подальшого 

розвитку. 

Зумовлена суспільним устроєм, національними традиціями, 

віруваннями, гендерна культура виявляється у всіх сферах соціального 

життя, пронизує усі напрями та плани загальної культури, тому є її 

наскрізним елементом.  

Формування гендерної культури особистості відбувається в процесі 

гендерної соціалізації та інкультурації. О. Млечко [41, с. 11] розглядає 

останню, з одного боку, як вторинний етап навчання індивіда гендерним 

цінностям, що передбачає усвідомлене їх засвоєння та вироблення власної 

особистісної позиції щодо них, з іншого – як певні умови, що склались в 

суспільстві для залучення людини до гендерна культура.  

Цілеспрямовану діяльність зі створення освітньо-виховного, 

культурного середовища та цілеспрямовану педагогічну діяльність з 

формування культури особистості забезпечує освіта, яка постає зовнішнім і 

внутрішнім процесом, що має результатом сформовану індивідуальну 

культуру [9, с. 68].  

Багатозначність вихідних категорій «гендер» та «культура», 

множинність методологічних підходів до їх осмислення та специфіка 

педагогічного дослідження зумовлюють різночитання у розумінні концепту 

«гендерна культура» у педагогічній думці пострадянських країн. Зважаючи 

на значну кількість інтерпретацій, їх можна розділити на три групи: 

– статеводиференційований підхід [4; 31; 33; 36; 40; 56; 69; 74] – 

виходячи з позицій біологічного детермінізму, вважає причиною 

соціокультурних відмінностей чоловіків і жінок їх різну біологічну природу. 

Прибічники такого підходу вбачають в емансипації суспільну шкоду та 

наполягають на урахуванні біологічних і психологічних розбіжностей в усіх 
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сферах життя суспільства. Науковці акцентують на статеводетермінованих 

психофізіологічних відмінностях людей різної статі, які необхідно 

враховувати в освітньому процесі, звертають увагу на урахуванні концептів 

маскулінності / фемінності шляхом гармонізації стосунків студентів та 

наголошують на неможливості формування повноцінної гармонійної 

особистості без урахування статі (на генетичному, фізичному, когнітивному, 

психологічному та рівні комунікації) в педагогічному процесі тощо. ГК 

розглядається через призму вічних цінностей сімейного життя, жіночності та 

мужності, втілених в цінностях традиційної культури. Вона постає критерієм 

морального виховання та виявляється через сформованість особистісних 

якостей, яким дослідники надають статево специфічного характеру, що 

зображає весь спектр гендерних стереотипів; 

– соціостатевий підхід [11; 13; 29; 30; 35; 37; 46; 65; 68; 70; 75] – 

пояснює гендерні відмінності соціальними ролями, що конструюються на 

основі незайманих культурою статі та тіла на основі комплементарності. 

Прибічники такого розуміння заперечують варіативність індивідуальних 

гендерних моделей, вважають, що біполярна статеворольова диференціація є 

найбільш раціональною формою спільного проживання статей, виводять 

гендерні особливості з міжстатевого поділу праці, вважають адекватну 

соціально-рольову ідентифікацію важливою соціально-педагогічною умовою 

виховної роботи зі студентами, а підготовку до статеворольової поведінки в 

сім’ї та суспільстві, формування соціокультурних механізмів конструювання 

чоловічих та жіночих ролей – завданням гендерного виховання. 

Дотримуючись структуралістського, соціологічного розуміння культури, 

статеворольовий підхід виходить з уявлення про статеву неоднорідність 

культури, що кожна з двох підсистем якої відіграє свою роль у розвитку 

суспільної системи та збереженні її цільності. Вона розуміється як сукупність 

суспільних цінностей, які історично склалися і яким повинен 

підпорядковуватися кожен індивід, передбачає засвоєння цінностей, норм і 
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правил статеворольової поведінки в соціальній, професійній і побутовій 

сферах життєдіяльності;  

– гендерний підхід [10; 15; 17; 26; 32;
 
34; 77] – визнає соціально та 

культурно конструйований характер гендерних відмінностей, що втілені на 

онтологічному і гносеологічному рівнях культури як елементи культурно-

символічного ряду щодо чоловічого / жіночого, виправдовують різний 

соціальний статус чоловіків і жінок, відтворюють гендерну асиметрію та 

обмежують можливості особистісної самореалізації. Дослідники відзначають 

подвійний – нормативний та інформаційний соціальний тиск на особистість, 

який впливає на засвоєння та виконання гендерних соціальних норм людьми 

різних статей, у тому числі в професійній діяльності. Такий підхід передбачає 

відмову від бінарних опозицій та перехід до багатополюсної моделі 

соціального конструювання статі, визнання соціально-культурної природи 

гендерних відмінностей, орієнтує освіту на впровадження гендерної рівності, 

яка передбачає розмаїтість образів існування та максимальну толерантність 

мислення.  

За таким підходом розуміння гендерної культури, як способу 

життєдіяльності, який зображає чинні настанови суспільства та пов’язаний з 

виконанням соціальних ролей та функцій, що приписуються особам певної 

статі задля відтворення традиційного гендерного життя суспільства на основі 

наступності, посилюється усвідомленням її як соціально-історичного 

процесу, у якому людина постає не лише творцем культури, а й продуктом і 

результатом. Отже, її зумовленість не може бути зведеною до факторів 

статевої приналежності, природного призначення та соціальних функцій. 

Звичайно, межі між цими підходами досить умовні, нерідко 

дослідники балансують між ними, почасти через недостатню визначеність 

власних методологічних уподобань. У своєму дослідженні ми дотримуємося 

гендерного підходу, і розуміємо гендерну культуру особистості як складову 

загальної культури особистості, яка містить комплекс характеристик (знань, 

якостей, звичок, способів досягнення задуманого, ціннісних орієнтацій), що 
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визначають розвиток та саморозвиток особистості, спосіб оформлення нею 

власної життєдіяльності в усіх сферах соціальних відносин залежно від її 

гендерного світогляду (патріархатного або егалітарного). Як суб’єкт 

гендерної культури особистість виявляє творчу активність в процесі її 

осягнення, внаслідок чого відбувається не лише її гендерна соціалізація та 

інкультурація, а й індивідуалізація. 

Оскільки у глобальному освітньому просторі компетентнісний підхід 

до результатів вищої освіти є на сьогодні нормативним, у контексті нашого 

дослідження є значущим усвідомлення співвідношення гендерної культури 

та професійної компетентності студентів. У Законі України «Про вищу 

освіту» [21] компетентність визначається як динамічна комбінація знань, 

вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність 

особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є 

результатом навчання на певному рівні вищої освіти. У свою чергу 

результати навчання розглядаються як знання, уміння, навички, способи 

мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, 

спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після 

завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів.  

У нашому дослідженні ми виокремлюємо три структурні компоненти 

гендерної культури особистості: 

– когнітивний компонент пов’язаний з показом різних сторін 

соціальної реальності, результатом чого є сукупність гендерних уявлень і 

знань, обізнаність в сфері гендерних відносин, що пронизують суспільне 

життя. Особливе місце посідають гендерні стереотипи, які є різновидом 

соціальних стереотипів. Як стійкі уявлення про характер соціальних 

взаємовідносин між статями, про норми, принципи, які різняться в 

залежності від статі, гендерні стереотипи поширюються на весь спектр 

соціальних відносин, суспільної свідомості. За умов його недостатньої 

сформованості, людина змушена діяти на основі простих, примітивних форм 
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регуляції, які формуються стихійно у вигляді поведінкових стереотипів, а її 

система цінностей вибудовується як конгломерат розрізнених шаблонів і 

стереотипів, засвоєних від референтних людей без критичного порівняння й 

осмислення [57, с. 324]. Гендерні стереотипи, які є різновидом соціальних 

стереотипів, що виявляються в ході взаємодії людей і накладають відбиток на 

характер цієї взаємодії, виступають фундаментом, що визначає особливості 

сприйняття самого себе, інших і всього комплексу соціальних взаємодій; 

– афективний компонент є показом ціннісно-емоційного ставлення 

індивідів до гендерних аспектів соціальної реальності. Він представлений в 

ціннісних гендерних репрезентаціях як сукупність суб’єктивних, емоційно 

забарвлених думок та оцінок гендерних аспектів різних сторін соціальної 

реальності; 

– конативний компонент, який показує гендерно забарвлені вчинкові 

установки, мотиваційний стан, психологічну спрямованість на певні форми 

соціальної діяльності та взаємодії, а також гендерні плани, способи та 

структуру поведінки. 

Більшість дослідників до найважливіших чинників формування 

культури відносять освіту – спеціальну сферу соціального життя, що створює 

зовнішні та внутрішні умови для розвитку індивіда (дитини і дорослого в їх 

взаємодії, а також в автономному режимі) у процесі освоєння цінностей 

культури. Освіта, з іншого боку, – це синтез навчання й учіння, виховання й 

самовиховання, розвитку й саморозвитку, дорослішання й соціалізації [44, 

с. 92]. Вона є одним з найважливіших соціальних інститутів, що виконують 

функції трансляції основної системи цінностей, норм, ролей від одного 

покоління до іншого, навчання певних знань і вмінь, розвитку здібностей 

людей, самореалізації й творчості. Освітні заклади разом з іншими агентами 

соціалізації визначають ідентичності особистості, а також наявні можливості 

особистого, громадянського й професійного виборів. Сама організація освіти, 

як і гендерні ролі, які тут панують, «вбудовують» модель «нормального 

життя», включають уявлення про жіночі й чоловічі статусні позиції [70, 
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с. 12]. Такий підхід уможливлює розкриття місця закладів освіти в 

збереженні, конструюванні й репродукуванні гендерної культури, 

затвердженні або пом’якшенні гендерної асиметрії в суспільстві, визначенні 

умов, шляхів та засобів забезпечення розвитку здібностей та інтересів 

індивіда, незалежно від його статі та меж традиційних гендерних стандартів і 

норм, заради затвердження цінностей демократичного суспільства та 

формування особистості егалітарного типу.  

Система освіти є однією з найвпливовіших суспільних інституцій, що 

прямо та опосередковано впливає на формування гендерної культури 

особистості та суспільства в цілому. Заклади освіти через зміст освіти, 

організацію освітнього та виховного процесу, гендерні стосунки, диктують 

молоді певні норми й правила поведінки, сприяють засвоєнню характерних 

рис чоловіків і жінок, відтворенню жіночих і чоловічих статусних позицій. 

У нашому дослідженні у вузькому, педагогічному смислі, ми 

розглядаємо гендерну культуру як складову загальної культури особистості, 

яка містить комплекс характеристик (знань, якостей, звичок, способів 

досягнення мети, ціннісних орієнтацій), що визначають розвиток та 

саморозвиток особистості, спосіб оформлення нею власної життєдіяльності в 

усіх сферах соціальних відносин, незалежно від її гендерного світогляду 

(патріархатного або егалітарного). Система освіти постає найважливішим 

агентом гендерної соціалізації, суб’єктом та середовищем формування 

гендерної культури, що впливає на процеси гендерної інкультурації та 

індивідуалізації.  

У Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків» (2005 р.) вперше з’являються поняття «культура гендерної 

рівності» та «гендерна культура». Стаття 3 Закону визначає, що «державна 

політика щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

спрямована на: утвердження гендерної рівності; недопущення дискримінації 

за ознакою статі; застосування позитивних дій; запобігання та протидію 

насильству за ознакою статі, зокрема всім виявам насильства стосовно жінок; 
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забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих 

рішень; забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо 

поєднання професійних та сімейних обов'язків; підтримку сім'ї, формування 

відповідального материнства і батьківства; виховання і пропаганду серед 

населення України культури гендерної рівності, поширення просвітницької 

діяльності у цій сфері; захист суспільства від інформації, спрямованої на 

дискримінацію за ознакою статі». У статті 13 серед повноважень 

уповноважених осіб (координаторів) з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за 

ознакою статі в органах виконавчої влади та органах місцевого 

самоврядування вказано «вжиття заходів, спрямованих на формування 

гендерної культури населення». Стаття 21 Закону присвячена забезпеченню 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у здобутті освіти та 

професійній підготовці, та проголошує: «Держава забезпечує рівні права та 

можливості жінок і чоловіків у здобутті освіти. 

Навчальні заклади забезпечують: 

− рівні умови для жінок і чоловіків під час вступу до навчальних 

закладів, оцінки знань, надання грантів, позик студентам; 

− підготовку та видання підручників, навчальних посібників, вільних 

від стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка та спрямованих на 

формування ненасильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до 

постраждалих осіб, поваги до людської гідності та статевої недоторканості; 

− виховання культури гендерної рівності, ненасильницької поведінки, 

взаємоповаги та рівного розподілу професійних і сімейних обов'язків між 

жінками та чоловіками. 

Центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки 

забезпечує проведення експертизи навчальних програм, підручників та 

навчальних посібників для навчальних закладів щодо відповідності принципу 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та 

протидії насильству за ознакою статі. 
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До навчальних програм закладів вищої освіти, курсів перепідготовки 

кадрів включаються дисципліни, які вивчають питання забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за 

ознакою статі, та факультативне вивчення правових засад гендерної рівності 

на основі гармонізації національного і міжнародного законодавства» [52].  

На виконання Програми у 2009 р. ухвалено перший та єдиний 

нормативний документ, присвячений інтеграції гендерного підходу в освіту – 

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впровадження принципів 

гендерної рівності в освіту» [51]. Наказ містив План дій, який передбачав: 

проведення експертизи державних стандартів, навчальних програм шкіл 

різного рівня; аналіз кадрового складу Міністерства та відомств; дотримання 

принципу забезпечення гендерної рівності при призначенні, формуванні 

кадрового резерву державних службовців та їх просування по службі; 

проведення семінарів, тренінгів для керівного складу Міністерства освіти та 

відомств; впровадження курсів гендерної рівності у вищих навчальних 

закладах; розширення мережі та активізація діяльність освітніх та 

дослідницьких Гендерних центрів і лабораторій при вишах; проведення 

гендерного аналізу кадрового забезпечення закладів вищої освіти за галузями 

знань; сприяння створенню у закладах вищої освіти кафедр гендерної 

рівності тощо. 

У Державній соціальній програмі забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 р. [54] положень щодо 

інтеграції гендерних підходів в освіту вже не було. Затверджений у 2016 р. 

наказом МОН рекомендаційний перелік загальних компетенцій випускника 

вищої школи, розроблений відповідно до закладеної в основу Болонського 

процесу та міжнародного Проекту Європейської Комісії TUNING філософії 

щодо визначення вимог до фахівця, була внесена «здатність усвідомлювати 

рівні можливості та гендерні проблеми» [39]. 

Отже, формально, на нормативному рівні існують передумови для 

організації в умовах закладу вищої освіти педагогічної діяльності з розвитку 
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гендерної культури майбутніх учителів, відповідної цінностям 

демократичного суспільства. Ефективне функціонування педагогічної 

системи, спрямованої на формування гендерної культури залежить від 

дотримання педагогічних умов. Академічний словник української мови 

наводить кілька визначень поняття «умова», серед яких для нашого 

дослідження значущими уявляються два: «необхідна обставина, яка робить 

можливим здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь» 

та «обставини, особливості реальної дійсності, при яких відбувається або 

здійснюється що-небудь» [62, с. 441].  

Для успішного розвитку інноваційних процесів в освіті, вважає 

І. Барахович [3], необхідно і достатньо: 

– розуміння невідворотності і значущості змін як в суспільстві в 

цілому, так і в освіті як громадському його інституті;  

– сприйняття і прийняття суспільного замовлення на зміну освіти;  

– формулювання цілей і завдань, що стоять перед сучасною освітою;  

– переконаності в змістовності інноваційних перетворень;  

– партнерських стратегій у виборі засобів і способів їх реалізації;  

– діалогового підходу в оцінці результатів перетворень. 

Слід брати до уваги й те, що, зважаючи на огляд становлення 

практики розвитку гендерної культури як освітньої інновації можна 

відзначити її несприйняття частиною академічної та педагогічної спільноти. 

Описуючи феномен спротиву інноваціям в освіті, В. Загвязинський та 

Т. Строкова пояснюють це тим, що педагог, оцінюючи інновації, «пропускає 

їх через свою систему цінностей і особистісних смислів, вибираючи, як 

правило, ті з них, які можуть бути освоєні та використані без руйнування 

звичних способів професійної діяльності. Тривога і навіть страх перед новим, 

почуття невпевненості у своїх силах, викликані нерозумінням суті 

нововведення або необхідністю відмови від сформованих психолого-

педагогічних позицій і методичних переваг, відвертають педагогів від 

інновацій і створюють найсильніші внутрішні перешкоди на шляху 
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впровадження нового» [20]. Це явище, що отримало назву «антиінноваційний 

бар’єр» («психологічний бар’єр», «інноваційний опір», «інноваційний 

бар’єр» тощо), описується як психічний стан або негативна установка, 

емоційний та інтелектуальний дисонанс, різка відповідна реакція на 

нововведення, що виявляється у формі спротиву, гальмування, стримування, 

блокування, заперечення та / або відмови від інновацій. 

Це підвищує значущість широкої просвітницької діяльності, 

спрямованої на підвищення гендерної компетентності педагогічної та 

академічної спільноти, представників влади та громадськості, популяризацію 

ідей гендерної рівності для усвідомлення незворотності гендерних 

перетворень у суспільстві у напрямі егалітарності як зображення 

глобалізаційних трендів, інтеграції гендерного підходу в зміст та організацію 

навчально-виховного процесу в закладах освіти усіх рівнів, організації 

гендерної освіти як обов’язкового компонента загальної та професійної 

підготовки.  

Узагальнення на основі аналізу масиву  педагогічних досліджень 

щодо формування гендерної культури (зокрема й в процесі гендерної  освіти, 

виховання, впровадження гендерного підходу, формування стереотипів 

тощо), сукупності педагогічних умов за пропонованою матрицею, дозволяє 

розглядати їх як педагогічну систему. На основі аналізу досліджень 

С. Гришак, І. Лисової, І. Мунтяна, Н. Приходькіної, П. Терзі, Л. Харченко та 

ін. [15; 35; 43; 49, 68; 70], ми визначили систему педагогічних умов 

формування гендерної культури студентів: 

1) ресурсне забезпечення:  

− організація моніторингу сформованості гендерної культури як 

компонента професійної компетентності;  

− інтегрування гендерного компоненту у фахові дисципліни, розробка 

та впровадження навчальних та факультативних курсів, спецкурсів; 

− забезпечення гендерно-орієнтованої спрямованості змісту 

психолого-педагогічних дисциплін; 
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− удосконалення змісту та методичного забезпечення професійної 

підготовки на засадах гендерного підходу;  

2) обставини та середовище процесу розвитку гендерної культури 

студентів:  

− націленість мети та змісту професійної підготовки на формування 

сучасних егалітарних гендерних уявлень щодо рівних можливостей для 

особистісної і професійної самореалізації жінок і чоловіків у різних сферах 

життєдіяльності;  

− формування гендерної компетентності, гендерної сенситивності та 

гендерної лояльності як домінантних професійно значущих якостей 

майбутніх спеціалістів;  

− створення гендерно-орієнтованих навчальних та виховних  

ситуацій; 

− розробка процесуально-технологічного складника реалізації 

гендерного підходу в практику професійної підготовки; 

− організація науково-дослідної діяльності майбутніх фахівців, із 

урахуванням гендерної тематики; 

− залучення студентів до участі у діяльності Центру гендерної 

освіти;  

− тренування вмінь і навичок конструювання й організації виховних 

заходів гендерної спрямованості; 

− залучення студента до спільної діяльності з представниками 

недержавних організацій на принципах рівноправної взаємодії всіх учасників 

діяльності; 

− розвиток умінь працювати в різногендерних групах; 

− оволодіння гендерно-нейтральним дискурсом для здійснення 

мовномисленевої діяльності;  

− проектування ситуацій освітнього середовища на засадах розвитку 

діалогу гендерних культур; 
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− організація гендерно чутливих практик у процесі професійної 

підготовки; 

− включення  гендерного компонента до практичної підготовки 

студентів педагогів; 

− залучення студентів до аналізу гендерних проблем у процесі 

застосування інтерактивних методів навчання; 

− підготовка спортивних та культурно-масових заходів; 

− залучення студентів до суспільних справ для формування прояву 

особистої позиції, поглядів та уявлень щодо гендерної рівності; 

3) позиція викладача щодо організації та управління розвитком 

гендерної культури студентів: 

− егалітарні (рівноправні) взаємовідносини між суб'єктами освітнього 

процесу;  

− гуманізація міжособистісних взаємин та діяльнісно-особистісного 

підгрунтя гендерної соціалізації в процесі професійної підготовки;  

− емоційно-комфортна й духовно-моральна атмосфера закладу вищої 

освіти; 

− суб’єкт-суб’єктна взаємодія в системі «викладач–

студент/студентка» С. Тафінцева; 

4) ставлення студентів до розвитку гендерної культури: 

− позитивна мотивація формування гендерної культури у навчальній 

діяльності з метою особистісного та майбутнього професійного зростання 

майбутніх фахівців;  

− рефлексивна спрямованість комунікативної та конативної 

освітньої діяльності;  

− якісна зміна суб'єктного досвіду студентів під впливом елементів 

гендерної культури;  

5) спрямованість на студента як центральну фігуру розвитку 

гендерної культури: 
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− кооперативно-моделююче навчальне середовище, спрямоване на 

формування егалітарних відносин статей; 

− створення гендерно-сензитивного освітнього середовища; 

− стимулювання процесів самовизначення, самореалізації та 

саморозвитку; 

− залучення студентів до самопізнання гендерних характеристик 

особистості; 

− педагогічна підтримка становлення гендерної ідентичності; 

− опора на гендерні та культурні особливості студентів; 

− орієнтація на формування активності, відповідальності, 

справедливості, терпимості як провідних особистісних характеристик; 

− акцент на засвоєнні студентами сучасних наукових гендерних знань 

як основи їх ціннісного ставлення до егалітарних ідеалів [8]. 

Розвиток гендерної культури майбутніх учителів як соціокультурного 

феномену та освітньої інновації, що відбиває глобальні тенденції еволюції 

гендерних відносин потребує: 

1) нормативно-правового забезпечення розвитку гендерної культури 

студентів як педагогічної системи у вищій освіті, а також неформальної та 

інформальної освіти, враховуючи запити особистості, соціально-професійної 

групи та суспільства в цілому; 

2) формування позитивного ставлення до цінностей егалітарної 

культури та пов’язаних з ними гендерних перетворень в Україні та світі для 

формування установки на постійний розвиток особистісної культури 

протягом життя; 

3) розробки інновацій у змісті, засобах та технологіях розвитку 

гендерної культури у системі вищої освіти; 

4) здійснення гендерної експертизи навчального контенту, організації 

діяльності й комунікації в навчального-виховному процесі для виявлення та 

корекції прихованого навчального плану; 
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5) підвищення гендерної компетентності кадрового складу вищої 

школи; 

6) забезпечення моніторингу розвитку культури гендерної рівності в 

умовах закладу вищої освіти. 

Отже, розвиток гендерної культури є процесом, який відбувається як 

педагогічно організовано, так і некеровано, спонтанно. Навіть в умовах 

педагогічного керівництва цей процес ґрунтується на різних (а іноді й 

різноспрямованих) педагогічних підходах та аксіологічних підвалинах, 

спільним пріоритетом для яких є орієнтація на «гендерну рівність». За майже 

тридцятирічний шлях впровадження практики розвитку гендерної кульутри, 

вона, на жаль, залишається маргінальним напрямом у діяльності закладу 

вищої освіти. Це зумовлено критично низьким рівнем обізнаності науково-

педагогічного та керівного складу вищої освіти з гендерною методологією і 

теорією, які часто асоціюються зі статеворольовим, статевим вихованням або 

з підготовкою до сімейного життя та материнства, гуманізацією чи 

гуманітаризацією, які базуються на урахуванні «гендерних особливостей». 

Як відносно новий напрям наукового пошуку, гендерні дослідження 

не знаходять належного віддзеркалення у соціально-гуманітарній складовій 

професійної підготовки, представленій, звичайно, класичними дисциплінами. 

У їх змісті гендерний підхід може бути наявним як метод чи тематика, за 

умови готовності викладачів до його впровадження. Залишається не 

реалізованим інтелектуальний та методичний доробок гендерних освітніх 

центрів, громадянських організацій, які знаються або зацікавлені у гендерній 

проблематиці. 

Популяризації ідей розвитку гендерної культури в освітньому 

просторі може сприяти залучення засобів масової інформації до їх 

обговорення, висвітлення результатів дискусій та поширення позитивного 

досвіду через засоби масової інформації, різноманітні форми взаємодії із 

суспільством. І, нарешті, слід також пам’ятати про відкриту 

недискримінаційну взаємодію всіх учасників педагогічного процесу. 
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Обмеженість або недоступність в Україні гендерно деталізованиx 

статистичниx відомостей ускладнює оцінку стану гендерного розриву в 

певниx сфераx соціального життя – у вищій освіті, зокрема. Це не завадить 

встановити, чи існують практики дискримінації у галузі, що формально є 

недискримінаційною, чи рівними є результати професійної самореалізації у 

вищій школі для жінок та чоловіків.  

Згідно з Законом «Про вищу освіту» [50], освітній процес – це 

інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що 

проводиться у закладі вищої освіти (науковій установі) через систему 

науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, 

засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших 

компетентностей в осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно 

розвиненої особистості.  

Запровадження гендерної проблематики в педагогічні дослідження та 

освітню практику має суперечливий характер та демонструє широкий 

діапазон підxодів. З одного боку, вітчизняні педагоги, здебільшого визнають 

актуальність гендерної концепції, погоджуються з тим, що соціально-

культурні відмінності між жінками та чоловіками не мають біологічного 

поxодження, не є вічно даними, а лише набутими, приписаними індивідові 

суспільством, розуміють гендерні проблеми як проблеми владниx стосунків у 

будь-якій галузі життєдіяльності сучасної людини. Науковці розуміють, що 

ці проблеми потребують наукового аналізу та розробки, що актуалізує 

необxідність впровадження ідей гендерної рівності у навчально-виxовний 

процес, його спрямованість на виxовання гендерної культури особистості 

егалітарного типу. З іншого боку, як висвітлювалося у попередньому 

підрозділі, існують труднощі впровадження гендерниx студій, спільні для 

східноєвропейських країн.  

Оскільки гендерні відносини пронизують усі сфери суспільного 

життя, то гендерної культури не обмежується вузькою площиною «відносин 

між статями», а охоплює всі аспекти буття людини, вона поширюється на 
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сферу особистого і публічного, самоідентифікації та самопрезентації. Тому 

розвиток гендерної культури відбувається у цілісному навчально-виховному 

процесі стихійно, побічно чи цілеспрямовано, незалежно від його мети та 

завдань на кожному певному етапі. Як результат, гендерна проблематика 

виявляється «розчиненою» у загальному масиві педагогічних розвідок, а не 

лише зосередженою у працях з гендерної педагогіки. Саме тому нам 

уявляється більш доцільним розглядати не лише теоретичний доробок, 

спеціально присвячений формуванню та розвитку гендерної культури, 

компетентності, гендерної освіти чи виховання, а з’ясовувати, як 

розкриваються різні аспекти розвитку гендерної культури, відповідно до 

методологічного підходу, якого дотримується автор. 

Узагальнюючи аналіз підходів до розвитку гендерної культури 

майбутніх учителів в педагогіці України, що охоплював період від початку 

ХХІ століття й донині, можна зазначити: 

– теоретико-педагогічні засади проблеми розвитку гендерної культури 

студентів почали складатися на початку ХХІ століття, коли були захищенні 

перші дисертації з гендерної педагогіки (у 2004 та 2006 роках відбувся захист 

2-х дисертацій, а у 2007 – вже 7); 

– становлення гендерних підходів в педагогіці зіткнулося з типовими 

для пострадянських країн методологічними труднощами інтеграції гендерних 

досліджень, а саме – тяжіння до біодетермінізму, есенціалізму, редукціонізму 

(прагнення пояснити складні соціокультурні феномени законами нижчого 

порядку), спрощення та перекручення запозичень з західних концепцій;  

– значна кількість авторів публікацій, присвячених або дотичних 

проблемі формування гендерної кульутри є представниками галузей науки, у 

яких використання біологізаторських підходів виправдано специфікою 

предмету наукового аналізу (медицина, сексологія, нейрофізіологія, генетика, 

вікова психологія). Використання прийнятих в цих галузях підходів привело 

до суттєвих методологічних викривлень у розумінні сутності гендерних 
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феноменів та у використанні гендерного тезаурусу, нехтування підходами, 

прийнятими в соціально-гуманітарних галузях; 

– відродження традиціоналізму у суспільному житті, що відбувалося 

на хвилі національного піднесення, викликало зростання етнопедагогічних 

студій під гаслом відродження української духовності, етнічної ідентичності 

та культурних цінностей. Це зумовило романтизацію етнопедагогічних 

традицій виховання юнацтва різної статі в розвідках гендерної 

спрямованості, заклики повернутися до педагогічного досвіду минулого, 

який ґрунтується на патріархатних цінностях, передбачає жорстку 

статеворольову поляризацію і в цілому суперечить сучасним тенденціям та 

стратегічним напрямам розвитку освіти з її інтересом до індивідуальності, 

зорієнтованістю на створення умов для самовиявлення та самореалізації 

людини, незалежно від статі; 

– для частини теоретичних досліджень гендернопедагогічного змісту 

характерна описовість на рівні буденних спостережень, недооцінювання 

соціологічного підходу, що унеможливлює осмислення аналізованих явищ як 

гендерних; 

– в деяких публікаціях трапляється некоректне використання 

гендерної термінології та підміна понять;  

– деякі публікації містять гендерні стереотипи та елементи сексизму, 

головним чином щодо жінок та дівчат; 

– відсутність термінологічних дискусій уповільнює формування 

терміносистеми теорії розвитку гендерної культури студентів, а намагання 

узгодити гендерний та статеворольовий підхід зумовлює методологічну 

розмитість досліджень, ускладнює визначення освітніх стратегій, відповідно 

до глобальних пріоритетів та демократичних перетворень в країні; 

– малодоступність широкому освітянському загалу важливих 

теоретичних досліджень, автори яких дотримуються гендерного підходу, 

призводить до випадковості теоретико-методологічних засад прикладних 

розвідок; 
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– проблеми гендерного виховання та освіти розробляються активніше 

щодо учнівства загальноосвітньої школи, ніж студентства вищих навчальних 

закладів.  

Дотримання гендерного підходу дає змогу розуміти, що потребує 

перебудови сама організація та зміст освіти, які містять прихований 

навчальний план – цінності, настанови, зразки поведінки та взаємодії, 

стереотипи, асиметричний розподіл сфер впливу та влади між студентами та 

викладачами, та серед студентського й викладацького товариств, які стають 

перешкодою для мобільності індивіда в суспільстві, його самовиявлення та 

самореалізації. 
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РОЗДІЛ 4 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНДРАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ  ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ  ОСВІТИ 

Ізбаш С.С. 

кандидат педагогічних наук, доцент 
 кафедри педагогіки і педагогічної майстерності 
Мелітопольського державного педагогічного 
 університету імені Богдана Хмельницького 

 

Медіакомпетентність як складова андрагогічної підготовки 

майбутніх магістрів освіти 

Євроінтеграційні процеси в Україні зумовили якісні зміни в усіх 

сферах людської діяльності. Сучасна українська освіта повинна відповідати 

запитам підготовки конкурентоспроможного фахівця, здатного до успішної 

самореалізації в житті. Завдання професійної  підготовки  

конкурентоспроможного фахівця можуть бути вирішені через 

компетентнісний підхід як важливий засіб модернізації змісту вищої освіти. 

Важливою причиною розбудови освіти на засадах компетентнісного підходу 

є перехід  світової спільноти до інформаційного суспільства, де пріоритетним 

вважається  не просте накопичення студентами знань та предметних умінь і 

навичок (мета  так званої «знаннєвої  педагогіки»), а й формування уміння 

вчитися,  оволодіння навичками пошуку інформації, здатності до 

самонавчання  упродовж життя, де ці новоутворення стають визначально 

сферою професійної діяльності людини [12, с.10-11]. 

Індикаторами  результатів  освіти  мають  стати компетентності, що 

визначають готовність  випускника до професійної діяльності, до життя в 
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інформаційному суспільстві. У зв’язку з цим Рада Європи до числа найбільш 

значущих для людини (ключових) компетентностей віднесла наступні 

компетентності: полікультурна, інформаційна, соціальна, політична, 

комунікативна, загальнокультурна, пізнавально-інтелектуальна, трудова 

(підприємницька), культурна обізнаність та самовираження [16]. У зв’язку з 

цим важливо володіти новими технологіями обробки інформації, критично 

оцінювати повідомлення у медіапросторі та захищатися від негативних 

впливів мас-медіа. Означені завдання стали основою для виникнення нового 

напряму в педагогіці – медіаосвіти, що досліджує принципи і закономірності 

функціонування сучасних медіа з метою підвищення рівня медіаграмотності 

та медіакомпетентності особистості. З цих причин формування у майбутніх 

магістрів освіти медіакомпетентності стає необхідною вимогою до їх 

андрагогічної підготовки і входить до переліку провідних завдань сучасної 

освіти. 

В Україні розроблено і прийнято нову редакцію «Концепції 

впровадження медіаосвіти в Україні», що була погоджена постановою  

Президії  Національної  академії  педагогічних наук України 21 квітня 2016 

року. Головна ідея концепції полягає у «підготовці дітей і молоді до 

безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формуванні у 

громадян медіаінформаційної грамотності і медіакультури відповідно до 

їхніх вікових, індивідуальних та інших особливостей» [9]. Проблемам 

медіаосвіти, медіаграмотності та медіакомпететнтності у сучасній 

педагогічній науці присвячено праці провідних українських вчених 

О. Волошенюк, В. Іванова, Н. Найдьонової та інших. 

У зарубіжних країнах існує стала практика та накопично багатий 

досвід медіаосвіти. Так, британський дослідник медіаосвіти Лен Мастерман 

(LenMasterman) виділив чотири найважливіші сфери медіаосвіти: авторство, 

способи досягти ефекту впливу медіа тексту, репрезентація  навколишнього  

середовища  через медіа, медійна аудиторія. За Л. Мастерманом, 

ефективність медіаосвіти можна оцінити за двома основними критеріями: 1) 
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здатністю учнів застосовувати своє критичне мислення у нових ситуаціях  і 

2) кількістю зобов’язань  і мотивацій, висловлених ними щодо медіа. 

Шведська дослідниця Сесілія фон Файлітзен (CecіlіavonFaіlіtzen)  наголошує, 

що медіаосвіта має  розвивати критичне  мислення (crіtіcalthіnkіng),  суттєвий  

елемент розвитку  якого – створення  учнями  власної  медіапродукції.  

Згідно з професором Техаського університет КатлінТайнер (KathleenTyner), 

яка спеціалізується на медіаосвіті з новітніх медійних та ігрових технологій, 

навчання має відбуватись із використанням аудіовізуальних медіа й  

передбачати  аналіз  медіапродукції,  який  може  мати міждисциплінарний та 

інтерактивний характер. Британські  науковці  К. Безелґет (CaryBazalgette) та 

Е. Харт (AndrewHart) вважають, що медіаосвіта має ґрунтуватися  на  

вивченні  шести  ключових  понять: медійних агенцій, медійних категорій, 

медійних технологій, медійних мов, медіааудиторії, медійного подання [11, c. 

14-15]. 

Проблема андрагогічної підготовки педагогічного персоналу є 

досить новою для сучасної педагогічної практики, але сьогодні вже відомі 

дослідження у цьому напрямку: О. Аніщенко, О. Дубасенюк, І. Зель, С. 

Ізбаш, О. Кукуєв, Л. Лукьянова, В. Нефедова, О. Пєхота, Т. Сорочан, 

Є. Худякова та ін. Деякі практичні науково-методичні розробки, пов’язані з 

поняттям «андрагогічна підготовка» знаходимо у працях С. Архипової, 

І. Воротнікової, Т. Галкіної, О. Огієнко, О. Юдова та ін. Проте досі немає 

жодної узагальнюючої праці, яка б розкривала зміст формування 

медіакомпетентності у майбутніх магістрів освіти у процесі їх фахової, 

зокрема, андрагогічної підготовки. 

Прийняття Закону України «Про освіту» [4]  відкриває нові 

перспективи для розвитку в Україні галузі освіти дорослих. Затвердження у 

національному «Класифікаторі професій» професії андрагог (Наказ 

Мінекономрозвитку від 15.02.2019 №295 «Про затвердження змін №8 до 

національного класифікатора ДК 003:2010), викликає необхідність 

спеціальної підготовки фахівців (андрагогів) для роботи з дорослими. Ця 
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категорія фахівців давно виділяється за своїми професійними функціями, 

пов’язаними з навчанням дорослих, але наукові основи діяльності 

педагогічного персоналу у різних формах інформаційно-освітньої взаємодії з 

дорослими тільки починають формуватися. Українська дослідниця 

О. Аніщенко, розробила кваліфікаційну характеристику професії «Андрагог» 

для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів формальної і 

неформальної освіти у контексті вимог до фахівця, завдань та обов’язків 

професії «Андрагог», де зазначила необхідність використання андрагогом 

інформаційно-комунікаційних технологій для створення, зберігання й 

обробки інформації [1, с. 161-162]. Але разом з цим, вважаємо, що 

кваліфікаційна характеристика професії «Андрагог» потребує доповнення 

уміннями добирати, використовувати, критично оцінювати, створювати та 

передавати медіатексти різних форм і жанрів та уміти аналізувати складні 

процеси функціонування медіа в суспільстві, що і становить основу 

медіаграмотності та медіакомпетентності фахівця для освіти дорослих. У 

зв’язку із впровадженням в Україні Концепції Нової української школи такі 

вимоги сьогодні актуальні для учнів та вчителів закладів загальної середньої 

освіти. Не менш актуальними вони є і для андрагогів як фахівців освіти 

дорослих закладів формальної і неформальної освіти. 

Існують різні підходи до трактування поняття «андрагогічна 

підготовка» як: цілеспрямований, поетапний, модельований, системний 

процес навчання, що спирається на андрагогічні принципи й технології, 

метою якого є створення певних умов для реалізації потреб конкретних груп 

фахівців (О. Кукуєв); як сукупність наперед запланованих і розроблених 

заходів навчання і виховання майбутнього фахівця з організації навчання 

дорослих (Л. Лук’янова) [10, с.8]. О. Огієнко наголошує, що професійна 

підготовка дорослих суттєвого відрізняється від підготовки вчителів різних 

вікових груп. Відтак, «професійну підготовку фахівця – андрагога науковці 

розглядають як цілеспрямований системний процес навчання, результатом 

якого є формування професійної компетентності педагога для дорослих, 
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необхідної для ефективного навчання дорослих в різноманітному освітньому 

середовищі» [13, c. 34]. При цьому автори підкреслюють, що професійна 

підготовка андрагога характеризується децентралізацією, гнучкістю, 

забезпеченням принципу рівності можливостей, різноманітністю форм 

фінансуванням, повагою до особистості кожного, заснованою на 

індивідуальних досягненнях [13,c. 47]. Сучасні моделі професійної 

підготовки педагогів-андрагогів аналізує О. Дубасенюк та стверджує, що 

моделі (компетентнісна, когнітивна, людино-центрована, комунікативна, 

рефлексивна) описують різні аспекти професійної підготовки педагога-

андрагога і разом з тим створюють цілісний освітній простір для підвищення 

її ефективності. Застосування комплексу моделей дає змогу всебічно 

підготувати сучасних фахівців у галузі освіти дорослих, спрямувати їх на 

оволодіння основами професійної майстерності та досягнення акме-вершин 

[3, с. 179]. Також поняття «андрагогічна підготовка» проаналізовано у наших 

працях [6], [7].  

Методичні аспекти підготовки тренера-андрагога визначено у роботі 

О. Пєхоти, яка стверджує, що першочерговим завданням є підготовка кадрів 

для здійснення неформальної освіти дорослих. Для підготовки тренера-

андрагога для неформальної освіти дорослих розроблено та впроваджено 

програму тренінгу «Вступ до освіти дорослих» на засадах європейських 

стандартів освіти дорослих [14, с. 180-181].  

К. Волошина пропонує для формування медіакомпетентності 

викладача опанувати спецкурс «Формування медіакомпетентності викладача 

засобами аудіовізуальних технологій» та доводить, що в результаті вивчення 

спецкурсу у студентів підвішується рівень медіакультури, формуються 

вміння орієнтування у медіапросторі, набуваються сукупності вмінь 

(мотиваційних, інформаційних, методичних, практико-

операційних/діяльнісних, креативних) як компонентів медійної компетенції 

педагога [2,с. 516]. 
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Для навчання майбутніх магістрів освіти основам медіаграмотності 

нами розроблена програма, яка включає 4 модулі як завершені частин 

навчання в межах яких формуюється медіакомпетентність, що включає 

здатність критично й усвідомлено оцінювати медіатексти, підтримувати 

критичну дистанцію щодо медіа та передавати повідомлення у різних 

формах. Пропонуємо далі докладно ознайомитись з описом змісту програми 

тренінгу, інтерактивними методи та засобами формування 

медіакомпетентності у майбутніх магістрів освіти. Слід зазначити, що 

розробка даної програми тренінгу стала можливою завдяки участі у першій і 

другій посилений фазі підготовки тренерів з медіагармотності, що 

організовано Академією української преси та Академією DeutscheWelle  за 

підтримки Федерального Міністерства Німеччини з економічного 

співробітництва та розвитку. Для створення програми використано матеріали 

практичного посібника з медіаграмотності для мультиплікаторів за редакцією 

Валерія Іванова [15]. Завдання виконувались студентами у середовищі 

онлайн дошки Padlet – це онлайн інструмент для організації спільної роботи 

групи під час тренінгу. Вхід до онлайн дошки відбувався через сканування 

QR-коду. Робота студентів на тренінгу організована у міні-групах. Для 

кожної міні-групи і для кожного завдання створювались окремі дошки з 

відповідними QR-кодами. 

У модулі 1 «Медіаосвіта та медіаграмотність» майбутні магістри 

освіти знайомились з основними поняттями і сутністю медіаграмотності; 

аналізували причини актуальності медіаграмотності в Україні; дізнавалися 

про роль критичного мислення і важливість дотримання критичної дистанції 

щодо медіа. Акцент робився на запровадженні Концепції «Нова українська 

школа», де медіаграмотність виступає складовою інформаційно-цифрової 

компетентності учнів, а навички медіаграмотносі вже включено у Державний 

стандарт початкової освіти. У даному модулі наголошується на тому, що 

медіаграмотність потрібно запровадити в практику роботи кожного вчителя 

та запропонувати вчителям України інструментарій для викладання 
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медіаграмотності наскрізно на усіх предметах в школі. Майбутні магістри 

освіти познайомились із Концепцією медіаосвіти в Україні, яку розроблено 

Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України у новій 

редакції 2016 року [9]. Мозковий штурм на тему: «Що для Вас означає 

«медіаграмотність» допоміг учасникам виділити 5 причин, які спонукають до 

вивчення медіаграмотності на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Об’єднавшись у 3 групи, студенти долучились до процесу визначення 

актуальності медіа в Україні. Дана вправа проводилась за допомогою онлайн 

ресурсу Padlet. Кожна група працювала на онлайн-дошці одночасно, але для 

кожної групи виділялася окрема частина дошки.  

Модуль 2 «Медіа як бізнес» спрямований на формування розуміння 

того, що медіа в Україні неприбутковий бізнес, який належить олігархам з 

метою впливу і захисту своїх бізнес/політичних інтересів; формування 

критичної дистанції по відношенню до медіа; розвиток навичок декодування 

і розуміння медіатекстів, які проплачені замовником. Модуль 2 розпочинався 

з міні-лекції в якій мова йшла про те, яким чином ми взаємодіємо з медіа, за 

рахунок чого існують медіа, прибутковість медіа в Німеччині та в Україні. 

Студенти виконували вправу «Власники телеканалів» та на онлайн-дошці 

Padlet визначали кому належать популярні українські телеканали [8]:  

Висновком до цього завдання є те, що медіа в Україні існують з 

метою впливу, кожен споживач інформації має знати як функціонують медіа. 

Ці знання стосуються кожного, тому що інформаційне поле впливає на 

людину всюди, незалежно від її бажання. 

Рольова гра «Купуємо медіа» спонукала майбутніх магістрів освіти 

спробувати себе у ролі олігархів, які мали можливість придбати телевізійний 

канал чи інтернет-сайт. Учасники об’єдналися у 3 групи. Кожна група 

працювала на окремій онлайн-дошці Padlet, створюючи стікери з відповідями 

на такі запитання [8]: 

- Який канал ви вирішили купити? 

- Чому саме його? 
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- Навіщо ви його купуєте? У чому полягає ваша мета (декларована) і 

ваша справжня вигода? 

- Чи будуть зміни в концепції, програмному наповненні, контенті 

вашого каналу порівняно з попереднім власником? 

Після створення каналів групи презентували результати своїх робіт 

за допомогою проекції онлайн-дошки на великий екран. Студентам 

рекомендовано звернути особливу увагу на вигоди, які має отримати олігарх 

від роботи каналу та визначити інтереси олігарха, який організував роботу 

медіаканалу [8]. 

Модуль 3 «Інформування та вплив» має на меті познайомити 

майбутніх магістрів освіти з основними видами інформації; дати визначення 

поняттям «інформація», «пропаганда», «дезінформація», «джинса»; 

усвідомити, що часто під інформацією у мас-медіа маскують пропаганду та 

приховану рекламу; показати різницю між фактом і думкою журналіста; дати 

маркери розпізнавання різних видів інформації; сформувати навички 

складання медіатекстів інформативного характеру, уникаючи емоційного 

впливу.  

Як впливає на нас інформаційний потік продемонстровано у грі 

«Білий шум». Учасники переконалися у тому, що ми живемо у світі 

багатобічних вертикальних комунікацій і це викликає «білий шум». Цілісна 

інформація, коли подається одночасно, сприймається хаотично, а знайома 

інформація не впізнається. Зрозуміти відомий текст можна тільки тоді, коли 

людина почула інформацію з одного джерела та саме ту частину, яка їй була 

відома раніше і викликала знайомі асоціації.  

Вправа «Колесо емоцій», яка застосовується у проекті «Вивчай та 

розріняй: інфо-медійна грамотність» (проект здійснюється міжнародною 

організацією IREX та партнерами Академією української преси і StopFake за 

підтримки Міністерства освіти і науки України), спрямована на формування 

установки на критичне сприйняття інформації через розуміння своїх емоцій. 

Автори статей у нас викликають емоції відволікання, здивування тощо. Якщо 
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учасники визначають свої емоції у центрі «Квітки емоцій» на насичених 

тонах, то це означає, що вони менше замислюються про достовірність 

інформації та схильні гостро реагувати. Ті учасники, які визначають свої 

емоції на крайніх пелюстках, більше схильні не панікувати, а розібратися у 

суті інформації, вони прагнуть зрозуміти справжній зміст статті.  

Будь-яке повідомлення може бути інформативним і впливовим. 

Журналісти працюють в інформаційному полі, щоб привернути увагу до 

новин. Для того, щоб навчити студентів розпізнавати емоційний вплив у 

медіатекстах, учасникам пропонувалося взяти участь у грі «Асоціативне 

поле» та підібрати асоціативні слова до слів «інформування» і «пропаганда».  

Виконана вправа довела, що пропаганду складно розпізнати, тому 

що вона може виходити з того ж джерела, що і інформування. Але 

пропаганда може сьогодні інформувати, а завтра маніпулювати; пропаганда 

небезпечна напівправдою.  

Студентам представлено визначення понять: «інформування», 

«пропаганда», «джинса», «дезінформація» і для закріплення отриманих знань 

запропоновано виконати практичний кейс «Створи новину без емоційного 

впливу».  

У процесі виконання вправи «Декодування інформування і 

пропаганди через відео», учасники описували маркери розпізнавання 

інформації і пропаганди та дізналися, що соціальна реклама будується на 

пропагандистських маркерах. Наприкінці зробили висновок про те, що кожна 

людина сприймає інформацію по-різному. Не знаючи маркерів і практичних 

інструментів, які допоможуть розпізнати інформування і пропаганду, ми не 

зможемо правильно їх ідентифікувати.  

Робота з видами інформації включала формування уміння визначати 

вид інформації по заданим сюжетам. Учасникам пропонувалося розпізнати за 

поданими плакатами пропаганду та інформування, а також різні види 

позитивної пропаганди: реклама, соціальна реклама, PR-акція. Висновок: PR-

акція формує лояльність до бренду, а не рекламування продукту, соціальна 
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реклама працює з соціальною проблемою і не дає вибору, тому що вона 

побудована на пропагандистських маркерах. 

Модуль 3 завершився виконанням гри-енерджайера «Створи 

інформаційну павутинку» (автор: Інна Іванова – медіатренер, медіапедагог, 

викладач авторського курсу «Я у медіапросторі»). Всновок: в реальному 

спілкуванні можна знайти людину і дізнатися сутність інформації, яку вона 

повідомила, а в мережі Інтернет для того, щоб визначити наскільки правдива 

інформація і хто її повідомляє, необхідно вміти користуватися спеціальними 

інструментами для перевірки інформації. Далі учасники познайомились з 

алгоритмом та інтернет сервісами для перевірки фото та відео.  

Рольова гра «Шість капелюхів мислення», застосована на тренінгу з 

метою розвитку критичного мислення у майбутніх магістрів освіти, 

креативності та уміння аргументувати та приймати правильні рішення. 

Студентам пропонувалося об’єднатися у три групи, кожній групі надавалося 

право обрати педагогічну проблему та спробувати її вирішити, спираючись 

на певний тип мислення відповідно до свого кольору капелюха. Кожна 

команда презентувала вирішення свого проблемного питання відповідно до 

ролі і кольору капелюха. Гра сприяла формуванню у студентів уміння 

успішно поєднувати системний підхід, критичне мислення та генерувати нові 

ідеї. На прикладі цієї гри у студентів вироблялося уміння відрізняти і 

створювати факти і судження.  

У Модулі 4 «Функціонування мас-медіа. Об’єктивність медіа» 

студенти дізнавалися як функціонують мас-медіа і до яких цілей вони 

прагнуть; розвивали навички критичного мислення і усвідомленого 

медіаспоживання в процесі аналізу медіатекстів і роботи з ними; 

знайомились з маркерами якісного журналістського матеріалу та чинниками 

впливу на якість журналістських матеріалів. Рефлексивна гра «Сніжинка» 

дала зрозуміти учасникам ступінь точності сприйняття інформації, яка 

подавалася тільки за допомогою одного каналу сприйняття – слухового. У 

всіх учасників вийшли різні сніжинки. Висновок: жоден ЗМІ не дає нам 
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інформацію, яка може бути перевірена усіма органами відчуттів. Саме тому 

ймовірність перекручування інформації є дуже високою. Будь-яку 

інформацію необхідно перевіряти. Медіа не презентують реальність, а лише 

репрезентують її. 

Рефлексивна гра «Королева» дає можливість зрозуміти, яким чином 

засоби масової інформації впливають на свідомість людей, які маніпулятивні 

технології використовують і чим пояснюється специфіка роботи їх 

редакційної політики. У процесі реалізації даної гри у учасників 

формувалися навички критичного мислення; вони вивчали вплив 

суб’єктивних факторів на об’єктивність журналістики; формували інтерес до 

вивченні різних джерел медійної інформації для співставлення різних думок. 

Слід зазначити, що нами до цієї гри створена яскрава анімація і читання 

казки тренером супроводжувалося демонстрацією подій з анімаційними 

персонажами на проекційному екрані, що додатково створювало казкову 

атмосферу та настрій учасників. Завданням було розташувати героїв за 

ступенем відповідальності: від найбільшої відповідальності за наслідки дії до 

найменшої. Гра проводилась у трьох міні-групах.  Кожній міні-групі 

пропонувалося домовитись та визначити свою позицію щодо 

відповідальності героїв. Три міні-групи представили різні варіанти 

відповідей, що зайвий раз підтвердило тезу про те, що у реальному житті 

кожен з нас керується своїми уявленнями про мораль, релігійними 

установками, політичними вподобаннями та різними стереотипами 

поведінки. Теж саме стосується і мас-медіа, які висвітлюють той, або інший 

конфлікт. Вони, як і будь-яка людина, мають прагнути до об’єктивності (і в 

ідеалі прагнуть до цього!), але дуже часто поняття об’єктивності кожна 

зацікавлена сторона трактує по-своєму.  

Підсумком тренінгу стала інтелектуальна гра «Homo 

медіаграмотний», розроблена учасниками у середивищі онлайн дошки Padlеt. 

Учасники тренінгу за допомогою стікерів створили образ медіаграмотної 
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людини, пропонуючи відповіді на запитання: «Що має враховувати 

медіаграмотна людина, споживаючи медіапродукт?».  

Програма тренінгу завершилась рефлексією «Коло вражень». 

Студентам пропонувалося підібрати зображення у вигляді предмету, який 

відображає їхні враження та настрій після тренінгу, пояснити власний вибір 

та додати стікер з відповідним предметом на онлайн дошку Padlet.  

Формування  медіакомпетентності у майбутніх магістрів освіти у 

процесі їх андрагогічної підготовки на сьогодні є актуальною проблемою, 

оскільки розкриває широкі горизонти для професійного становлення як 

викладачів для освіти дорослих та і сприяє розвитку критичного мислення 

для безпечного життя в інформаційно насиченому суспільстві. Програма 

тренінгу з медіаграмотності складалася з 4 модулів (медіаосвіта та 

медіаграмотність; медіа як бізнес; інформування та вплав; функціонування 

медіа, об’єктивність медіа) та включала інтерактивні методи навчання: 

брейнстормінг «Актуальність медіа в Україні», гра «Власники медіа», 

рольова гра «Купуємо медіа», гра-енерджайзер «Австралійський дощ», гра 

«Білий шум», вправа «Намалюй тактильно», вправа «Колесо емоцій», гра 

«Асоціативне поле», кейс «Створи новину без емоційного впливу», гра 

«Декодування інформації через відео та зображення», гра-енерджайзер 

«Створи павутинку інформації», брейнстормінг «Факт і судження», рольова 

гра «Шість капелюхів мислення», рефлексивна гра «Сніжинка», рефлексивна 

гра «Королева», творча вправа «Створи меседж», рефлексія «Настрій» та 

інші [5]. 

У процесі реалізації програми використовувався сучасний засіб 

навчання – інструмент Padlet для організації спільної і одночасної роботи 

всіх учасників тренінгу на онлайн дошці. Визначено, що програма тренінгу 

сприяла формуванню у майбутніх магістрів освіти наступних 

медіакомпетентностей: розпізнавати гіперболізовані ознаки 

медіаповідомлень та пояснювати мету їх впливу; виявляти маніпулятивний 

контент в медіа; здійснювати аргументований критичний огляд медіатекстів, 
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оцінювати джерело (авторство, час, обставини, мету створення); розрізняти в 

медіаінформації факти, думки, маніпуляції, пропаганду та інформування; 

брати участь у дискусіях, пов’язаних з висвітленням в медіа, формулювати 

власну позицію з обговорюваних питань; створювати повідомлення різних 

жанрів та форм; використовувати можливості медіа у професійно-

педагогічній діяльності; використовувати медіапродукти для сприйняття 

світу та взаємодії із соціумом; оцінювати медіаповідомлення за стандартами 

журналістської етики; усвідомлювати наслідки впливу медіа на людину [5]. 

Знання, отримані під час участі у програмі тренінгу майбутні 

магістри освіти вдосконалюватимуть упродовж усієї своєї виробничої 

діяльності. Вважаємо, що компетентнісний підхід у викладанні 

медіаграмотності значно покращить андрагогічну підготовку майбутніх 

магістрів освіти, задовольнить гостру соціальну потребу суспільства в 

універсальних фахівцях, викладачах-андрагогах, які зможуть усвідомлено 

взаємодіяти з інформаційним середовищем та пополяризувати знання з 

медіаграмотності у своєму професійному середовищі. Саме таких викладачів 

потребує сьогодні наше суспільство. 

Перспективи подальших розвідок вбачаємо у дослідженні 

андрагогічних засад створення технології формування медіаграмотності та 

розвитку критичного мислення у майбутніх магістрів освіти та умов її 

впровадження у практику вищої школи в контексті реалізації 

компетентнісної парадигми освіти. 
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Інноваційний досвід організації науково-дослідної роботи майбутніх 

фахівців в сучасному закладі вищої педагогічної освіти  

  

Одним з провідних завдань вищої професійної освіти є залучення 

здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності, що дозволить не лише 

зберегти відомі в світі вітчизняні наукові школи, але й підготувати нове 

покоління дослідників, зорієнтованих на потреби інноваційної економіки 

знань. Однак нині в інформаційному суспільстві дослідження розглядається 

не лише як специфічна професійна діяльність наукових працівників, але й як 

невід’ємна складова частина будь-якої діяльності, як стиль життя сучасної 

людини. Це обумовлено тим, що спеціаліст, який володіє дослідницькою 

компетенцією, вміє самостійно продуктивно аналізувати фактичну 

інформацію, створювати й обирати нові найбільш ефективні алгоритми, 

ресурси, технології. Одним із основних завдань, поставлених перед сучасним 

вчителем, є пошук, створення, впровадження педагогічних інновацій, 

спрямованих на задоволення потреб учасників освітнього процесу. Тому 

вчитель зобов’язаний вміти проектувати освітні програми, розробляти і 
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використовувати інноваційні моделі, методики, технології, здійснювати 

пошук нових засобів і прийомів навчання, адаптувати діагностичні методики, 

проводити експериментальну роботу, обробляти отримані експериментальні 

дані, узагальнювати й поширювати  свій досвід роботи, організовувати 

інтерактивну взаємодію з батьками та інше. Таким чином, педагог повинен 

постійно здійснювати дослідницьку діяльність. Науково-дослідна робота 

студентів закладу вищої педагогічної освіти є одним із напрямів їх 

самостійної роботи, важливим чинником підготовки висококваліфікованих 

спеціалістів. 

 Загальні засади науково-дослідної роботи. Науково-дослідна робота 

здобувачів вищої педагогічної освіти охоплює два взаємозв’язаних аспекти: 

 а)  навчання здобувачів вищої освіти елементів дослідної діяльності, 

організації і методики наукової творчості; 

 б) наукові дослідження, які здійснюють здобувачі вищої освіти під 

керівництвом професорсько-викладацького складу. 

Зміст і характер науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти 

визначаються: 

 - проблематикою науково-дослідної і науково-методичної діяльності 

кафедр, факультетів, закладу вищої педагогічної освіти загалом; 

-  тематикою досліджень, що здійснюються кафедрами у творчій 

співпраці із виробництвом; 

- умовами дослідної роботи здобувачів вищої освіти, наявністю бази 

дослідження, можливостей доступу до потрібної наукової інформації, 

наявністю комп'ютерної техніки, наявністю кваліфікованого наукового 

керівництва. 

Зміст і структура науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти 

забезпечує послідовність її засобів і форм відповідно до логіки і 

послідовності освітнього процесу. Це зумовлює спадкоємність її методів і 

форм від курсу до курсу, від кафедри до кафедри, від однієї дисципліни до 
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іншої, поступове зростання обсягу і складності набутих здобувачами вищої 

освіти знань, умінь і навичок у процесі виконання ними наукової роботи. 

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти закладу вищої 

педагогічної освіти здійснюється в таких напрямах: 

- науково-дослідна робота як невід’ємний елемент освітнього процесу, 

що належить до навчальних планів, навчальних програм і є обов'язковою для 

всіх здобувачів вищої освіти; 

- науково-дослідна робота, що здійснюється поза освітнього процесу у 

межах студентського науково-творчого товариства, у наукових гуртках, 

проблемних групах тощо; 

- науково-організаційні заходи (конференції, конкурси, олімпіади 

тощо). 

У деяких закладах вищої педагогічної освіти запроваджено спеціальне 

вивчення курсу з основ організації та методики проведення наукових 

досліджень. Окрім того, приступаючи до вивчення кожної навчальної 

дисципліни, викладачі на перших лекціях ознайомлюють здобувачів вищої 

освіти зі специфікою методів дослідження науки. Належно організована 

науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти у освітньому процесі 

сприяє поглибленому засвоєнню навчальних дисциплін, виявленню 

індивідуальності, формуванню власної думки щодо конкретної дисципліни. 

Залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи 

здійснюється через академічну групу. На початку навчального року на денній 

формі навчання, під час настановної сесії на заочній формі навчання, в 

групах, на курсах і факультетах проводять бесіди, в яких надають докладну 

інформацію щодо запланованої наукової тематики закладу вищої 

педагогічної освіти, факультетів, кафедр. Здобувач вищої освіти, який 

займається науково-дослідною роботою, відповідає лише за себе, тільки від 

нього самого залежить вибір теми дослідження і терміни виконання роботи. 

Крім того здобувач вищої освіти розвиває такі важливі для майбутнього 

дослідника якості, як творче мислення, відповідальність і уміння відстоювати 
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власний погляд. Реалізована в комплексі науково-дослідна робота здобувачів 

вищої освіти забезпечує розв’язання таких завдань: формування наукового 

світогляду майбутніх фахівців, оволодіння методологією і методами 

наукового дослідження; надання допомоги їм у прискореному оволодінні 

спеціальністю; розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей у 

розв’язанні практичних завдань; прищеплення навичок самостійної науково-

дослідної роботи; розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні 

знання у своїй практичній роботі; залучення найздібніших здобувачів вищої 

освіти до розв’язання наукових проблем, що мають суттєве значення для 

науки і практики; постійне оновлення і вдосконалення своїх знань; 

розширення теоретичного кругозору і наукової ерудиції майбутнього фахівця 

педагогічної освіти тощо. 

Науково-дослідну роботу здобувачів вищої освіти слід спрямовувати 

на розвиток системи інтелектуальних творчих якостей особистості: інтуїції 

(пряме бачення суті речей без обґрунтування); креативності (творче) 

мислення (здатність продукувати нові ідеї, гіпотези, способи розв'язання 

проблемних задач); творчої уяви (самостійне створення нових образів, які 

реалізуються в оригінальних результатах діяльності); дивергентності 

мислення (здатність запропонувати декілька підходів до розв’язання задач та 

міняти їх, бачити проблеми, об’єкти в різних ракурсах); оригінальності 

мислення (своєрідність якостей розуму, способу розумової діяльності); 

асоціативності мислення (здатність використовувати асоціації, в т. ч. 

аналогії). 

Для науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти характерною є 

єдність цілей і напрямів навчальної, наукової та виховної роботи, тісна 

взаємодія всіх форм і методів роботи, що реалізується в процесі та в поза 

навчальний час. Це забезпечує безперервну їх участь у науковій діяльності 

протягом періоду навчання. 

Види і форми науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти. У 

закладі вищої педагогічної освіти функціонують два основних види науково-
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дослідної роботи здобувачів вищої освіти: навчальна науково-дослідна 

робота, що передбачена навчальними планами і науково-дослідна робота 

здобувачів вищої освіти, яка здійснюється під керівництвом професорсько-

викладацького складу. 

Навчальна науково-дослідна робота. Такий вид роботи здобувачів 

вищої освіти у межах освітнього процесу є обов’язковим для кожного і 

охоплює майже всі форми навчальної роботи: 

-  написання рефератів з конкретної теми у процесі вивчення 

дисциплін соціально-гуманітарного циклу, фундаментальних і професійно 

орієнтованих,  спеціальних дисциплін, курсів спеціалізації та за вибором; 

-  виконання лабораторних, практичних,  семінарських та самостійних 

завдань, контрольних робіт, які містять елементи проблемного пошуку; 

-  виконання нетипових завдань дослідницького характеру під час 

різних видів практики, індивідуальних завдань; 

-  розроблення методичних матеріалів з використанням дослідницьких 

методів (спостереження, анкетування, бесіда, соціометрія тощо); 

-  підготовка і захист курсових і дипломних робіт, пов’язаних з 

проблематикою досліджень кафедр. 

Згідно з навчальними планами і програмами загальноосвітніх і 

фахових дисциплін кожен здобувач вищої освіти повинен оволодіти 

процесом наукового пізнання, виконуючи протягом усього періоду навчання 

завдання, які поступово ускладнюються і поглиблюються. Перші етапи 

набуття наукового досвіду передбачають ознайомлення майбутніх фахівців з 

прийомами, методами, видами наукового дослідження, основними поняттями 

наукового апарату, правилами підбору потрібної інформації та підготовки 

доповідей, рефератів, рецензій та ін. На другому курсі здобувачі вищої освіти 

повніше ознайомлюються з фаховими напрямами роботи кафедр, беруть 

участь у гуртках студентської наукової творчості, проблемних групах, а 

також особисто обирають конкретну тему для самостійної пошукової роботи. 

На другому, третьому курсі, крім рефератів, здобувачі вищої освіти пишуть 
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курсові роботи з навчальних дисциплін. Вони, як правило, мають 

реферативний і прикладний (в окремих випадках) характер. На четвертому 

курсі рівень підготовленості здобувачів вищої освіти уже достатній для 

проведення вагомих самостійних наукових досліджень, зокрема вони 

виконують і захищають дипломну роботу, що є підсумком всієї науково-

дослідної роботи. Крім того, здобувачі вищої освіти  можуть виконувати 

індивідуальні дослідні завдання.  Це вид поза аудиторної індивідуальної 

роботи навчального, навчально-дослідного чи проектно-конструкторського 

характеру, яке виконується в процесі вивчення програмного матеріалу 

навчального курсу і завершується складанням підсумкового іспиту чи заліку. 

Індивідуальні дослідні завдання спрямовані на самостійне вивчення частини 

програмного матеріалу, систематизацію, поглиблення, узагальнення, 

закріплення, практичне застосування знань здобувачів вищої освіти з 

навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи. Серед 

індивідуальних дослідних завдань найпоширенішими є: конспект із теми 

(модуля) за заданим планом або планом, який здобувач вищої освіти 

розробив самостійно; реферат з теми (модуля) або вузької проблематики; 

розв’язування та складання розрахункових або практичних задач різного 

рівня з теми (модуля) або курсу; розроблення теоретичних або прикладних 

(діючих) функціональних моделей явищ, процесів, конструкцій тощо; 

комплексний опис будови, властивостей, функцій, явищ, об’єктів, 

конструкцій тощо; анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, 

бібліографічний опис, історичні розвідки тощо. 

У навчальній науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти 

особлива роль належить підготовці курсових робіт на всіх курсах, а також 

дипломної роботи. Під час виконання курсових робіт здобувачі вищої освіти 

роблять перші кроки до самостійної наукової творчості. Вони вчяться 

працювати з науковою літературою, набувають навичок критичного добору й 

аналізу необхідної інформації. З кожним курсом вимоги до курсової роботи 

помітно підвищуються, а їх написання стає справжнім творчим процесом. 
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Дипломна робота, як завершальний етап навчання у закладі вищої 

педагогічної освіти, спрямована на розширення і закріплення теоретичних 

знань і поглиблене вивчення обраної теми. На старших курсах деякі 

здобувачі вищої освіти уже працюють за спеціальністю і це впливає на вибір 

теми дипломної роботи. У такому разі, крім аналізу літератури, дипломна 

робота може містити власний практичний досвід, що збагачує її наукову 

цінність. 

До науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти відносять також 

реферати з тем семінарських і практичних занять за умови, що вони написані 

на основі кількох десятків статей і джерел. 

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти поза навчальним 

процесом є одним з найважливіших засобів формування 

висококваліфікованого спеціаліста. Вона передбачає участь у роботі 

предметних наукових гуртків; проблемних груп, секцій, лабораторій; участь 

у виконанні держбюджетних або госпрозрахункових наукових робіт; 

проведення досліджень у межах творчої співпраці кафедр, факультетів; 

роботу в студентських інформаційно-аналітичних і культурологічних 

центрах, перекладацьких бюро; рекламну, лекторську діяльність; написання 

статей, тез, доповідей, інших публікацій. 

Предметний науковий гурток як форма науково-дослідної роботи 

здобувачів вищої освіти найчастіше використовується в роботі зі студентами 

молодших курсів. Члени наукового гуртка готують доповіді і реферати. 

Згодом їх заслуховують на засіданнях гуртка чи науковій конференції. Для 

успішного функціонування і результативної діяльності наукових 

студентських гуртків необхідне дотримання таких основних організаційних 

принципів: доцільності, добровільності, плановості, реальності тематики, 

різноманітності методів роботи, стабільності складу, врахування інтересів і 

можливостей здобувачів вищої освіти, високої наукової кваліфікації і 

зацікавленості викладача, спадкоємності і формування традицій в роботі, 

стимулювання, високого теоретичного рівня. Діяльність студентських 
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наукових гуртків сприяє оволодінню спеціальністю на високому рівні, 

розширенню теоретичного кругозору і наукової ерудиції майбутніх 

спеціалістів, ознайомленню здобувачів вищої освіти зі станом розроблення 

наукових проблем у різних галузях науки, техніки, культури, формуванню 

здібностей застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності, 

прищепленню навичок ведення наукових дискусій тощо. 

На організаційних зборах здобувачів вищої освіти за вибором 

розподіляють теми доповідей і рефератів, ознайомлюють їх зі списком 

основної і додаткової літератури і пропонують обміркувати план роботи. 

Керівник наукового гуртка повинен спостерігати за усіма студентами, 

допомогати їм у розробленні обраних тем. Доцільно прочитати здобувачам 

вищої освіти дві-три лекції про методи і способи наукового дослідження, 

збирання матеріалу, про роботу над літературою, про користування науковим 

апаратом тощо. 

Заслуховування доповідей здійснюється за заздалегідь складеним 

графіком. Як правило, на одному засіданні гуртка заслуховують не більше 

двох виступів, щоб мати змогу детально обговорити їх, поставити запитання і 

отримати розгорнуті відповіді. Більша кількість доповідей важко 

сприймається, що спричиняє зниження активності і зацікавленості членів 

гуртка. Формами підведення підсумків роботи гуртка можуть бути конкурс 

доповідей, участь в наукових конференціях і предметних олімпіадах, круглі 

столи, зустрічі з вченими, а також публікації тез кращих робіт у наукових 

збірниках закладу вищої освіти. 

Діяльність здобувачів вищої освіти у проблемних групах має багато 

спільного із роботою в наукових гуртках. Вона може об’єднувати здобувачів 

вищої освіти різних курсів і факультетів закладу вищої педагогічної освіти. 

Об’єктом наукового дослідження може бути проблема, якою займається 

науковий керівник цієї групи. Перевагою такої форми науково-дослідної 

роботи є можливість дослідження обраної теми значно глибше і 

різнобічніше.  
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На наукових конференціях молоді дослідники виступають з 

результатами своєї наукової роботи. Це змушує їх ретельно готувати виступ, 

формує ораторські здібності. Кожен здобувач вищої освіти має змогу оцінити 

свою роботу на тлі інших і зробити відповідні висновки. Оскільки на 

конференціях, як правило, відбувається творче обговорення доповідей, то 

кожен доповідач може почерпнути оригінальні думки, ідеї. 

Науково-практичні конференції спрямовані на обговорення шляхів 

розв’язання практичних завдань. Часто їх проводять поза стінами закладу 

вищої освіти, на території промислових підприємств, фермерського 

господарства, освітнього закладу. Наприклад, науково-практична 

конференція може проводитися за результатами виробничої практики 

студентів, на якій вони зіткнулися з певними проблемами і за допомогою 

працівників підприємства і викладачів можуть знайти шлях до їх подолання. 

Такі конференції сприяють встановленню тісних зв'язків між закладом вищої 

освіти і підприємствами, а також формують вміння у здобувачів вищої освіти 

застосовувати теорію на практиці. 

Протягом навчання у закладі вищої педагогічної освіти здобувачі 

вищої освіти виконують різні за своїм характером, рівнем складності та 

змістом наукові роботи: реферати, курсові, дипломні, доповіді. 

Найпростішою формою наукової роботи є реферат. Оглядовий 

реферат містить огляд і аналіз певного кола наукових джерел, а пошуковий - 

висвітлює певну інформацію і має елементи самостійного пошуку. Робота 

над рефератом спрямована на формування у здобувачів вищої освіти уміння 

аналізувати, зіставляти та узагальнювати різні підходи, погляди; розкривати 

своє ставлення до досліджуваних проблем, робити на цій основі правильні 

обґрунтовані висновки. Метою написання рефератів є розширення кругозору 

здобувачів вищої освіти та поглиблення їх знань з предмету; формування 

наукових умінь (дослідницькі вміння, вміння знаходити спеціальну 

літературу і працювати з нею, складати список використаних джерел і 
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оформляти опрацьований матеріал); оволодіння стилем наукового мовлення 

та етикою наукового диспуту. 

Самостійним дослідженням на основі здобутих знань із курсу 

основної фахової дисципліни, що передбачає певний науково-теоретичний та 

практичний досвід здобувачів вищої освіти є курсова робота. За своїм 

змістом вона повною мірою відповідає науково-методичному пошуку, тому 

не може обмежуватися реферуванням наукових джерел, а має містити 

елементи нових знань та експериментального досвіду. 

Дипломна робота є підсумком навчальної та науково-практичної 

діяльності здобувачів вищої освіти за період навчання у закладі вищої освіти. 

Це комплексна форма контролю досягнутого студентом кваліфікаційного 

рівня, яка відповідає позиціям професіограми спеціаліста певного профілю. 

Доповідь - це усний виклад самостійно опрацьованої теми за 

навчальними посібниками, спеціальною літературою та іншими джерелами. 

Різновидом доповідей є невеликі (3-5 хв.) повідомлення про найцікавіші 

факти в даній галузі. Метою наукової доповіді є формування у здобувачів 

вищої освіти вміння пов’язувати теорію з практикою, користуватися 

літературою, статистичними даними, популярно викладати складні питання, 

триматися перед аудиторією. Здобувачі вищої освіти  отримують також 

завдання виступити із запитаннями, коментарями до доповіді, а згодом 

оцінити її. Досконалі доповіді подаються на конкурси студентських робіт. 

Загальновідомо, що в професійній діяльності вчителя й раніше 

виділялась дослідницька функція, але сучасні реалії вимагають 

цілеспрямованого розвитку дослідницької компетентності майбутніх і 

практикуючих педагогів. Дослідницьку компетентність педагога визначають 

як інтегративну характеристику особистості, що передбачає володіння 

методологічними знаннями, технологією здійснення дослідницької 

діяльності, визнання їх цінності і готовність до їх використання в 

професійній діяльності.  Розвиток дослідницької компетентності прямо 

пов’язаний з формуванням дослідницької діяльності. Так, В. Сластьонін 
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підкреслює, що структурні компоненти дослідницької компетентності і 

дослідницької діяльності повинні співпадати, а дослідницькі уміння є 

складовими моделі дослідницької компетентності педагога. В дослідницькій 

діяльності психологи виділяють три складові, які узгоджуються з факторами 

розвитку дослідницької компетентності. 

По-перше, дослідницька діяльність людини обумовлена принципом 

природовідповідності і біологічними передумовами, що окреслюються 

такими термінами як дослідницька активність, дослідницьке реагування, 

дослідницька поведінка. Ці передумови обгрунтовують допитливість 

людини, спонтанне, неусвідомлюване дослідження-пізнання оточуючого 

світу, властиві будь-якій людині. 

По-друге, формуванню дослідницької діяльності сприяють соціальні 

умови розвитку. До таких умов відносяться соціокультурні, освітні 

контексти, що сприяють (або гальмують) перетворенню дослідницької 

поведінки в дослідницьку діяльність. Для нинішнього часу як раз характерні 

створення стимулюючих умов оновлення якості професійної діяльності 

педагога, модернізації підготовки педагога в умовах розвитку сучасної 

освітньої установи. 

По-третє, розвиток дослідницької діяльності визначається 

внутрішньою дослідницькою позицією – сформованою здатністю особистості 

долати пізнавальні утруднення, виявляти проблеми, активно й конструктивно 

реагувати на проблемну ситуацію, вибудовувати дослідницьке ставлення до 

пізнання світу, життя, самого себе. 

Названі складові розглядаються як основа для виділення відповідних 

напрямів розвитку дослідницької компетентності педагога. Даними 

напрямами є: розвиток мотивації до здійснення дослідницької діяльності в 

сфері освіти; вивчення методологічних основ дослідницької діяльності; 

організація власної професійної дослідницької діяльності. Розглянемо їх 

детальніше. 
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Психологи (Л. Виготський, Я. Пономарьов, П. Підкасистий) 

стверджують, що наявність внутрішньої мотивації є стартовим моментом у 

дослідженні. Інтерес має об’єктивно-суб’єктивні основи. Він не виникає до 

того, що не має для людини сенсу, значущості, інтерес пов’язаний з 

ціннісними орієнтаціями. Результати досліджень свідчать про те, що 

розвиток інтересу до дослідницької діяльності, насамперед, пов’язаний з 

формуванням потреби в постановці пізнавальних завдань і їх самостійного 

рішення. Суттєвим при цьому є створення в освітньому закладі творчої 

дослідницької атмосфери, ціннісного ставлення до дослідницької роботи 

педагога, зміни його настрою, підвищення його дослідницької активності. Як 

свідчать дані досліджень, для педагогів, які включились до дослідницької 

діяльності характерний розвиток внутрішньої пізнавальної мотивації, інтерес 

до форми й змісту дослідження. Це проявляється в позитивній зміні 

ставлення до пошукової, дослідницької роботи в професії вчителя; в 

зникненні страху перед необхідністю оновлення якості професійної 

діяльності вчителя; в переносі дослідницької позиції у самостійну 

професійну діяльність педагога; у задоволенні своєю професійною 

діяльністю. 

Другим напрямом формування дослідницької компетентності 

педагогів дослідники виділяють вивчення методологічних основ 

дослідницької діяльності. Цей напрям реалізується пріоритетно в психолого-

педагогічній підготовці здобувачів вищої освіти  в закладах вищої 

педагогічної освіти. Для реалізації даного напряму передбачені спеціальні 

дисципліни, покликані забезпечити умови для активізації пізнавальної 

діяльності здобувачів вищої освіти  і формування в них досвіду 

дослідницької діяльності в ході рішення прикладних завдань, специфічних 

для галузі їх професійної діяльності. Наприклад, «Методологія наукових 

досліджень в галузі». Для практикуючих вчителів розробляються освітні 

програми, проводяться тематичні лекції, семінари, майстер-класи, тренінги, 

на яких педагоги отримують уявлення про дослідницьку діяльність як 
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інструмент наукового пізнання, знайомляться зі змістом, структурою, 

характеристиками дослідницької діяльності, особливостями проведення 

психологічних, педагогічних, методичних досліджень емпіричними і 

теоретичними методами дослідження. 

Третій напрям формування дослідницької діяльності педагогів 

пов’язаний з організацією і веденням власної професійної дослідницької 

діяльності. Реалізація даного напряму, як правило, ініціюється зовнішніми 

факторами. Для здобувачів вищої освіти  - програмою проходження 

виробничої практики, створенням курсових проектів, написанням випускної 

кваліфікаційної роботи. Для практикуючих вчителів - необхідністю атестації, 

підвищення кваліфікації або управлінськими рішеннями адміністрації 

освітнього закладу, в якому працює педагог. В межах освітньої програми або 

курсової підготовки педагогів можуть бути запропоновані спеціальні 

дослідницькі завдання, які моделюють професійні педагогічні задачі вчителя. 

Виділені напрями розвитку дослідницької компетентності педагога 

тісно взаємопов’язані між собою, крім того, найбільший ефект досягається 

при їх комплексній реалізації. Очікуваними результатами розвитку 

дослідницької компетентності педагогів при цьому є:  

-  ціннісне ставлення до дослідницької діяльності; 

-  розвинута мотивація до здійснення дослідницької діяльності 

в  професійній галузі; 

-  уявлення про зміст і структуру дослідницької діяльності як метод 

пізнання;  

-  знання загальних принципів підготовки повідомлень і публікацій 

про хід і результати дослідження;  

-  уміння виявляти актуальні проблеми досліджень в сфері освіти, 

здійснювати цілепокладання, підбирати завдання для реалізації поставленої 

мети; 

- уміння застосовувати теоретичні і емпіричні методи дослідження в 

професійній галузі; 
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-  уміння усно й письмово представляти результати дослідження; 

- уміння відбирати інформаційні ресурси для супроводження 

дослідження; 

- функціональна й особистісна готовність самостійного 

дослідницького набуття об’єктивно або суб’єктивно нових знань в галузі 

освіти.  

Отже, організація науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти є 

важливим чинником підвищення ефективної професійної підготовки 

майбутнього фахівця у закладі вищої педагогічної освіти передовсім тому, 

що передбачає індивідуалізацію навчання, дає змогу реалізовувати 

особистісно орієнтоване навчання, розширює обсяг знань, умінь та навичок 

здобувачів вищої освіти, сприяє формуванню активності, ініціативи, 

допитливості, розвиває творче мислення, спонукає до самостійних пошуків. 

Формування дослідницької компетентності педагогів виступає в якості 

однією з основних умов їх готовності до підвищення рівня пізнавальної і 

професійної культури, професійного саморозвитку, самоосвіти, 

самореалізації. 
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Педагогічні умови формування дослідницьких компетентностей у 

процесі науково-дослідної роботи здобувачів вищої педагогічної освіти   

 Проблемою виявлення умов, які забезпечують ефективність 

освітнього процесу займається багато дослідників (В.Литовченко, М.Фролов, 

Ю.Гільбух, С.Брунов). «Умови» нині є одним із найпоширеніших у 

психолого-педагогічних роботах, хоча, використовуючи це поняття, як 

науковці, так і практики дотримуються різних, часом суттєво розбіжних 

позицій Поняття «умова» трактується ними неоднаково. Аналіз літературних 

джерел дозволяє говорити про різні підходи до трактування «умови» як 

категорії. М. Фролов зазначає, що «умова» як філософська категорія, виражає 

ставлення предмета до оточуючих його явищ, без яких він існувати не може. 

Саме предмет виступає як дещо обумовлене, а умова – як відносно зовнішнє 

предмету розмаїття об’єктивного світу. На відміну від причини, яка 

породжує те чи інше явище або процес, умова складає те середовище, в 

якому остання виникає, існує і розвивається [2]. 

Інші дослідники визначають поняття «умова» виходячи з теорії 

причинності, тобто вважають, що дане поняття зливається з поняттям 

«фактор як рушійна сила розвитку». Наприклад, Ю.Гільбух робить спробу 

розвести поняття «умова» з поняттям «фактор». На його думку, умови і 

фактори можуть співпадати за змістом, але розрізняються за функціями. 

Фактори розглядаються автором як причини і рушійні сили процесу 

виховання, функціонування яких завжди пов’язано з наявністю необхідних 

умов, що мають зовнішній і внутрішній характер відносно до того кого 

навчають і виховують [3]. 
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Однак поняття «умова» не співпадає з поняттям «середовище», 

«обставина», «оточення», які іноді вживаються як його синоніми. Тоді, як до 

педагогічних умов нерідко входять внутрішні характеристики об’єкта, то ці 

поняття відбивають лише зовнішні відносно до обумовленого об’єкта 

обставини. Внутрішній і зовнішній характер умов зміни обумовленого 

об’єкта визначає їх специфіку змісту, їх взаємодій, вони повинні бути певним 

чином співвіднесені один з одним. Найкращі умови для становлення 

особистості забезпечуються підбором видів діяльності. При цьому науково-

дослідна робота, яка має своїм предметом засвоєння досвіду, фактів у період 

становлення майбутнього фахівця педагогічної освіти може служити 

провідним видом діяльності. 

У психології підкреслюється, що такі фактори, як особистісні 

особливості спеціаліста, функціональна структура діяльності та об’єкт 

науково-дослідної роботи є головними у процесі становлення фахівця. 

В.Литовченко визначає деякі умови формування дослідницьких умінь у 

процесі науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти: побудова 

наскрізної і безперервної навчально-наукової дослідницької роботи, яка 

містить і теоретичні, і практичні навчальні заняття, що сприяють 

формуванню спільно-психологічної і функціональної готовності до 

проведення наукових досліджень; диференційований вигляд урахування 

актуальності рівня умінь здобувачів вищої освіти, їх наукових інтересів; 

тематичну єдність науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти на 

різних курсах, яка забезпечує наступність у вдосконаленні дослідницьких 

умінь [5]. 

Дослідницька робота завжди проходить у конкретних умовах, які 

обумовлені об’єктивними і суб’єктивними факторами. Об’єктивні фактори – 

це група людей, місце, час, засоби; суб’єктивні – знання, уміння і навички, 

рівень підготовки до діяльності. І.Каташинська в своїх роботах розглядала 

питання формування дослідницьких умінь у процесі професійної підготовки. 

Вона визначила такі педагогічні умови формування дослідницьких умінь: 
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актуалізація змісту навчально-дослідницької діяльності у плані її професійної 

спрямованості; використання системи диференційованих завдань, які мають 

професійно-орієнтований характер; індивідуальний підхід у виборі напряму 

дослідження; варіативність шляхів здійснення педагогічної дослідницької 

роботи [4]. Можна погодитись з В.Литовченком, який вважає, що 

дослідницькі уміння формуються під час проведення досліджень із 

загальнотехнічних та інженерних дисциплін. Велику роль відіграють 

лабораторні роботи, під час яких здобувачі вищої освіти мають можливість 

безпосередньо проводити дослідження, а саме: вивчення залежності одних 

параметрів досліджуваного об’єкта від інших; спостереження з метою 

вивчення виробничих процесів, визначення наукових методів дослідження. 

Ми не завжди можемо погодитися з думкою таких вчених, які вважають, що 

дослідницькі уміння можна формувати тільки під час вивчення дисциплін 

психолого-педагогічного циклу. Якщо правильно організувати у закладі 

вищої освіти науково-дослідну роботу здобувачів вищої освіти (далі 

НДРЗВО) як в аудиторний час, так і позааудиторний; розробити положення 

про НДРЗВО; створити всі умови, необхідні для ефективної діяльності, тоді 

формування дослідницьких компетентностей буде відбуватися впродовж 

усього періоду навчання здобувача у закладі вищої освіти. 

Досліджуючи рівень зайнятості здобувачів вищої освіти у науково-

дослідній роботі, можна зробити висновок про їх недостатню активність. 

Тільки 18,1% першокурсників та 19,4% здобувачів вищої освіти другого і 

третього курсів постійно займаються науково-дослідною роботою. На 

випускних курсах відсоток активної діяльності в НДР збільшується до 31,7%, 

але це недостатній показник для майбутніх фахівців. Тому нами були 

проведені опитування серед здобувачів вищої освіти Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

стосовно того, які, на їх думку, умови найбільш важливі для повноцінного 

заняття науково-дослідною роботою у закладі вищої освіти. Більша частка 

респондентів вважає, що головною умовою для цього є організація та 
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планування НДР – 28,3%; співпраця з викладачами – 19,2%; матеріально-

технічна база – 16,8%; методичне забезпечення – 13,9%; доступ до мережі 

Internet – 12,1%; заохочення студентів – 9,7%. 

Аналізуючи літературу, яка пов’язана з проблемою визначення 

педагогічних умов для науково-дослідної діяльності здобувачів вищої освіти, 

ми дійшли висновків, що в багатьох випадках вибір умов схожий. Необхідно 

створити такі умови, які б забезпечили досягнення цілей та результатів, що 

планувалися заздалегідь. Відповідно з цим важливою умовою формування 

дослідницьких компетентностей у здобувачів вищої освіти є включення до 

змісту освітнього процесу елементів дослідницького характеру. Забезпечення 

зв’язку науково-дослідної роботи з освітнім процесом є актуальною задачею 

професорсько-викладацького складу закладу вищої освіти. Це дозволяє 

органічно включати в аудиторні заняття завдання дослідницького характеру, 

планувати їх з урахуванням специфіки предмету, який вивчається, визначати 

методику проведення науково-дослідної роботи, прогнозувати її результати. 

Особливістю освітнього процесу, який спрямований на науково-дослідну 

роботу, є фактор суб’єктивного «відкриття» нових знань, що має суб’єктивну 

новизну та значущість. Умовами, за допомогою яких можливо організувати 

індивідуальну і самостійну науково-дослідну роботу є: наявність області 

невизначеності діяльності, тобто одні й ті ж самі цілі можуть бути досягнені 

за допомогою різноманітних дій і операцій; прагнення здобувача вищої 

освіти обрати таку індивідуальну систему дій і операцій, за допомогою якої 

досягається найбільша для нього успішність діяльності. 

Не менш важливою умовою формування дослідницьких 

компетентностей є чіткість мети і задач роботи, яку необхідно виконати. 

Можна сказати, що рівень сформованості дослідницьких компетентностей у 

більшості здобувачів вищої освіти буде визначатися тим, як викладач у 

процесі науково-дослідної роботи допоможе їм усвідомити необхідність та 

значущість цієї роботи в їх свідомому професійному виборі та в майбутньому 

професійному становленні. За допомогою навчальної інформації викладач 
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обґрунтовує задачі, які повинні вирішуватися у процесі науково-дослідної 

роботи, а саме: оволодіння методами наукового пізнання, поглиблене та 

творче опанування матеріалу; формування дослідницьких умінь та навичок; 

навчання здобувачів методиці та засобам науково-дослідної роботи; розвиток 

здібностей дослідження, аналіз літературних та інших джерел. 

Отримання нових знань являє собою складний процес, який має свою 

логічну послідовність. На кожному етапі наукового дослідження 

застосовуються різноманітні методи, засоби, прийоми та принципи пізнання. 

Логіка і методи наукового дослідження відповідають поступовому характеру 

розвитку основних форм наукового знання. Оскільки наукові знання, як 

результат пізнання, у змістовному плані мають різний характер і рівень, тоді 

й наукове дослідження із здобуття нових знань здійснюється також на 

різноманітних етапах – емпіричному та теоретичному. Якщо говорити про те, 

що сьогоднішні здобувачі виої освіти – це завтрашні вчителі, викладачі, 

організатори, вихователі, які повинні мати почуття новизни, вміти швидко 

орієнтуватися в конкретних умовах, знаходити правильні рішення 

поставлених життям проблем, відгукуватися на зміни, що відбуваються в 

суспільстві, то ми ще раз переконуємося, наскільки необхідне створення 

умов для формування дослідницьких компетентностей майбутнього фахівця 

педагогічної освіти на кафедрі, факультеті закладу вищої освіти, тобто 

наявність умов для дослідів, експериментів, забезпечення навчально-

технічними засобами, устаткуванням, необхідним для науково-дослідницької 

роботи. Після закінчення закладу вищої педагогічної освіти вчитель повинен 

бути підготовленим до реалізації функцій вчителя, а ефективне 

функціонування будь-яких знань можливе тільки у процесі науково-

дослідницької роботи. 

Процес підготовки майбутнього фахівця до самостійної чи науково-

дослідницької роботи неможливий без створення необхідних умов. Ю. 

Бабанський, розглядаючи процес навчання, зазначав, що «ефективність 

педагогічного процесу закономірно залежить від умов, в яких він протікає» 
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[1]. Організація самостійного дослідження потребує нових технологій, 

основною метою яких було б не накопичування знань і умінь, а формування 

механізму самоорганізації та самореалізації особистості кожного здобувача 

вищої освіти. Це вимагає від вчених організації відповідних досліджень у 

напрямах, що вимагають використання новітніх технологій навчання і 

виховання. Необхідно створити такі умови, які б забезпечили досягнення 

бажаного результату.  

Для залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи, 

як головного виду самостійної роботи, необхідно створити такі умови: 

1) наявність чіткої мети та усвідомлення очікуваного результату; 

2) мати уяву про матеріал, який досліджується у вигляді системи 

пізнавальних та практичних задач, ситуацій, завдань, проектів і т. ін.; 

3) наявність послідовності, логіки, етапів виконання дослідницьких 

завдань; 

4) мотиваційне забезпечення суб’єктів діяльності та дослідження, яке 

базується на реалізації їх особистісних функцій у цьому процесі; 

5) створення ситуацій успіху та свободи вибору для кожного 

дослідника; 

6)  наявність завдань, які постійно ускладнюються та які потребують 

активної творчої діяльності особистості. 
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Науково-дослідна робота як засіб формування професіоналізму 

майбутнього фахівця педагогічної освіти  

Науково-дослідна робота є одним з найважливіших видів діяльності 

професорсько-викладацького складу та здобувачів вищої освіти. Проведення 

наукової роботи у закладі вищої освіти забезпечує безперервне 

вдосконалення освітнього процесу на основі фундаментальних і прикладних 

досліджень з напрямів підготовки фахівців і впровадження в освітню 

діяльність сучасних методик і педагогічних технологій. Оновлення освіти на 

всіх ступенях тісно пов’язане з появою в суспільстві нової філософії, що 

затверджує пріоритет вільної, самостійної особистості фахівця, здатного до 

самоосвіти і самовдосконалення. Сучасна практика вищої школи, на наш 

погляд, недостатньо зорієнтована на ефективне використання умов, які 

сприяють розвитку інтересу до науки у майбутніх викладачів. Проблема 

активізації науково-дослідної роботи полягає не у відсутності бажання 

здобувачів вищої освіти і викладачів займатися науковою творчістю, а у 

відсутності, з одного боку, системи управління науково-дослідною роботою, 

а з іншої - у відсутності чітко окреслених педагогічних умов розвитку 

науково-дослідної роботи у закладах вищої освіти. 

Аналіз наукових джерел засвідчує, що до проблем організації 

науково-дослідної роботи у закладах вищої освіти звертались А. Алексюк, Н. 

Гордій [1], І. Зязюн [3],  А. Конверський [4], О. Крушельницька [5], О. 

Мартиненко, О. Микитюк [7], О. Пєхота [8], І. П’ятницька-Позднякова [12], 

З. Слєпкань [13] та інші науковці. Проблемі теоретичних основ управління у 

закладах освіти присвятили свої праці Г. Єльникова [2], В. Маслов, В. 

Пікельна [9] та інші. 
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Важливим чинником на шляху до вдосконалення змісту і форм 

підготовки майбутніх викладачів є науково-дослідна робота. До її виконання 

висуваються наступні вимоги:  максимальна наближеність до освітнього 

процесу; конкретність тематики, сучасний науковий рівень її виконання в 

практичній діяльності; поступове ускладнення дослідних завдань та тематики 

від курсу до курсу (враховуючи диференційований підхід за рівнем 

підготовки здобувачів вищої освіти); професійно-творчий характер  науково-

дослідної роботи тощо. 

Науково-дослідна робота, що пронизує систему підготовки майбутніх 

викладачів упродовж періоду навчання у закладі вищої освіти, 

характеризується тісним системним міжпредметним взаємозв’язком, 

передбачає озброєння здобувачів вищої освіти методологією дослідної 

роботи, сприяє не лише поглибленню і розширенню знань,  а й збагачує  

світогляд майбутніх фахівців,  стимулює розвиток самостійності,  творчого 

потенціалу, інтелектуальних здібностей кожної особистості [8].  

Комплексний характер науково-дослідної роботи передбачає 

послідовність засвоєння та використання методів і техніки виконання 

наукових досліджень і реалізації їх результатів, наступність науково-

дослідної роботи за освітніми курсами, логічність ускладнення методів, видів 

і форм наукової творчості. Науково-дослідна робота здійснюється на усіх 

стадіях освітнього процесу та організаційних рівнях (кафедральному, 

факультетському, університетському). Науково-дослідна робота 

здійснюється у відповідності з сучасними вимогами удосконалення 

освітнього процесу, розвитку фундаментальних і прикладних наук, базується 

на багаторічному вітчизняному і зарубіжному досвіді в даній сфері наукової 

діяльності [10]. 

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти є обов’язковою і 

визначається навчальним планом. Основною метою організації та розвитку 

науково-дослідної роботи є підвищення рівня наукової підготовки майбутніх 

фахівців педагогічної освіти; збереження та відтворення інтелектуального 
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потенціалу закладу вищої освіти; подальший розвиток інтеграції науки та 

освіти. Головним завданням здобувачів вищої освіти у науково-дослідній 

роботі є: оволодіння методами, методиками самостійного розв’язання  

педагогічних задач,  методологією наукового пізнання;  формування  

дослідницьких умінь і навичок глибокого аналізу ситуації, синтезу, 

узагальнення, інтерпретації отриманих результатів,  абстрактного мислення, 

планувати і прогнозувати  результати своєї діяльності, ефективної організації 

праці; поглиблене вивчення навчального матеріалу [1]. 

Науково-дослідну роботу слід розглядати як особливий вид 

інтелектуально-творчої діяльності. Вона не вичерпується наявністю факту 

пошукової активності, а передбачає також аналіз отриманих результатів, 

оцінку їх на основі розвитку ситуації, прогнозування (побудова гіпотез) 

відповідно до цього подальший її розвиток. Ця діяльність передбачає 

моделювання і реалізацію своїх майбутніх, передбачуваних дій - корекцію 

дослідницької поведінки. Надалі все це, будучи перевіреним на практиці 

(спостереження і експеримент) знову оцінюється [4]. 

Науково-дослідниа робота здобувачів вищої освіти як систематична 

пізнавальна діяльність здійснюється у формі соціальної взаємодії з іншими 

суб’єктами освітнього процесу на формальному і неформальному рівнях. На 

стан науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти впливає комплекс 

соціальних факторів середовища закладу вищої освіти, що визначають зміст і 

спрямованість даного процесу: на рівні особистості основними є особистісні 

(індивідуальні характеристики здобувача вищої освіти) і родинні (соціально-

професійні характеристики батьківської родини) фактори; на рівні навчальної 

(академічної) групи - комунікативні, організаційно-ділові та ціннісно-

орієнтаційні фактори; на рівні системи викладання і безпосередньо 

викладачів - особистість викладача та професійне співробітництво викладача 

і здобувача вищої освіти; на рівні соціального середовища закладу вищої 

освіти в цілому - структура інтелектуального середовища закладу вищої 

освіти і система корпоративних цінностей. Основним соціально-
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організуючим фактором наукової діяльності здобувачів вищої освіти є 

професійне співробітництво викладача і здобувача вищої освіти. 

Правильно спланована та організована науково-дослідна робота 

здобувачів вищої освіти забезпечує формування здатності: узагальнювати та 

критично оцінювати результати, отримані вітчизняними та зарубіжними 

дослідниками; виявляти перспективні напрями, складати програму 

досліджень; обгрунтовувати актуальність, теоретичну і практичну значущість 

обраної теми наукового дослідження; проводити самостійні дослідження у 

відповідності до розробленої програми; відображати результати дослідження 

у вигляді статті або доповіді; впроваджувати сучасні методи і методики у 

наукові дослідження.       

Організація науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти, як 

показує практика, є ефективною при дотриманні наступних умов: наявністю 

курсу «Методологія науково-педагогічних досліджень»; наявності наукових 

об’єднань здобувачів вищої освіти; співробітництва з провідними науковими 

та науково-педагогічними працівниками закладів вищої освіти та науково-

дослідних закладів; залучення здобувачів вищої освіти до виконання 

фундаментальних і прикладних досліджень; активної участі здобувачів вищої 

освіти у науковій роботі впродовж усього періоду навчання, зокрема участі у 

щорічних університетських наукових конференціях, конференціях 

міжнародного, всеукраїнського, регіонального рівнів.  

В процесі реалізації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти 

використовуються наступні освітні технології: інтерактивні лекції з аналізом 

конкретних ситуацій, кейсів; групові проекти; зустрічі з представниками 

наукових шкіл; самостійна робота здобувачів вищої освіти. В освітній процес 

впроваджуються  сучасні програмні засоби, завдяки чому студенти 

отримують необхідні практичні навички роботи з професійними 

комп’ютерними програмами.  

В умовах реформування освітнього простору формуються нові вимоги 

до змісту і управління системою освіти. Це обумовлює соціальне замовлення 
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системі освіти на підготовку інтелектуальної, компетентної, творчої 

особистості, що має навички науково-дослідної роботи, здатної до створення 

новітніх технологій, які відповідають світовим стандартам [11].  

Однією з основних умов реалізації цієї вимоги виступає створення 

сучасної управлінської, методичної, фінансової і матеріальної бази науково-

дослідної роботи здобувачів вищої освіти у закладах вищої освіти як 

невід’ємної складової вищої професійної освіти. Не дивлячись на існуючі 

теоретичні дослідження та практичний досвід в галузі управління освітнім 

процесом, недостатньо вивченим лишається аспект управління науково-

дослідною роботою здобувачів у закладах вищої освіти. Управління науково-

дослідною роботою здобувачів у закладах вищої освіти в сучасних 

соціокультурних умовах недостатньо розглядати лише як цілеспрямовану 

взаємодію суб’єктів управління, що забезпечують формування 

компетентності здобувачів  вищої освіти в науково-дослідній роботі та 

переведення її у більш високий, якісний стан. В процесі управління слід 

враховувати політичні, економічні та культурні фактори культурного 

розвитку, які виступають безпосередніми стимулами вдосконалення 

особистості. 

Управління науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти 

являє собою спрямований управлінський вплив на свідомість і поведінку 

здобувачів, метою якого є їх розвиток шляхом залучення до наукової 

діяльності. Вона включає: систему виявлення і відбору здобувачів вищої 

освіти, які мають потенційні здібності до науково-дослідної роботи; систему 

внутрівузівської комунікації в науковій сфері; систему діагностики стану 

факторів, що впливають на розвиток науково-дослідної роботи здобувачів 

вищої освіти; міжвузівську систему обміну науково-методичними 

досягненнями в галузі управління науково-дослідною роботою здобувачів 

вищої освіти. 

Виступаючи об’єктом вивчення з позицій менеджменту, економіки, 

педагогіки, психології, соціології, науково-дослідна робота здобувачів вищої 
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освіти розглядається: 1) як діяльність, що спрямована на отримання і 

використання нових знань; 2) як компонент професійного становлення 

майбутніх фахівців педагогічної освіти, що нерозривно пов’язаний з освітнім 

процесом; 4) як динамічна система, що включає логічно пов’язані елементи 

філософського, соціокультурного, освітнього плану; 5) як творча діяльність 

дослідника.  

У відповідності зі сферою дослідницького інтересу управління 

процесом науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти передбачає 

методи економічного стимулювання і адміністрування (менеджмент, 

економіка); педагогічного впливу і формування мотивації до творчості і 

пізнання (педагогіка і психологія), методи соціального управління 

(соціологія). При цьому остання група методів є найменш теоретично 

розробленою і такою, що рідко використовується на практиці, не дивлячись 

на виражений соціальний характер науково-дослідної роботи здобувачів 

вищої освіти, оскільки вона реалізується в безпосередньому контакті двох 

(або більше) соціальних об’єктів - здобувача вищої освіти (групи здобувачів) 

і викладача (групи викладачів). Метою науково-дослідної роботи здобувачів 

вищої освіти виступає не лише перехід предмету діяльності (науковий 

проект) з початкового в кінцевий стан під впливом суб’єкта діяльності 

(здобувача), але й самого суб’єкта діяльності, який набуває в межах роботи 

над проектом нові знання, вміння й навички. Саме соціальний характер даної 

діяльності визначає значущість її соціальної регуляції (управління).  

Знання методології, логіки і методів наукового дослідження, 

організація наукового пошуку сприяє підвищенню якості професійної 

підготовки майбутніх фахівців. При цьому важливим є прагнення до 

саморозвитку, самоосвіти. 

Управління передбачає створення умов для ефективного досягнення 

цілей. Головними цільовими функціями управління є: створення систем, які 

управляють і якими управляють; підтримка усіх властивостей системи; 

забезпечення оптимального функціонування системи [6]. Управління 
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науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти визначають як 

цілеспрямовану взаємодію суб’єктів управління, що забезпечують 

формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців педагогічної 

освіти і переведення її на більш високий якісний стан. Управління науково-

дослідною роботою включає постановку мети, завдань, обгрунтування 

принципів та аналіз результатів. Управління науково-дослідною роботою 

вимагає вивчення зв’язків між усіма елементами і використання 

закономірностей і тенденцій її розвитку. Системний підхід в управлінні 

науково-дослідною роботою передбачає, що специфіка її розвитку не 

вичерпує особливості взаємодії елементів, а обумовлена соціально-

економічними умовами суспільства.  

В управлінні науково-дослідною роботою виділяють дві групи 

проблем. Перша група обумовлена відношеннями цієї системи із зовнішнім 

середовищем, друга група пов’язана з процесами, що відбуваються всередині 

неї. Інакше кажучи, науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти 

розвивається під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. До зовнішніх 

факторів відносяться: об’єктивні закони розвитку суспільства, цілі освіти, що 

обумовлені соціальними потребами, політика держави в галузі освіти, 

цілеспрямована діяльність з управління системою освіти. 

Управління науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти є 

складним, динамічним процесом, який зорієнтований на розвиток 

особистості, розкриття творчого потенціалу. В сучасній науковій літературі, 

присвяченій управлінню науково-дослідною роботою здобувачів вищої 

освіти виділяють групи факторів, які позитивно й негативно впливають на 

розвиток науково-дослідної роботи. Позитивним фактором на рівні 

академічної групи виступає система оцінки якості навчання. Несприятливий 

вплив здійснює низький рівень згуртованості академічних груп, відсутність 

цілеспрямованого педагогічного впливу і контролю, слабке професійне 

інформаційне поле, збільшення чисельності здобувачів вищої освіти в 

академічних групах. 
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На рівні системи викладання позитивний вплив на залученість 

здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи здійснює підвищення 

рівня комп’ютерної грамотності і зростання рівня залученості самих 

викладачів до науково-дослідної роботи. Серед негативних факторів, що 

роблять перепони повноцінному науковому партнерству викладача і 

здобувача вищої освіти, виокремлюються: недостатній рівень педагогічної 

підготовки викладачів, відсутність бажання у викладачів підвищувати свій 

професійний рівень; недостатній рівень володіння іноземними мовами; 

формальне ставлення до науково-дослідної роботи. 

На рівні закладу вищої освіти позитивні тенденції в становленні 

студентської науки пов’язані з розширенням співробітництва з бізнес-

структурами, провідними європейськими закладами вищої освіти, 

впровадженням сучасних інформаційних технологій в систему управління. 

Несприятливий вплив на науково-дослідну роботу здійснює недосконала 

система відбору здобувачів вищої освіти, які мають здібності до науково-

дослідної роботи; недостатня забезпеченість методичними розробками і 

несистематичний характер наукових заходів. 

Найбільш перспективними напрямами розвитку науково-дослідної 

роботи є: аспірантура, широке впровадження електронних систем 

забезпечення освітнього і наукового процесів, конкурси-рейтинги викладачів, 

кафедр; розвиток системи кураторства і посилення ролі куратора як 

керівника управлінського впливу в студентській групі. Також слід відзначити 

розвиток партнерства закладів вищої освіти і працедавців - спільна 

організація наукових заходів (конкурсів наукових робіт, олімпіад, дебатів та 

ін.); виплата іменних стипендій найкращим здобувачам вищої освіти; 

організація стажувань і виробничої практики здобувачів вищої освіти; 

реалізація спільних освітніх програм і науково-практичних досліджень. 

В сучасних закладах вищої освіти існує суттєвий потенціал для 

розвитку науково-дослідної роботи, реалізація якого передбачає наявність: 

системи виявлення і відбору здобувачів вищої освіти, які мають потенційні 
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здібності до науково-дослідної роботи; системи внутрівузівської комунікації 

в науковій сфері; системи діагностики стану факторів, що впливають на 

розвиток науково-дослідної роботи; міжвузівської системи обміну науково-

методичними досягненнями в галузі управління науково-дослідної роботи. 

Як показує практика, для активізації науково-дослідної роботи здобувачів 

вищої освіти необхідно: акцентувати увагу на практичній значущості робіт 

здобувачів вищої освіти; заохочувати здобувачів вищої освіти до публікації 

результатів досліджень в провідних вітчизняних та зарубіжних наукових 

виданнях.   

Наявність управління науково-дослідною роботою майбутніх фахівців 

педагогічної освіти дозволяє створити централізовану систему відбору та 

навчання талановитих здобувачів, організувати їх науково-дослідну роботу 

під науковим керівництвом викладача для реалізації науково-дослідних 

проектів закладу вищої освіти і наступного поповнення кадрового потенціалу 

вищої школи. 
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РОЗДІЛ 6 
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Електронне портфоліо  як інструмент самопрезентації результатів 

педагогічної діяльності 

Бєльчева Т.Ф. 

кандидат педагогічних наук, доцент  
кафедри педагогіки і педагогічної майстерності 
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 університету імені Богдана Хмельницького 

Яценко О.В. 

Директор ЗЗСО № 22 м.Мелітополь 
 

Сучасний суспільний розвиток та реформування шкільної освіти 

викликали необхідність якісного оновлення професійної підготовки 

майбутніх вчителів у закладах вищої освіти. Нова українська школа – це 

довгострокова стратегія розвитку загальної середньої освіти та виведення її 

на новий сучасний рівень навчання та виховання школярів. Очікуваними 

суспільством результатами реформ є забезпечення умов для розвитку 

інтелектуального та морально-духовного потенціалу сучасних школярів. 

Упровадження концептуальних засад нової системи навчання почалось у 

2018-2019 навчальному році саме з перших класів початкової школи. В 

Україні відділами управління освіти реалізовується практична підготовка 

вчителів початкової ланки до роботи за новими Державними стандартами 

згідно з концепцією НУШ. Проте, кожен рік до школи будуть приходити 

випускники-педагоги, яких потрібно вже зараз готувати до роботи в нових 

умовах. Серед факторів, які будуть визначати професіоналізм майбутніх 

учителів є їх психолого-педагогічна, методологічна та технологічна 

підготовка до творчого розв’язання різного роду педагогічних і методичних 

завдань та задач. У 2019 р. розпочинається пілотний проект сертифікації 

учителів початкової школи. Сертифікація поки ще є добровільної і 
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розглядається як механізм і інструмент виявлення вмотивованих учителів до 

продуктивної роботи в НУШ і буде відбуватися у три етапи. Один з цих 

етапів передбачає створення вчителем електронного портфоліо у вигляді 

матеріалів, які свідчать про високий рівень педагогічної майстерності 

учасника сертифікації.  

Саме до роботи щодо створення такого портфоліо і потрібно готувати 

майбутніх вчителів вже зараз у процесі навчання їх у вищому освітньому 

педагогічному закладі. Створення портфоліо досягнень студента на початку 

цієї роботи може виступати і як метод удосконалення рейтингової системи 

оцінювання рівня сформованості його професійних компетеностей і як 

показник їх готовності роботи у НУШ та до участі у процедурі сертифікації у 

майбутній професійній діяльності.  

Проблема створення та впровадження різного роду портфоліо 

педагогічними працівниками досліджували О. Бойко, Л. Гризун, І. 

Калмикова,  С. Куку, Х. Подковко. 

Проте, досліджень щодо підготовки майбутніх вчителів до участі у 

сертифікації через створення власного портфоліо, на наш погляд, ще дуже 

обмаль. Саме це і спонукало це до вибору теми наукового дослідження 

«Електронне портфоліо як інструмент самопрезентації  результатів 

педагогічної діяльності». 

Портфоліо студента: структура та критерії якості 

Вища освіта є основним пріоритетним напрямом в освітній політиці 

України, а викладач – один з тих, хто втілює її в життя. Сучасний заклад 

вищої освіти  в умовах переходу на національну модель освіти має потребу в 

новому типі викладача – творчо мислячого, що володіє сучасними методами 

й технологіями освіти, прийомами психолого-педагогічної діагностики, 

способами самостійного конструювання педагогічного процесу в умовах 

конкретної практичної діяльності, умінням прогнозувати кінцевий результат 

своєї професійної діяльності [15]. 
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За роки навчання у закладі вищої педагогічної освіти майбутні 

педагоги повинні засвоїти специфіку вчительського професіоналізму, 

опанувати основи професійно-педагогічної діяльності й методику її 

реалізації, сформуватися як конкурентно-спроможний на сучасному ринку 

праці фахівець. Від того, якою мірою в майбутніх учителів сформовано 

об’єктивність самооцінювання власного успіху залежить активність 

професійної позиції й творчий стиль подальшої діяльності [17]. 

Самооцінка суб’єкта освітнього процесу передбачає: оцінку 

самостійно отриманих знань, з урахуванням особистих інтересів й 

об’єктивних потреб вищої школи або оцінки самого себе, своїх досягнень і 

недоліків; ставлення самих учасників освітнього процесу до своїх здібностей, 

можливостей, особистих якостей. 

Із попереднім поняттям нерозривно пов’язано поняття  

самодіагностики, яке розкривається у самостійному аналізі професійних 

компетенцій та внесенні коректив у освітній  процес.  

Ці категорії  значно вливають на рейтингову оцінку професійних 

компетенцій суб’єктів навчального процесу. Тому практики звернулись до 

нового терміну, що виник у сучасній педагогіці, – портфоліо.  

Різні варіанти назв портфоліо виражають специфіку їх використання. 

Наприклад: портфоліо досягнень; портфоліо особистісного розвитку; 

презентаційний портфоліо; портфоліо-колектор; портфоліо проекту; 

портфоліо кар’єрного просування та ін. 

Доцільно створення і використання двох типів портфоліо, що 

відрізняються за способом обробки та презентації інформації: портфоліо в 

паперовому варіанті; електронний варіант портфоліо. 

Конкурентоспроможність людини на ринку праці, як відомо, багато в 

чому залежить від її здатності опановувати нові технології, адаптуватися до 

умов, які змінюються, тому важливе використання методу портфоліо, 

особливо для вчителів.  
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Портфоліо нині широко застосовується в закордонній практиці, 

причому діапазон його застосування постійно розширюється: від початкової 

до вищої школи й на ринку праці. Активно впроваджуються нові форми 

портфоліо, засновані на застосуванні сучасних інформаційних технологій – 

електронний портфоліо, а також форми, орієнтовані на нові освітні цілі – 

«паспорт компетенцій і кваліфікацій». Характерним явищем, що лежить у 

руслі Болонського процесу, стало створення єдиних європейських зразків 

портфоліо, таких як прийнятий Радою Європи «Європейський язиковий 

портфоліо» [3]. 

Портфоліо – це спосіб фіксування, накопичення, оцінки й самооцінки 

індивідуальних професійних досягнень за певний період часу. Його основний 

зміст – показати все, на що здатен фахівець.  

Цей метод дозволяє самостійно проаналізувати свої досягнення 

(задовільні й не дуже) для того, щоб зробити висновки й крокувати далі.  

Портфоліо як один із методів навчання виконує низку найважливіших 

функцій: освітньо-формуючу – сприяє придбанню нових знань, умінь 

(насамперед дослідницьких й умінь по творчій переробці матеріалу); 

діагностичну - дозволяє побачити рівень самостійної організації педагогічної 

діяльності (є засобом оцінювання); рефлексивну – надає можливість 

придбати досвід по організації рефлексії; мотиваційно-презентаційну – 

дозволяє викладачеві надати результати власного осмислення проблеми.  

Педагогічна філософія портфоліо, виражена у формулі «Візьми 

відповідальність за свою освіту у свої руки» [19]. 

Загальне визначення портфоліо – це  серія праць одного автора, 

об'єднаних загальною темою. Існує низка визначень, що уточнюють і 

пояснюють термін «портфоліо»: 

− антологія праць особи, що вчиться, припускає його самооцінку; 

− виставка професійних досягнень за даний період; 

− колекція праць, що вказують на очевидний прогрес у знаннях й 

уміннях у порівнянні з попередніми результатами; 
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− систематичний і спеціально організований збір доказів, 

використовуваних для моніторингу знань, навичок;   

− спосіб фіксування  й оцінки індивідуальних досягнень за певний 

період навчання; 

− форма цілеспрямованої, систематичної оцінки й самооцінки 

професійних компетенцій викладача і студента. 

Обговорення тематики створення та використання портфоліо у закладі 

вищої освіти спирається на такі  тенденції у розвитку освіти: 

− становлення постіндустріального суспільства ринкового типу, у 

якому освіта стає ключовою умовою формування інтелектуального продукту; 

− введення української системи вищої освіти у Болонський процес; 

− активна розробка технологій особистсно-орієнтованого навчання, 

пошук нових форм та методів комплексної оцінки досягнень студентів та 

викладачів, враховуючи компетентнісний підхід; 

− пошук способів розвитку якостей особистості, необхідних для 

творчої самоорганізації та самопрезентації власних компетенцій, 

забезпечення кар’єрного зросту. 

Тому, стратегічні задачі з розвитку  системи вищої освіти  пов’язані з 

вирішенням таких проблем як: неефективність існуючих адміністративних 

систем контролю та оцінки якості освіти, показників об’єктивності і 

максимальної ефективності освітнього процесу; складнощі, пов’язані з 

входженням випускників ВОЗ у ринок праці. 

Портфоліо – інструмент  самоорганізації, самопізнання, самооцінки, 

саморозвитку та самопрезентації студента (фахівця). 

Для студентів закладу вищої освіти пропонується наступна структура 

портфоліо, розділеного на частини, розділи, підрозділи. 

             В якості основних частин портфоліо пропонується розділити його 

структуру на 5 частин: 

 

169



170 

 

Частина 1. 

«Вступ» 

- коротка біографічна інформація про себе, про цілі 

портфоліо, його структуру і особливості. 

Частина 2.  

«Мої досягнення» 

- матеріали, що свідчать про усвідомлення 

студентами своїх досягнень, життєвого, навчального, 

передпрофесійного, професійного та наукового досвіду, 

а  також визнанння цього оточуючими. 

Частина 3.  

«Я у світі людей» 

- матеріали, що свідчать про накопичений досвід 

соціального життя, міжособистісних контактів, зв'язків, 

хобі, інтересів і т.п. 

Частина 4.  

«Погляд на себе та 

у майбутнє» 

 

- матеріали, що містять самооцінку студентом своїх 

цінностей та ідеалів, уявлень про самого себе, свої 

сильні і слабкі сторони, тенденції в розвитку, 

можливості, що відкриваються, плани, особисті і 

професійні, а також про способи, засоби і час їх 

здійснення. 

Частина 5. 

«Висновок для…» 

- узагальнення всього вищевикладеного й 

презентованого, акцентування уваги на те, кому 

представлений документ, на найважливіших 

особливостях Вашої особистості, компетенціях, 

наявному життєвому та професійному досвіді, 

життєвих і професійних планах. 

 

Портфоліо проекту 

У реальній практиці використання портфоліо в ВОЗ має сенс 

розглядати типові структури портфоліо як матеріал для самостійної розробки 

для вирішення конкретного завдання. При цьому найкращих результатів 

можна досягти в процесі спільної діяльності студентів і викладачів.               

Портфоліо – звіт  з процесу діяльності, що показує, як людина думає, 

ставить під сумнів, аналізує, синтезує, виробляє, створює і як вона взаємодіє 

на інтелектуальному, емоційному і соціальному рівнях з іншими людьми. 
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При розробці параметрів оцінювання, необхідно ознайомити студентів 

з такими інваріантними вимогами до змісту та оформлення портфоліо, як: 

наявність творчо оформленої обкладинки, що відбиває особистість та 

інтереси студента;  акуратність / ретельність виконання;  структура 

матеріалу;  творче оформлення матеріалів;  факти, що відображають 

розуміння студентом матеріалу;  матеріали, що відображають роздуми 

студента про свою освіту;  матеріали, що відображають творчі здібності 

студента; матеріали, що відображають розвиток студента. 

Далі, при розробці варіативної системи параметрів оцінки портфоліо 

має сенс провести дослідження на предмет різних уявлень про якість 

підготовлених матеріалів портфоліо в різних експертних спільнотах. 

Наприклад, якщо призначення портфоліо – презентація досягнень 

майбутнього випускника вузу перед потенційними роботодавцями, необхідно 

з'ясувати, на що вони звертають увагу в процесі знайомства з матеріалами 

претендента на вакантну посаду. 

 Практика презентації портфоліо перед різними експертними 

співтовариствами показує, що серед найбільш важливих параметрів оцінки 

портфоліо можуть бути використані такі універсальні, як: зрілість творця 

портфоліо; його здатність до реальної і дієвої самооцінки; вміння досягати 

результату і вирішувати будь-які завдання; сформованість соціальних і 

професійних навичок; прийняття і свідомість свого майбутнього; відповідь 

на головне питання: «Що змінилося в мотивації до навчальної (професійної) 

діяльності після досягнення продемонстрованих у портфоліо результатів?» 

Основними критеріями якості створеного портфоліо визначаємо: 

− розвиненість мислення (гнучкість, раціональність, оригінальність); 

− сформованість уміння вирішувати завдання; сформованість 

прикладних умінь (здатність вирішувати практичні проблеми, застосовувати 

нові технології для рішення прикладних завдань і т.і.); 

− розвиненість комунікативних умінь (уміння працювати в малих 

групах, виступати з доповідями, сформованість письмової мови, уміння чітко 
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й аргументовано викладати свою думку, грамотність в оформленні рішення 

завдань, уміле використання графіків, діаграм, таблиць і т.д.); 

− сформованість умінь самоконтролю й самооцінки (самокритичність, 

уміння працювати над помилками, реалістичність в оцінці своїх 

компетенціях й інше).  

У тих випадках, коли портфоліо використовується для рейтингування 

освітніх результатів студента у вузі, можна розглянути приклад побудови 

рейтингу студента за принципом «Для чого і для кого готуємо?».  

Для цього матеріали для оцінювання портфоліо ділять на 2 частини і 

заносять в таблицю: 

Формальна частина Неформальна частина 

1.Середні оцінки з загальних 

дисциплін 

2. Середні оцінки з фахових дисциплін 

3.Середні оцінки зі спеціальних 

дисциплін 

4.  Курсові роботи 

5. Дипломна 

6. Практики 

7. Іноземна мова 

8. Друга іноземна 

10. Педагогічна та викладацька 

діяльність 

11. Будь-які сертифікати про навчання, 

пов'язані з професією (оцінюються 

комісією, не більше 20 балів) 

12.Відгуки викладачів, керівників 

навчальних практик (оцінюється 

комісією) 

1. Олімпіади 

2. Професійні конкурси 

3. Наукові публікації 

4. Методичні розробки та 

публікації 

(Розробка навчального курсу, 

ділової гри, тренінгу, конференції, 

сайту з професійної теми) 

5. Участь у науковій конференції 

6. Участь у громадських проектах 

7. Участь у професійних проектах 

8. Участь у спортивних заходах 

9. Інші сертифікати, документи  

(до 20 балів) 

10. Відгуки, характеристики від 

професіоналів-практиків, 

керівників підприємств, 

організацій (оцінюється комісією). 
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Принципи роботи з табличними даними: визначити вагу формальної 

та неформальної частини (1 до 3 або 2 до 3);  визначити позиції всередині 

блоків, компоненти і їх вагу;  провести розрахунки. 

Максимальний бал за неформальним рейтингом близько 300-350 

одиниць. Однак, реально, неформальний рейтинг для студента не буде 

перевищувати 150-200 одиниць. 

Автори даного підходу вважають, що рейтинг студентів на підставі 

портфоліо може проводитися за підсумками навчального року і в цілому за 

всі роки навчання. У залежності від професійної орієнтації, напряму 

майбутньої ділової активності вага оцінок може бути перерахована. 

У висновку необхідно відзначити найважливіші рекомендації до 

процесу створення та оцінювання портфоліо. При зборі матеріалів та 

оформленні портфоліо повинен використовуватися тільки принцип 

«добровільності» (перш за все, з точки зору його власника). Студент, який 

займається збиранням матеріалів для свого портфоліо, сам особисто вирішує, 

які саме документи і матеріали він поміщає в папку своїх особистих 

досягнень. Ще раз підкреслимо, що це має стати провідним принципом 

роботи з портфоліо. Ні в якому разі не можна примусово (без згоди самого 

власника) включати матеріали в його портфоліо, особливо на фінальній 

стадії, коли студент презентує свій портфоліо за місцем призначення.  

Портфоліо як стимул розвитку професійної компетентності 

майбутнього вчителя 

Портфоліо – це  набір матеріалів, які демонструють уміння 

майбутнього вчителя вирішувати завдання своєї професійної діяльності 

(особливо під час виробничої практики на четвертому курсі), обирати 

стратегію й тактику професійного поводження й призначені для оцінки рівня 

компетентності. 

Портфоліо – індивідуальна  папка, у якій фіксуються, накопичуються 

й оцінюються індивідуальні досягнення за певний період часу в 

різноманітних видах діяльності. 
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Портфоліо дозволяє враховувати результати, досягнуті у 

різноманітних видах діяльності: навчальній, творчій, соціальній, 

комунікативній. Кожний з нас має свої інтереси й потреби, своє бачення 

навколишньої дійсності, а значить, і своє бачення того, що повинно містити 

портфоліо. Нижче запропонований один з варіантів структури портфоліо. 

Загальні відомості: прізвище, ім'я, по батькові; освіта; спеціальність; 

кваліфікація; стаж педагогічної роботи; посада, предмети, які викладає; 

навантаження. 

Самоосвіта: тема самоосвіти та відповідні матеріали; курси 

підвищення кваліфікації; творчі роботи на курсах підвищення кваліфікації; 

участь у конференціях, круглих столах, семінарах; участь в 

експериментальній роботі. 

Досягнення: грамоти; подяки; нагороди; звання. 

Методична робота: участь у роботі методичного об'єднання закладу 

освіти, міста, району; навчальні програми (державні, авторські); програми 

підсумкових і проміжних атестацій; плани навчальних занять (лекцій, 

семінарів, практичних); аналіз навчальних занять; контрольні роботи, тести, 

лабораторні роботи, розроблені викладачем; методичні розробки; навчальні 

програми, презентації до занять; мультимедійні розробки педагога. 

Поширення перспективного досвіду: розробки відкритих уроків; 

виступи на семінарах, конференціях; публікації. 

Досягнення учнів: результати участі в олімпіадах, конкурсах, 

конференціях; проектні роботи учнів; опис творчих робіт учнів; показники 

якості знань учнів за останні 3-5 років; звіти про зрізи знань. 

Позакласна робота: проекти з використанням ІКТ; програми гуртків, 

факультативів; предметні тижні, олімпіади, конкурси; завдання олімпіад, 

інтелектуальних марафонів; сценарії позакласних заходів, екскурсійна 

робота. 

Як бачимо, укладання портфоліо учителя – це тривалий процес. 

Головне, що це є відображенням професійної компетентності педагога, 
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зростання його професійної майстерності, перспективи розвитку. 

Пропонуємо можливі розділи портфоліо.  

Розділ 1. Загальні відомості про педагога (професійне резюме). Даний 

розділ включає матеріали, що відображають досягнення у різних областях: 

прізвище, ім'я, по батькові, рік народження; освіта (що й коли закінчив, 

отримана спеціальність і кваліфікація за дипломом); трудовий і педагогічний 

стаж роботи в даному закладі освіти; підвищення кваліфікації (назва 

організації, де пройшов курси, рік, місяць, проблематика курсів); копії 

документів, що підтверджують наявність вчених і почесних звань і ступенів; 

найбільш значущі урядові нагороди, грамоти, листи подяки; дипломи різних 

конкурсів; інші документи на розсуд педагога. Цей розділ дозволяє судити 

про процес індивідуального розвитку викладача. 

Розділ 2. Результати педагогічної діяльності. У цьому розділі 

містяться: матеріали про результати освоєння освітніх програм і 

сформованості ключових компетенцій з навчального предмету, який 

викладає педагог; порівняльний аналіз діяльності педагогічного працівника 

за 3-5 років на підставі контрольних зрізів та відкритих занять, участі 

вихованців в олімпіадах, конкурсах; результати проміжної й підсумкової 

атестації студентів; відомості про наявність медалістів; відомості про 

проходження курсів за фахом тощо. Матеріали даного розділу повинні 

відображати динаміку результатів педагогічної діяльності педагогів за 

певний період. 

Розділ 3. Науково-методична діяльність. У цьому розділі містяться 

методичні матеріали, що свідчать про професіоналізм педагога: 

обґрунтування вибору освітньої програми й комплекту навчально-методичної 

літератури; обґрунтування вибору використання освітніх технологій; 

обґрунтування застосування у своїй практиці педагогічної діагностики для 

оцінки освітніх результатів; робота в методичному об'єднанні, 

співробітництво з районним методичним центром, закладом вищої освіти й 

іншими установами; участь у професійних і творчих педагогічних конкурсах; 
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участь у методичних і предметних тижнях; організація й проведення 

семінарів, «круглих столів», майстер-класів тощо; проведення наукових 

досліджень; розробка авторських програм; написання кандидатської або 

докторської дисертації; підготовка творчого звіту, реферату, доповіді, статті; 

інших документів. 

Розділ 4. Позаурочна діяльність з предмету. У розділі містяться 

документи: список творчих робіт, рефератів, навчально-дослідницьких робіт, 

проектів, виконаних студентами; список переможців олімпіад, конкурсів, 

змагань, інтелектуальних марафонів; сценарії позакласних заходів, 

фотографії та відеокасети із записом проведених заходів (виставки, 

предметні екскурсії, КВК, брейн-ринги тощо); програми роботи гуртків і 

факультативів. 

Розділ 5. Навчально-матеріальна база. У цьому розділі містяться: 

виписка з паспорта навчального кабінету (за його наявності); список 

словників й іншої довідкової літератури з предмету; список наочного 

приладдя (макети, таблиці, схеми, ілюстрації, портрети й ін.); перелік 

наявних технічних засобів навчання; перелік комп'ютерів і комп'ютерних 

засобів навчання (програми віртуального експерименту, контролю знань, 

мультимедійні підручники й ін.); аудіо- і відеообладнання; перелік 

дидактичного матеріалу, збірників завдань, вправ, прикладів рефератів і 

творів і т. п.; матеріали для вимірювання якості освіти; інші документи за 

бажанням викладача. 

Основна мета портфоліо – оцінювання роботи педагога з самоосвіти, 

характеру його діяльності, відстеження творчого й професійного зростання, 

сприяння формуванню навичок рефлексії (самооцінки). Структура портфоліо 

може бути різноманітною. 

Коментар щодо портфоліо повинен відображати власні думки 

викладача відносно його діяльності, давати повну картину творчого росту 

педагога. Він може бути представлений у вигляді окремого аркуша, виступу, 
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короткого параграфу з вираженням своїх думок, есе, пояснювальної записки 

й ін. 

У документах збираються матеріали, які регламентують роботу 

педагога (положення про єдиний орфографічний режим, ведення й перевірку 

зошитів, норми оцінки й ін.). У творчому досьє зібрані різні творчі, проектні, 

дослідницькі роботи, опис його авторських методик, розробок, програм, а 

також відомості про основні напрями його творчої активності, участі в 

наукових конференціях, конкурсах, педагогічних читаннях, проходження 

курсів підвищення кваліфікації; карта творчого росту та ін. У діагностиці 

успішності вчителя враховуються результати оцінки й самооцінки педагога: 

особистість викладача, його педагогічна діяльність, педагогічне спілкування, 

якість освітньго процесу (аналіз роботи за 3 роки: зрізи знань, підсумки 

успішності, навчальне навантаження педагога, програмний банк, 

використання сучасних технологій, результати олімпіад, план розвитку 

кабінету). Відгуки містять у собі характеристики ставлення педагога до 

різних видів діяльності, представлені адміністрацією закладу освіти, 

колегами, батьками, а також самоаналіз діяльності педагога: відгук про 

творчу роботу, його виступи на педагогічних читаннях, педраді й ін., рецензії 

на статті, методичний бюлетень щодо проведених відкритих навчальних 

занять, висновок про якість виконаної роботи (творчої, дослідницької), 

резюме, підготовлене педагогом, з оцінкою власних професійних досягнень. 

Підходи до побудови портфоліо можуть бути різноманітними, залежно від 

індивідуальних особливостей викладача. Важливо провести самоаналіз своєї 

роботи, власних успіхів, узагальнити і систематизувати педагогічні 

досягнення, об'єктивно оцінити свої можливості й віднайти способи 

подолання труднощів і досягнення більш високих результатів. 

З метою проведення самодіагностики ускладнень у професійній 

діяльності педагогові можна використати діагностичні карти. Після 

проведення самодіагностики з метою вивчення тих або інших питань, які 
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викликають ускладнення в педагога, необхідно сформувати тему 

самоосвітньої діяльності. 

Етапи роботи з самоосвіти: 

− інформаційно-аналітичний. Містить у собі проходження курсів 

підвищення кваліфікації, вивчення наукової й навчально-методичної 

літератури, детальне ознайомлення з питаннями, які викликають ускладнення 

в педагога, й здійснення проблемно-орієнтованого аналізу отриманих даних. 

Підсумком даного етапу повинне стати формування в педагога сукупності 

теоретичних знань; 

− упровадження в практику. Отримані знання педагог використовує 

на практиці. На даному етапі доцільне ведення щоденника спостережень, 

здійснення моніторингу з метою фіксування результатів; 

− подання досвіду роботи з теми. Доповідь на педагогічній або 

методичній раді закладу освіти, участь у педагогічних читаннях, виступ на 

батьківських зборах, публікація статті, розробка конспектів занять або 

навчально-методичних рекомендацій тощо. Графічно етапи роботи зі 

самоосвіти можна представити у вигляді перспективного плану, який 

визначає професійний розвиток на 3-5 років.  

Розділ 6. Рейтинг педагога. У цьому розділі можуть міститися відгуки 

адміністрації навчального закладу, колег, студентів, батьків, студентів про 

професійну діяльність педагога; результати анкетування учасників 

навчального процесу; грамоти, дипломи, нагороди за участь у конкурсах, 

оглядах та ін. 

Використання портфоліо у професійній педагогічній діяльності  

Перші спроби теоретичного обґрунтування використання технології 

портфоліо було здійснено в США на початку 80-х років ХХ століття вченими 

університетів штатів Північна Кароліна (Т. М. Кьюз, Р. Л. Джонсон, С. А. 

Манро), Орегон (В. Спандел, Р. Кілхан), Массачусетс (С. М. Глезер, С. Б. 

Браун), Нью Гемпшір (Д. Х. Грейвес, Б. С. Сунстейн). Ефективність 

використання портфоліо підтверджується міжнародним досвідом великої 
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кількості країн: США, Канади, Японії, Великої Британії, Іспанії та Росії 

тощо. Вивченням впливу технології електронного портфоліо на процес 

навчання займаються створені в останні десятиріччя міжнародні організації – 

Консорціум європортфоліо (EuroPortfolio Consortium), Міжнародна асоціація 

з електронного портфоліо (Inter/National Coalition for Electronic Portfolio 

Research), Датський консорціум з електронного портфоліо (Danish Consortium 

for ePortfoilio). Проте проблема використання технології електронного 

портфоліо, зокрема під час професійної підготовки майбутніх педагогів, 

залишається актуальною та не вивченою у вітчизняній педагогічній науці. 

Аналіз науково-педагогічної літератури та електронних ресурсів 

дозволяє стверджувати, що єдиного розуміння поняття «електронне 

портфоліо» поки ще не існує. В публікаціях та матеріалах мережі Інтернет 

використовуються такі терміни пов’язані з електронним портфоліо як: 

«digital portfolio», «electronic portfolio», «e-portfolio», «web-portfolio», «web 

based portfolio», «eFolio». Наведемо короткий аналіз різноманітних підходів 

до визначень сутності поняття «електронне портфоліо» та уточнимо його. 

Керівник Європейського інституту електронного навчання С. Раве 

визначає електронний портфоліо (е-портфоліо) як колекцію достовірних і 

різноманітних даних, що демонструють досягнення індивідуума за 

визначений період часу, відібраних на основі рефлексивного аналізу та таких, 

що презентовані цільовій аудиторії в залежності від мети індивідуума [6]. К. 

К. Монтгомері, Д. А. Вілі визначають електронне портфоліо як 

диференційовану колекцію інформаційних матеріалів, які відображають 

досягнення на протязі неперервного часу [8]. На електронному ресурсі [10] 

під електронним портфоліо розуміють веб-орієнтовану систему управління 

інформацією, яка використовує електронні носії та сервіси. Студент або 

викладач створює та підтримує цифровий депозитарій артефактів, які він 

може використати для демонстрації своєї компетенції та реакції на навчання. 

Вчені вказують на потребу розрізняти поняття електронного портфоліо та 

веб-портфоліо. Електронне портфоліо – портфоліо, яке не обов’язково є 
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доступним у мережі Інтернет, може бути представлено у форматі файлів MS 

Word, MS Excel, на різноманітних медіа, у графічному та відеоформаті. 

Електронне портфоліо можна публікувати в Інтернет. Веб-портфоліо – це 

системи електронного портфоліо, що є інтерактивними та налаштованими 

через веб. Таким чином, студент має доступ до свого електронного портфоліо 

з будь-якої точки світу, де є доступ до Інтернету. Веб-портфоліо є більш 

потужним інструментом, оскільки студент може зберігати, модифікувати та 

експортувати інформацію майже будь-яких типів [12].  

Таким чином, узагальнимо, що зміст поняття Е-портфоліо дослідники 

тлумачать як поєднання електронного портфоліо з можливостями 

оприлюднення за допомогою Веб сервісів. 

Різні наукові школи по-різному підходять до розуміння Е-портфоліо, 

однак, із множини істотних характеристик можна виділити три основні: 

1. Навчальне Е-портфоліо – це можливість показати все, на що 

здатний майбутній вчитель, продемонструвати його найбільш сильні 

сторони, максимально розкрити творчий потенціал; 

2. Е-портфоліо дозволяє майбутньому вчителю розвивати навички 

аналізу діяльності, самоорганізації, самоконтролю, самооцінки, самокритики, 

а також рефлексії освітньої діяльності; 

3. Створення Е-портфоліо спрямовує майбутнього вчителя до 

самопізнання та розуміння динаміки своїх результатів та досягнень. 

Варто зазначити, що порівняно зі звичайним паперовим портфоліо, Е-

портфоліо має значні переваги, до яких слід віднести [14]: 1. Мобільність і 

гнучкість (у разі електронного оформлення легко вносити зміни до структури 

і змісту матеріалів); 2. Надає широкі можливості для оформлення портфоліо 

(з цією метою можна використовувати графічні редактори та можливості 

пакету Microsoft Office); 3. Розширює можливості для вибору засобів роботи 

з текстовою та числовою інформацією (це можуть бути текстові документи, 

електронні таблиці, діаграми тощо); 4. Може бути мультимедійним, тобто до 

складу Е-портфоліо входять анімація, аудіо- і відеокліпи, що знайдені 
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майбутнім вчителем в мережі Інтернет або створені самостійно; 5. Е-

портфоліо окремих вчителів можуть бути легко об’єднані в групи, студенти 

можуть обмінюватися створеними портфоліо або окремими матеріалами; 6. у 

складі Е-портфоліо можуть бути презентовані матеріали з Інтернету, що 

представляють альтернативні точки зору. 

Окреслимо основні функції Е-портфоліо, застосовуючи пропозиції Т.  

Новикової [15]: діагностична – фіксує зміни і зростання за певний період 

часу; Цільова – підтримує навчальні цілі; змістова – розкриває весь спектр 

виконуваних робіт та інтересів; розвиваюча – забезпечує неперервність 

розвитку у процесі всього навчання; мотиваційна – заохочує студентів до 

підвищення результатів; рейтингова – показує діапазон навичок і вмінь 

студента. 

Л. Шелехова вважає, що технологія роботи з портфоліо передбачає 

такі етапи [19]:  

1. Мотивація: кожен майбутній вчитель повинен усвідомлювати, що 

портфоліо:  1) виконує накопичувальну і модельну функції, відображаючи 

динаміку розвитку студента і результатів його самореалізації; 2) допомагає 

студенту проводити рефлексію власної навчальної роботи та встановити 

зв’язки між попередніми і новими знаннями; 3) є критерієм підготовленості 

до здійснення майбутньої професійної діяльності; 4) служить предметом 

обговорення і чинником самооцінки (оцінкою) результатів роботи студента 

на заліку або підсумковому занятті.  

2. Визначення виду портфоліо. 

3. Терміни здачі і час роботи над портфоліо: на заняттях, під час 

самостійної роботи, під час домашньої підготовки. 

4. Розділи та рубрики. Кількість розділів і рубрик (а також їх 

тематика) може бути різним і визначається в кожному окремому випадку. 

Зміст рубрики визначається її назвою, об’єм – призначенням матеріалу, який 

у неї включається; структура та оформлення – індивідуальними 

особливостями студента. Усередині розділів можуть бути виділені рубрики, 
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які допомагають систематизувати матеріал, і формують структуру розділу. 

Рубрики можуть бути обов’язковими і необов’язковими.  

5. Критерії оцінювання: обговорюються і визначаються спільно зі 

студентами. Механізм оцінки портфоліо може бути реалізований таким 

чином: а) оцінюється тільки процес і характер роботи над портфоліо; б) 

оцінюються за заданими критеріями тільки окремі частини портфоліо 

(наприклад, обов’язкові рубрики); в) оцінюються всі рубрики, загальна 

оцінка виводиться як середнє арифметичне; г) оцінюється остаточний варіант 

портфоліо; оцінюється не тільки сам портфоліо, але й якість його презентації; 

д) портфоліо не оцінюється, а студент вибирає окремі частини для 

презентації на підсумковому занятті, що є допуском до заліку або іспиту. Як 

критерії можна розглядати: а) наявність обов’язкових рубрик та висновків; б) 

використання дослідницьких методів; в) креативний характер портфоліо; г) 

наявність особистісного компонента; д) якість оформлення; е) аналіз 

корисності портфоліо для самого студента, ж) наявність рефлексії власної 

діяльності (самооцінка роботи над портфоліо).  

Існує принципова відмінність між портфоліо студента та портфоліо 

викладача. Портфоліо викладача – це сукупність матеріалів, які 

відображають педагогічний досвід, що пов’язаний з навчанням учнів 

(студентів) [10]. Хоча, як уточнюють Ч. Столле, Б. Гоерсс, М. Воткінз (Ch. 

Stolle, B. Goerss, M. Watkins), «портфоліо викладача повинно бути більше, 

ніж сукупність документів з певної дисципліни; воно надає можливість для 

розвитку креативності, самоаналізу та професійного зростання» [6].  

Як правило, викладацьке портфоліо складається з двох важливих 

розділів – досвіду та аналізу цього досвіду. Перший розділ зазвичай 

починається зі списків дисциплін (курсів), обов’язків тощо (нагадує резюме 

для пошуку роботи). Також ця частина містить інформацію про освіту 

викладача, навчально-методичні семінари, відеозаписи занять та ін. Другим 

невід’ємним розділом є письмовий аналіз – рефлексія – викладацького 

досвіду [8]. Тож з цього випливають дві цілі портфоліо викладача: 
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відображення процесу розвитку для аналізу та вдосконалення викладання; 

створення оцінювального продукту для кар’єрного зростання [10].  

Разом з Л. Гризун, вважаємо, що «у сучасних умовах відкритого 

інформаційно-комунікаційного освітнього простору значного 

розповсюдження одержує створення портфоліо в електронній формі, що 

актуалізує дослідження його структури, функцій та потенціалу» [10]. Варто 

додати, що в США та Європі створення електронного портфоліо 

впроваджено в програми з підготовки майбутніх викладачів для подальшого 

аналізу їхньої діяльності, пошуку роботи та надання інформації для оцінки 

програм й акредитації навчального закладу [12]. Практика освітньої 

діяльності підтверджує, що електронне портфоліо викладача – складний 

програмно-методичний комплект, спрямований на акумуляцію створених 

комп’ютерних засобів навчання, розподілених інформаційно-освітніх 

ресурсів, нормативних документів, результатів педагогічного досвіду і 

досягнень викладача, творчих робіт учнів (студентів) тощо [8]. До переваг 

електронного портфоліо належать: сучасність, оперативність, 

функціональність, ефективність, ергономічність, відкритість і прозорість 

[10].  

Дослідниця Х. Подковко, вказує що «розробка електронного 

портфоліо передбачає знання та розуміння структури його побудови, яка 

розкриває основні аспекти діяльності викладача. Вона складається з логічно 

пов’язаних розділів, які характеризуються взаємопроникненням та 

взаємодоповненням кожного елементу. Портфоліо викладача завжди буде 

індивідуальним результатом творчого підходу, оскільки залежить від 

особистості самого педагога, мети створення, дисципліни, що викладається, 

галузі, до якої належить навчальний заклад, тощо» [19]. 

Ефективне функціонування сучасного викладача зараз важко уявити 

без використання актуальних інформаційних технологій: вирішення 

навчальних задач, професійна взаємодія, презентація себе та свого досвіду 

неможливі без виходу на широку мережеву аудиторію. Педагогічні веб-
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ресурси різного спрямування з’явились чи не разом із виникненням мережі 

Internet, але певний час були доступні лише педагогам, які мали навички 

створення сайтів або могли звернутися за допомогою до професійних або 

аматорських веб-дизайнерів. Ситуація почала змінюватися з 2005 року, коли 

набули поширення веб-сервіси другого покоління. Дещо згодом один із 

ключових концептів Web 2.0 – повне базування на веб та робота з 

застосунками саме в середовищі браузера – було підтримано у новіших 

сервісах, що з 2008 року отримали назву хмарних. Потужні компанії – 

Google, Apple, Microsoft, Amazon – визначають підтримку хмарних 

обчислень як пріоритетний напрям. Сучасні хмарні сервіси надають 

користувачу через веб-інтерфейс як послугу програмне забезпечення, 

платформу чи інфраструктуру [15]. Як хмари-сховища стали відомі Dropbox, 

Google Drive, Mega, One Drive, iCloud, Box та ін. Хмарний офіс Microsoft 

Office Online додано до платформи Office365, офіс Google Docs розроблено 

для опрацювання стандартних офісних документів на Google Drive. Загалом 

корпорація Google надає багато додатків і сервісів [21], доступ до яких 

можливий у вікні будь-якого браузера за наявності підключення до 

Інтернету: онлайн-офіс Google Docs, набір карт Google Maps, сайти Google 

Sites, перекладач Google Translate, відеохостинг YouTube, мережеві 

щоденники Blogger тощо. Корпоративним клієнтам з безкоштовним пакетом 

для навчальних закладів запропоновано особливий пакет застосунків Google 

Apps (Applications) – служби, що надаються компанією Google для 

використання свого доменного імені з можливістю роботи з веб-сервісами від 

Google [21]. Спеціально для освітніх цілей розроблено Google Apps Education 

Edition, що містить всі можливості професійного пакета: веб-додатки на 

основі хмарних обчислень, котрі надають учням і викладачам закладів освіти 

інструменти, необхідні для ефективного спілкування та спільної роботи. 

Один з елементів Google Apps Education Edition – Classroom – з 2017 року 

доступний також некорпоративним клієнтам. Для доступу до усіх 

можливостей Google потрібно через сторінку реєстрації отримати 
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відповідний обліковий запис або увійти до існуючого акаунта. Довідка 

Google надає підтримку в роботі. Активізувати певний сервіс можна через 

відповідне меню, яке кожен користувач налаштовує відповідно до власних 

потреб за допомогою переміщення піктограм. 

 

Приклад електронного портфоліо вчителя 

На основі аналізу різноманітних сервісів для створення е-портфоліо 

нами було обрано такий, що не вимагає особливої підготовки від вчителя, 

відповідає достатньому рівню інформаційної компетентності сучасного 

студента та вчителя. На початку роботи над портфоліо можливо 

скористатися послугами сайтів для розробки та розміщення портфоліо в 

мережі. uPortfolio - це безкоштовний онлайн сервіс, який дозволить 

самостійно створити гарне і професійне електронне портфоліо вчителя або 

учня. Автори намагалися врахувати сучасні вимоги до структури портфоліо 

при створенні сервісу, а також, вимоги щодо простоти, зрозумілості  

зручності у використанні. Розробники сервісу виходили з положення, що 

електронне портфоліо – це  портфоліо реалізоване на основі веб-сторінки, 

розміщеної в мережі інтернет. 

Портфоліо вчителя це спосіб фіксування, накопичення матеріалів, що 

демонструють рівень професіоналізму вчителя та успіхи його учнів, уміння 

вирішувати завдання професійної діяльності. Портфоліо є обов'язковою 

вимогою при проходженні атестації вчителя. Педагог, який вирішив пройти 

добровільну сертифікацію, збирає пакет документів, в тому числі і портфоліо 

своїх професійних досягнень. Портфоліо вчителя це альтернативна форма 

оцінки професійної компетентності педагога і результативності його 

професійної діяльності при проведенні експертизи на відповідність заявленої 

кваліфікації. Частина сертифікації може проходити у формі експертизи 

портфоліо педагога. 

Сервіс пропонує користувачеві створювати портфоліо наступної 

структури: документи, включає в себе сертифіковані (документовані) 
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індивідуальні досягнення: свідоцтва, грамоти, дипломи, посвідчення, 

сертифікати, виписки та інші документи, що підтверджують досягнення 

вчителя/учня;  роботи, являє собою зібрання різних матеріалів, проектних і 

творчих робіт, що відображають основні напрямки і види діяльності вчителя 

/ учня: текстові документи, фотографії, відеоматеріали, посилання на 

матеріали;  відгуки, містить матеріали самооцінки (рефлексії) а також тексти, 

висновків, рецензії, відгуки, резюме, рекомендаційні листи та інші документи 

чи матеріали, що дають оцінку діяльності вчителя / учня. 

Розробники сервісу передбачили наступні етапи роботи над 

портфоліо: реєстрація на сайті, внесення персональних даних, публікація 

матеріалів. Процес створення портфоліо та оприлюднення в мережі Іnternet 

займає декілька хвилин. Як приклад наведемо портфоліо вчителя, створеного 

під час дослідницької роботи студенткою ІІІ курсу спеціальності Середня 

освіта. Математика Глаговською Єлізаветою за матеріалами вчителя 

початкових класів В’юнової О.Ю. У Додатках наведено екрани 

розташованого в Іnternet електронного портфоліо. Перший рисунок це 

головна сторінка портфоліо вчителя  ЗОШ   І-ІІІ ступенів  №7 м. Мелітополя  

О. В’юнової, яка створена студенткою МДПУ імені Богдана Хмельницького  

Глаговською Єлізаветою. 

У верхній частині екрану розміщено текстову панель з назвами 

розділів портфоліо, нижче розташовано скріншоти документів. Доступ до 

матеріалів портфоліо відбувається за клацання лівої кнопки миші. В даному 

прикладі використано обмаль матеріалів вчителя, а саме такі, які передбачено 

згідно рекомендацій МОН України для підготовки до сертифікації вчителя 

початкових класів. Ознайомитись з прикладом електронного портфоліо, 

створеного в результаті дослідження можна за посиланням: 

https://portfolioelizaveta.pb.online/.  

Аналіз науково-педагогічної літератури і педагогічного досвіду 

вчителів показав, що діапазон застосування методу портфоліо у професійній 

педагогічній діяльності постійно розширюється, цей метод дозволяє 
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педагогічним працівникам і майбутнім учителям проаналізувати свої 

досягнення, зробити висновки щодо подальшого особистого і професійного 

розвитку та презентувати результати своєї праці. У процесі дослідження було 

уточнено структуру портфоліо та визначено критерії його якості: 

розвиненість мислення, сформованість уміння вирішувати завдання; 

сформованість прикладних умінь, розвиненість комунікативних умінь, 

сформованість умінь самоконтролю й самооцінки Встановлено, що згідно 

вимог до сертифікації вчителів, електронне портфоліо має містити в собі 

наступні складові: фрагмент уроку, характеристику освітньої програми, 

самоаналіз уроку. Нами було обрано інструментарій для створення та 

розміщення електронного портфоліо у мережі Internet. Ознайомитись з 

прикладом портфоліо за посиланням https://portfolioelizaveta.pb.online/.  
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Концепція Нової української школи найважливішим завданням освіти 

в Україні ставить підготовку до життя освіченої, творчої та компетентної 

особистості. У зв’язку з цим має принципово змінитися позиція вчителя, 

який перестає бути «носієм» та «передавачем»  об’єктивного знання своїм 

учням. Сучасний учитель повинен так організувати пізнавальну діяльність 

учнів, щоб кожен з них міг би оволодіти компетентностями  з передбачених 

програмою галузей освіти, а також був би здатний до самоуправління, 

самонавчання, адаптації та готовності до майбутньої професійної діяльності. 

Учитель – це та людина, яка може створити освітній простір, у якому учень 

на основі сформованих ключових компетентностей міг би самостійно 

приймати рішення в умовах певної невизначеності, будувати власну життєву 

та освітню траєкторію, розробляти багатоваріантні підходи до реалізації 

свого плану дій, прогнозувати способи і шляхи розвитку ситуацій. 

Створенню такого середовища має сприяти освітня технологія «кейс», яка 

сьогодні з вищої школи впевнено впроваджується в освітній процес закладів 

загальної середньої освіти. 

Як засвідчує досвід роботи творчих учителів старших класів, ця 

технологія допомагає прояву ініціативи учнів, формуванню в них 

самостійності мислення, а головне – ефективно впливає на їх 

професіоналізацію та формує «дорослий» інтерес і мотивацію до оволодіння 

предметними компетентностями.  
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Кейс-технологія – це загальна назва сучасної технології професійно- 

орієнтованого навчання. Особливо актуальною вона стає в період переходу 

до профільної школи. Сутність технології полягає у використанні конкретних 

навчальних (життєвих) ситуацій, які називаються «кейсом» і призначаються 

для розвитку навичок і отримання досвіду у таких сферах розумової 

діяльності: виявлення, добір і розв’язання проблем; робота з інформацією, а 

саме: осмислення значення деталей, що описані в ситуації, аналіз і синтез 

інформації та аргументів; побудова гіпотези та класифікація і систематизація 

даних; оцінка альтернатив; прийняття рішень; розуміння думок інших людей, 

тобто навички роботи в групі. В основу кейс-технології покладено метод 

конкретних ситуацій – опис реальних ситуацій, які необхідно проаналізувати, 

розібратись у суті проблем, запропонувати можливі рішення, обрати краще з 

них. Кейси грунтуються на реальному фактичному матеріалі або наближені 

до реальної ситуації ( Case Study –аналіз ситуацій). 

Уперше Case Study було застосовано в 1924 році викладачами 

Гарвардської бізнес-школи. З 50-х років ХХ ст. бізнес-кейси почали 

завойовувати все більше і більше прихильників серед викладачів та набули 

визнання в Західній Європі. 

На пострадянському просторі з кінця 90-х років почали 

використовувати перекладені західні кейси в навчанні студентів. 

У 2002 році педагоги декількох країн видали унікальний продукт – 

ігровий  навчальний  відео-кейс. Навчальні ситуації в ньому розігруються 

професійними українськими акторами й учні мають можливість бути 

«присутніми» на місці подій. Як додаток – підготовлена методика допомагає 

вчителю (викладачу) проводити заняття. Створена як метод вивчення 

економічних дисциплін, кейс-технологія сьогодні застосовується у 

профільних класах у процесі викладання таких навчальних предметів, як: 

біологія, географія, історія, основи здоров’я, література, економіка, право 

тощо. З погляду шкільної методики кейс – це спеціально підготовлений 

учителем навчальний матеріал, який містить структурований опис ситуації з 
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реальної практики чи галузі наукових знань про суспільні процеси. Кейси як 

ситуаційні задачі чи вправи мають чітко визначену мету. При цьому 

проблема вже має розв’язану попередньо ситуацію або її вирішення з 

необхідною умовою актуальності, тому вимагає аналізу. Тобто кейс – це 

завжди змодельована життєва ситуація і те рішення, яке знайдуть учасники 

кейсу може показувати реальний рівень сформованості ключових 

компетентностей учнів. Зазвичай кейси не обмежуються одним правильним 

рішенням. Кожен учасник групи повинен запропонувати свій неповторний 

варіант розв’язання проблеми. (Наприклад, проблеми «Як зробити своє місто 

чистим від сміття?», «Як навчити молодь вести здоровий спосіб життя», 

«Знайдіть альтернативне джерело енергії» тощо). Цінність кейс-технології 

полягає в тому, що вона не тільки відбиває реальну практичну проблему, а й 

актуалізує знання учнів, які необхідні для її вирішення. Крім цього, ця 

технологія поєднує в собі навчальну, розвивальну (на основі аналізу) та 

виховну діяльність, що відповідає завданням реформування сучасної 

шкільної освіти. Основу кейс-технології складають так методи: 

- метод ситуаційного аналізу (кейс-стаді); 

- метод інциденту; 

- метод роботи з діловою кореспонденцією; 

- ігрові методи; 

- метод проекту; 

- метод ситуаційно-рольових ігор; 

- метод ділової гри; 

- метод дискусії тощо. 

Ідеї методу ситуаційного аналізу: 

1. Метод призначається для засвоєння знань з певного предмету. 

Розглядається тема, у якій проблема не має однозначної відповіді на 

поставлене запитання (наприклад, оцінка дій літературного героя або 

значення твору в цілому для суспільства, формування суспільної думки). Є 

декілька відповідей, які можуть конкурувати за ступенем істинності. 
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Завдання вчителя одразу відхиляється від класичних методик і зорієнтоване 

на отримання не однієї, а багатьох істин та орієнтацію на розв’язання 

проблеми в майбутньому.  

2. Акцент навчання переноситься не на опанування готовим знанням, 

а на його формування через співпрацю з учителем, іншими учнями у процесі 

обговорення проблеми. 

3. Навчання спрямовано не на опанування готовими знаннями, а на їх 

самостійне здобуття, на співпрацю учня і вчителя, і відтак,  головна 

відмінність від традиційних технологій навчання – демократичність процесу 

здобування знань, коли учні – рівноправні партнери у процесі аналізу й 

розв’язання проблеми. 

4. Результатом навчання є не тільки знання, а й практичні навички у 

розв’язанні життєвих (та допрофесійних) проблем. 

5. Застосування методу: за визначеними правилами розробляється 

модель конкретної ситуації, у якій відображаються знання й практичні 

навички; учитель виступає в ролі модератора, який генерує питання, фіксує 

відповіді, підтримує дискусію. 

6. Цінність метода полягає не тільки в тому, що учні отримують 

знання та відпрацьовують навички, а й у розвитку їхньої системи цінностей, 

життєвих настанов, у професійній орієнтації. 

7. Кейс-метод допомагає подолати «сухість» традиційнго навчання, 

оскільки за умови його застосування учні у творчій конкуренції вчаться 

керувати своїми емоціями. Тобто розігрується щось схоже на 

театралізований спектакль, де в кожного своя роль.  

Отже, метод ситуаційного аналізу дає змогу учням застосовувати 

теоретичні знання в розв’язанні практичних задач. Цей метод сприяє 

розвитку в учнів самостійного мислення, уміння вислухати та враховувати 

альтернативний погляд, аргументовано висловлювати свій, окрім цього, 

старшокласники мають можливість виявити та удосконалити свої аналітичні 

та оцінні вміння, вчаться працювати в команді, знаходити більш раціональні 
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шляхи розв’язання проблем. Для вчителя цей метод є своєрідною моделлю 

сучасного педагогічного мислення, його професійною парадигмою, яка 

дозволяю по-іншому діяти та оновлювати і розвивати свій творчій потенціал. 

Цей метод повинен відповідати таким вимогам:  

- мати чітко сформульовану мету і завдання; 

- мати відповідний рівень складності (для учнів); 

- ілюструвати декілька аспектів життя; 

- невтрачати актуальності протягом тривалого часу; 

- ілюструвати типові ситуації. 

Відмінність кейсів від навчальних задач і завдань полягає в тому, що 

задачі забезпечують матеріал, що дозволяє учням засвоїти і закріпити теорію, 

а кейси – сформувати широкий набір навичок. Задачі й завдання, зазвичай 

мають одне правильне рішення, кейси ж мають багато альтернативних 

шляхів, що ведуть до цього рішення. Метод ситуаційного аналізу вчить 

працювати в команді, виробляє навички спілкування, презентації, уміння 

формулювати запитання та аргументувати відповідь. Класифікація кейсів за 

ознаками: 

- ілюстровані навчальні ситуації, мета яких на практичному прикладі 

навчити школярів алгоритму вибору правильного вирішення проблеми; 

- навчальні ситуації – кейси з формулюванням проблеми, у яких 

описується ситуація в конкретний період часу. Його мета – діагностика 

ситуації і самостійне прийняття рішення вказаної проблеми; 

- навчальні ситуації – кейси без формулювання проблеми, у яких 

представлено статистичні дані, оцінки, суспільна думка тощо. Його мета – 

самостійно виявити проблему, вказати шляхи вирішення з аналізом наявних 

ресурсів; 

- прикладні вправи, у яких описується конкретна ситуація, з якої треба 

знайти вихід. Мета – пошук альтернативних шляхів вирішення проблеми.  

Метод інциденту 
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Інцидент (від лат. «інциденс» – випадок) – випадок, зіткнення. Метод 

полягає в тому, що учень повинен сам відшукати потрібну інформацію для 

ухвалення рішення щодо конкретної проблеми. При цьому учень вчиться 

працювати з інформацією, а саме: усвідомлювати її, систематизувати, 

аналізувати, формувати власну позицію або пристати на чийсь бік (або ж 

залишитись стороннім спостерігачем, що констатує полярність думок). 

І на підставі цього зробити висновки. Пропонується завдання, у якому 

не містяться всі дані, необхідні для розв’язання проблеми. Наприклад, 

«Інтернет для учнів: плюси і мінуси». 

Метод аналізу ділової кореспонденції 

Цей метод передбачає здобуття кейсу з детальним описом ситуації: 

пакет документів, які допомагають знайти вихід зі складної ситуації, 

питання, що допоможуть знайти вихід. Учні отримують від учителя теки з 

однаковим пакетом документів, що стосуються певної історичної події, 

конкретної ситуації. Учні виступають у ролі осіб, які приймають рішення.  

Ігрове проектування 

Мета методу – створення нових або вдосконалення існуючих об’єктів. 

Для роботи учасників об’єднують у групи, кожна з яких розробляє свій 

проект. Ігрове проектування може інтегрувати в себе проекти різного типу: 

дослідницький, пошуковий, творчий, прогностичний, аналітичний.  

Метод ситуаційно-рольових ігор 

Мета – у  вигляді інсценування створити перед класом правдиву 

історичну, правову, соціально-психологічну ситуацію і потім надати 

можливість оцінити вчинки й поведінку учасників гри. Один з різновидів – 

рольова гра як спосіб розширення досвіду учасників аналізу. Учням 

пропонується несподівана ситуація, у якій необхідно посісти власну позицію 

(роль), а потім знайти спосіб, який дозволить привести цю ситуацію до 

гідного завершення. Учасники при цьому самостійно визначають стратегію 

поведінки, сценарій, планують результат. Основне завдання – проявити 

творчі здібності в розв’язанні спонтанних проблем.  

195



196 

 

Метод дискусії 

Обмін думками з будь-якого питання. Дискусії мають бути групові 

або міжгрупові. Діяльність учителя при застосуванні цієї технології включає 

два основні етапи: перший – творча робота зі створення кейсу й питань до 

його аналізу. Це відбувається за межами класу, добираються необхідні 

матеріали. Другий етап – діяльність учителя в класі, де він виступає з 

вступним словом, організовує роботу (дискусію), підтримує діловий настрій, 

оцінює роботу кожного й аналізує ситуацію та її рішення.        

Структура уроку з використанням технології «кейс»: 

1. Підготовчий етап. Педагог готує ситуацію та матеріали. 

2. Ознайомлення з завданням і організація учнів на його виконання. 

3. Аналітичний етап. Робота з кейсом: 

а) усвідомлення проблеми, її формулювання на основі інтерпретації 

ситуації; 

б) виявлення причин виникнення проблеми; 

в) вироблення варіантів вирішення проблеми (альтернативи); 

г) вибір кращого рішення з опорою на аналіз усіх поданих; 

д) складання програми діяльності. 

4. Підсумки роботи з кейсом. 
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РОЗДІЛ 7 

МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

Попелешко Ю.І. 
кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки і педагогічної майстерності 
Мелітопольського державного педагогічного 
 університету імені Богдана Хмельницького 

 

У сучасних умовах інтеграції вищої освіти у світовий простір 

змінюються мета і завдання професійної підготовки фахівців моделі ХХІ 

століття. Серед актуальних завдань сучасної вітчизняної вищої освіти є 

забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців різних галузей, зокрема 

педагогічних працівників закладів вищої освіти. Фахівцеві необхідно 

володіти ґрунтовною теоретичною підготовкою, творчим мисленням, 

навичками управлінської та організаційної роботи: знати і вміти 

використовувати сучасні комп’ютерні та інформаційні технології відповідно 

до профілю своєї діяльності. Підготовка конкурентоспроможного фахівця є 

основним завданням усієї навчальної, науково-дослідної, виховної та 

практичної діяльності під час здобуття людиною вищої освіти і водночас стає 

передумовою успішних кар’єрних стратегій фахівця в майбутньому. 

Саме тому розгляд проблеми моделювання ситуацій професійної 

діяльності майбутніх фахівців у процесі застосування нових освітніх 

трансформацій є актуальним. 

До різних аспектів зазначеної проблеми зверталися Л. Виготський, 

А. Макаренко, В. Сорока-Росінський, В. Сухомлинський, К. Ушинський, 

С. Шацький та інші педагоги і психологи. Загальнотеоретичний підхід до 

змісту та організації професійної підготовки вчителя закладено у працях 

Ю. Бабанського, Ф. Гоноболіна, М. Кузьміної, В. Сластьоніна, А. Щербакова; 

проблему загально-педагогічної підготовки розглядають О. Абдулліна, 

О. Морозова, Л. Спірін. 
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Педагогічна діяльність педагога в освітньому процесі спрямована на 

формування і розвиток особистості кожного вихованця, тобто – це діяльність 

учителя, змістом якої є таке керівництво діяльністю учнів, яке забезпечує 

розвиток головних сфер особистості (інструментальної та ціннісно-

мотиваційної). Учитель має бути наділений багатьма особистісними 

якостями, а саме, бути чутливим до іншої людини, гуманним у своїх 

помислах. В. Сухомлинський у праці «Серце віддаю дітям» згадує: «Що було 

найголовнішим у моєму житті? Без вагань відповідаю: любов до дітей» [11, с. 

135].  

Ш. Амонашвілі найважливішою властивістю педагога називає 

доброту, любов до дітей, які мають відображати не лише внутрішній стан, 

але й виступати головним мотивом, стимулом педагогічної діяльності, тому – 

опора на гуманістичні принципи має неабияке значення. Дитина (вихованець, 

учень) – центральна постать в освітньому процесі, заради блага якої 

здійснюється вся педагогічна діяльність. 

Так як педагогічна діяльність відноситься до однієї із найскладніших, 

а педагог – це фахівець, який має спеціальну і різнобічну підготовку, володіє 

високим рівнем духовної культури, професійної майстерності, наділений 

певними професійними здібностями, які характеризують як інтелектуальну, 

так і емоційно-вольову сферу особистості, що сприяє професійній організації 

навчально-виховної діяльності у різних освітньо-виховних системах. 

Сучасна педагогічна система вищої освіти потребує творчого підходу 

розв’язання проблем педагогічної діяльності майбутнього фахівця й саме 

моделювання дозволяє прогнозувати розвиток педагогічного процесу, 

орієнтує педагогів на досягнення кінцевих результатів навчання, забезпечує 

засвоєння і ефективне використання нових технологій, розвиває системне 

бачення розв’язання проблем, служить дійовим фактором поліпшення якості 

роботи закладу вищої освіти.  

Метод моделювання посідає провідну роль у підготовці педагогів до 

педагогічної діяльності, в перекладі з грецької мови «метод» – це шлях 
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дослідження чи пізнання, спосіб організації практичного й теоретичного 

освоєння дійсності, зумовлений закономірностями розглядуваного об’єкта [7, 

с. 177], а модель – це система, дослідження якої служить засобом одержання 

інформації про іншу систему; це будь-який: уявний, знаковий чи 

матеріальний образ оригіналу (відображення об’єктів і явищ у вигляді 

описання, теорій, схем, графіків). [6, с. 280].  

Доцільно відзначити, що модель відображає головні завдання, які 

вирішуються та відображає властивості об’єкта моделювання, а моделювання 

– це створення, застосування, використання моделі.  

У процесі моделювання відбувається уявне розкладання реальної 

системи – оригіналу на елементи, які тим чи іншим чином пов’язані між 

собою. У науковій літературі можна знайти кілька сотень тлумачень поняття 

«система», але на нашу думку найбільш популярним є визначення Л. 

Берталанфі: «Система – це комплекс компонентів, які взаємодіють між 

собою» [5, с. 209]. 

Саме тому, створення ефективної педагогічної системи неможливе без 

спеціальної діяльності, спрямованої на її моделювання, до якої, як правило, 

долучаються всі учасники педагогічного процесу (не тільки педагоги, 

вихованці, а й інші зацікавлені особи). Результативність такої спільної 

роботи залежить від правильного вибору методологічних підходів і 

принципів взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу. А 

моделювання – метод пізнавальної й управлінської діяльності, який дозволяє 

адекватно і цілісно відобразити в модельних уявленнях сутність, 

найважливіші якості та компоненти системи, одержати інформацію про її 

минулий, теперішній і майбутній стан, можливості та умови побудови, 

функціонування і розвитку.  

Моделювання як метод міцно увійшов у практику дослідження 

проблем підготовки та професійної діяльності фахівців останнім часом. 

Досліджуване явище є об’єктивністю необхідністю й пов’язане: по-перше, з 

ускладненням професійної діяльності фахівців; по-друге, зі стрімкою зміною 
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змісту діяльності та вимог, що висуваються до неї; і по-третє, з необхідністю 

глибокого усвідомлення змін усієї системи підготовки кадрів закладів вищої 

освіти. Процес моделювання містить три елементи: суб’єкт (дослідник); 

об’єкт дослідження; модель, що визначає (відображає) відносини, пізнає 

суб’єкта і пізнаного об’єкта. 

«Широке поширення … моделювання в педагогічних дослідженнях, – 

наголошує В. І. Михеєв, – пояснюється різноманіттям його гносеологічних 

функцій, що зумовлює вивчення педагогічних явищ і процесів на 

спеціальному об’єкті – моделі, яка є проміжною ланкою між суб’єктом – 

педагогом, дослідником і предметом дослідження, тобто певними 

властивостями і відношеннями між елементами навчально-виховного 

процесу» [4, с. 235]. 

Разом із тим моделювання у педагогіці, порівняно з багатьма іншими 

галузями людського знання, має особливості, природа яких ґрунтується на 

нечіткості, розпливчастості педагогічних понять, практичній відсутності 

прийнятних механізмів виміру розвитку особистості у процесі навчання, 

навчальних здобутків студентів, досягнення певною категорією учнівської 

молоді соціально визначених освітніх орієнтирів тощо.   

Отже, моделювання являє собою певну технологію навчання, яка 

передбачає організацію, управління і контроль процесу навчання. Причому 

всі аспекти цього процесу взаємопов’язані та впливають один на одного, 

якщо в одній ланці іде збій, як зразу ж це позначиться на всіх інших. Саме 

тому, для успішного функціонування всієї системи потрібно ретельне і 

продумане налагодження всіх її складових компонентів. 

Оскільки одним із пріоритетних завдань розвитку освіти в Україні є 

створення передумов для виховання особистості, здатної творчо мислити, 

самостійно приймати нестандартні рішення, гнучко реагувати на зміни в 

умовах перебудови усіх сфер життєдіяльності соціуму, то у зв’язку з цим 

формування креативного, самокритичного, ініціативного майбутнього 

педагога здійснюється тоді, коли студент у роки навчання в закладі вищої 
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освіти буде поставлений в умови, максимально наближені до його практичної 

діяльності за допомогою активних форм та методів навчання, до яких і 

належить моделювання педагогічних ситуацій. 

Доцільно підкреслити, що об’єктом педагогічного моделювання 

завжди виступає і зміст освіти, а моделювання педагогічних ситуацій 

успішно використовується для таких завдань як управління освітнім 

процесом, оптимізація змісту навчального матеріалу, керування 

пізнавальною активністю, попередження та профілактика конфліктів тощо. 

Створення та використання педагогічних ситуацій в освітньому процесі 

педагогічного закладу, які моделюють майбутню діяльність вчителя 

початкової школи, дає можливість студентам забезпечити їх підготовку до 

спілкування, співпраці з учнями як на уроці, так і в позаурочній та 

позашкільній діяльності, у результаті чого відбувається соціалізація останніх.  

Теоретичне дослідження зазначеної проблеми дає підстави 

стверджувати, що моделювання педагогічних ситуацій полягає у створенні 

уявних ситуацій, які вимагають професійного реагування й розв’язання 

певних педагогічних завдань. Моделювання педагогічних ситуацій (на 

відміну від інших видів мисленого моделювання) — це створення таких 

ситуацій-моделей, де реальні об’єкти замінюються символами і 

взаємостосунки між учасниками діяльності складаються не природно, а 

організовані спеціально під керівництвом викладача, тобто штучно. Метою 

цього виду діяльності є підготовка майбутніх фахівців до роботи в 

початковій школі, зокрема успішно здійснювати соціалізацію учнів як 

міжособистісної інтеракції.  

Педагогічна ситуація – складова частина педагогічного процесу, 

педагогічна реалія, через яку педагог управляє педагогічним процесом і 

педагогічною системою. ... Сутність будь-якої педагогічної ситуації полягає в 

наявності в ній протиріч, їх розвитку й розв’язання. Тому педагогічна 

ситуація – це фрагмент педагогічної діяльності, який містить суперечності 
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між тим, що сталося і тим, що очікувалось в ході навчально-виховного 

процесу [10, с. 75].  

Метод аналізу конкретних педагогічних ситуацій можна реалізувати 

таким чином: перед студентами ставиться ситуація, в якій охарактеризовані її 

умови (можливо, і дії учасників у даній ситуації). Пропонується оцінити 

ситуацію (правильність дій учасників), зробити її аналіз і аргументований 

вибір практичних дії з її розв’язання. Цей метод можна ефективно 

застосовувати при актуалізації опорних знань і умінь студентів, при 

закріпленні нового навчального матеріалу, під час обговорення результатів 

роботи на занятті.  

Діяльність викладача при використанні методу аналізу конкретних 

ситуацій складається з двох етапів: підготовка змісту ситуації, питань до неї 

й організація процесу навчання з використанням даного методу. Ситуацію 

можна представити у формі усного опису, показу кінофрагменту без 

супровідного тексту, невеликої рольової сценки, розіграної студентами. 

Ситуації можуть доповнюватися схемами, інструкційно-технологічною 

документацією з навмисно внесеними в них помилками (недоробками), у 

виявленні, аналізі та виправленні яких буде полягати їх вирішення. 

При розробці змісту конкретних виробничих ситуацій слід 

враховувати, що вони можуть бути декількох типів: 1) вибір рішення щодо 

застосування правильних практичних дій в конкретних умовах; 2) вибір 

правильних дій у конфліктній ситуації, яка створилася при поломці 

інструменту, пристосувань, при порушенні т режиму, правил охорони праці 

тощо; 3) застосування знань і умінь при вирішенні конфліктної ситуації; 4) 

оцінка і вибір правильних дій при застосуванні інновацій в педагогічному 

процесі.  

Після розробки змісту ситуації виникає задача формулювання завдань 

і запитань, які допоможуть студентам структурувати проблему, закладену в 

даній ситуації. Ці питання можуть бути наступними: 

− В чому причина сформованої ситуації? 
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− В чому помилка учасників ситуації, які виконували конкретні дії? 

− Дайте оцінку дій учасників ситуації. 

− Запропонуйте свій варіант дій щодо вирішення ситуації. 

− Проаналізуйте ситуації й прийміть рішення [2, с. 49]. 

Як один із найбільш ефективних і поширених методів організації 

активної пізнавальної діяльності майбутніх фахівців, цей метод дозволяє 

розвивати аналітичні здібності і критичне мислення; більш обмірковано 

сполучати теоретичні знання з практикою, формувати навички оцінки 

альтернативних варіантів в умовах невизначеності, точно виражати свою 

точку зору і аргументувати її, формувати навичку вирішення комплексних 

завдань, що має важливе значення для практичної діяльності фахівця.  

Аналіз конкретних ситуацій (ситуаційні завдання, ситуаційні вправи) 

також має назву метод ситуаційного навчання або кейс-метод. Важливою 

особливістю цього методу є можливість його інтеграції з різними іншими 

методами активного навчання (моделювання, дискусія, «мозковий штурм», 

ігрові методи, метод опису тощо). «Кейси» можуть бути індивідуальними або 

розрахованими на групу осіб, містити додаткові тестові завдання, посилання 

на літературні джерела тощо. Кейс-метод сприяє розвитку критичного 

мислення, удосконаленню навичок вирішення проблеми, впливає на 

професіоналізацію та виховання колегіальності, тому його застосування як 

методу активного навчання є перспективним напрямом інтенсифікації 

навчання [9]. 

Ще одним прикладом моделювання ситуацій професійної діяльності є 

навчальна ділова або рольова гра, як динамічна форма організації 

цілеспрямованої діяльності і спілкування всіх її учасників при здійсненні 

керівництва з боку викладача. Сутність цієї форми полягає у взаємозв'язку 

імітаційного моделювання і рольового спілкування учасників гри в процесі 

вирішення професійних задач високого рівня проблемності, здійснення 

міжособистісних комунікативних зв’язків у процесі ділової гри. 

Обов'язковими елементами навчальної ділової гри слід вважати: 
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− наявність проблеми чи завдання, що є значущим для професійної 

діяльності; 

− наявність дидактичної мети, спрямованої на формування 

практичних умінь, систематизацію й узагальнення професійних знань, 

розвиток визначених механізмів мислення, виховання професійно значущих 

якостей особистості; 

− моделювання студентами майбутньої професійної діяльності і 

функцій, властивих для цієї діяльності; 

− наявність ролей: кожен учасник у відповідності зі сценарієм виконує 

роль, характерну для професії, якій він навчається; 

− кожна роль повинна мати конкретні обов'язки, що дозволить 

об'єктивно оцінити діяльність кожного учасника ігрового колективу; 

− ігрова ситуація дається у вигляді опису і можливих, зненацька 

виникаючих ситуацій у процесі проведення гри, що ускладнює можливість 

прийняття правильних рішень; 

− правила гри включають як заохочувальні, так і штрафні міри, що 

утримує ігрові колективи в межах, обумовлених вимогами гри; 

− взаємодія учасників у процесі гри: вироблення колективного 

рішення – з одного боку, і багатоальтернативність рішень, пов’язаних із 

розходженням думок і позицій окремих учасників гри – з іншого; 

− змагальний характер гри, який досягається через чітко розроблену 

систему оцінювання [4, с. 135]. 

В процесі використання навчальних ділових або рольових ігор можна 

застосовувати імітаційні вправи або ігрове проектування, специфічною 

рисою яких є наявність оптимального вирішення проблеми. Приклад 

імітаційних вправ – вирішення завдань на знання правил, інструкцій тощо. Їх 

також характеризує наявність складної проблеми; розробка малими групами 

варіантів рішення; імітація засідання представників виробництва (комісії), на 

якому із застосуванням методу рольової гри захищаються варіанти рішень. 
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У процесі підготовки до ділової гри у педагогів з’являється мотив для 

активного пошуку діагностичної інформації відповідно виконуваній ним 

ролі, виробляється навичка роботи з отриманою інформацією. Саме під час 

такої ситуації, що студент виробляє навичку контролю своєї поведінки, 

вчиться адекватно сприймати та аналізувати чужу думку. Переваги ділової 

гри серед інших видів навчання полягають в тому, що вона, імітуючи 

ситуації, реальні у майбутній професії розвиває уміння шукати і працювати з 

інформацією, дозволяє значно активізувати творчі можливості майбутнього 

педагога, дає можливість вчитися на своїх і чужих помилках.  

Моделювання педагогічних ситуацій на предметах психолого-

педагогічного циклу допомагає розкрити перед майбутніми фахівцями не 

лише соціальне значення обраної професії, основні її кваліфікаційні 

характеристики; забезпечити тісний зв'язок між теоретичним блоком та його 

практичною реалізацією в освітньому процесі; побачити та з’ясувати типові 

перешкоди, які виникають у вчительській діяльності в аспекті соціалізації 

підростаючого покоління, та визначити шляхи їх подолання. Отже, 

використання в освітньому процесі педагогічних ситуацій виводить студента 

із позиції суб’єкта навчання у роль «учителя»; пришвидшує його становлення 

як професіонала, який володіє прийомами соціалізації молодшого школяра; 

визначає ступінь готовності до майбутньої фахової діяльності.  
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Однією із характерних рис концепції компетентності людини є думка 

про підвищення ролі суб’єкта в соціальних перетвореннях та удосконалені 

його здібності розуміти динаміку процесів і впливу на їхній хід [67, с.303]. Ці 

вимоги професійної компетентності визначені освітньою політикою держави. 

Сьогодні в Україні на законодавчому рівні вже затверджено систему 

стандартів із кожного освітньо-кваліфікаційного рівня та профілю 

підготовки. Стандарти містять усі вимоги до компетентності, кваліфікаційну 

характеристику та системи діагностики якості знань [25, с. 9]. Іншими 

словами, компетентність спеціаліста разом із основ ними дидактичними 

одиницями навчальних дисциплін стають складовими державних освітніх 

стандартів. 

Оскільки поняття «компетентність» щодо характеристики рівня 

професійної підготовки використовують відносно недавні [37, с.2], необхідно 

детальніше вивчити його генезис. Тим паче, що проблема визначення 

професійної компетентності вчителя стала об’єктом дискусій між 

психологами, педагогами, фізіологами фахівцями-практиками тощо. 

Сьогодні не лише немає єдиного підходу до визначення цього поняття, але й 

з’являються судження, що всі розмови про компетентність і компетенцію є 

надуманими. Таку точку зору відстоював учасник дискусії професор М.  
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Бершадський [14, с.44]. Погляди учасників вказаної дискусії А. Дахін умовно 

поділяє на три групи:  

1. Ці терміни – данина моді, можна обійтись і без них, бо класичні 

прототипи – рівень  підготовленості випускників і навчання вмінь. 

2. «Компетенція» і «компетентність» вже широко використовують в 

інших видах життєдіяльності людини, які визначають високу якість її 

професійної діяльності. 

3. Компетенції та компетентності надалі окреслять складну 

структуру культуроподібної діяльності людей і нададуть інноваційного 

характеру розвитку змісту освіти [14, с.47]. 

Розглянемо коротко трактування цих понять у сучасній літературі. 

У словнику іншомовних слів компетентність визначено як 

поінформованість, обізнаність, авторитетність: «Компетенція (лат. 

сотреtепtiа, від сотреtо – взаємно прагну, відповідаю, підходжу) – коло 

повноважень будь-якої організації, установи або особи; коло питань, в яких 

особа має певні повноваження, знання, досвід» [31, с.345]. 

Новий словник української мови подає ці терміни так: 

«Компетентний: 1. Який має достатні знання в певній галузі; який з чимось 

добре обізнаний; ґрунтований на знанні; кваліфікований. 2. Який має певні 

повноваження; повноправний, повновладний. Компетенція – це обізнаність із 

чим-небудь; коло повноважень якої-небудь організації, установи або особи» 

[73, с.305]. 

За словником іншомовних слів зміст поняття «компетентний» також 

виражено в двох аспектах: який має компетентність, правоздатний; 

обізнаний, ознайомлений у певній галузі [62]. 

Відомий дослідник компетентності В. Дьомін відзначає, що основною 

складовою компетенції є вміння. Після аналізування різних підходів до 

визначення вмінь, він зводить сутність компетентності до рівня вмінь 

особистості, що відображає ступінь відповідності певної компетенції та 

дозволяє діяти конструктивно в мінливих соціальних умовах [15, с.35]. Слід 
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відзначити, що сучасній літературі це поняття трактують за В.І. Далем який 

під компетентністю розуміє повноправність і використовує переважно в 

юридичній сфері: «Компетентний суддя, хто може і має право судити про 

когось, щось про будь-кого; суддя повноправний» [13, с.375]. З огляду на це 

ми можемо зробити висновок, що компетентність і компетенція становлять у 

В. Даля єдине поняття. В педагогічній літературі сутність професійної 

компетентності інколи зводять до так званої парадигми знань. Російський 

дослідник В. Безруков під компетентністю розуміє оволодіння знаннями та 

вміннями, що дозволяють висловлювати професійно, грамотно судження, 

оцінювати думки» [2, с.46]. Український дослідник В. Бондар розглядає 

компетентність керівника навчального закладу як його готовність до 

управління процесом навчання у школі з двох позицій [4]. Перша позиція – 

теоретична готовність, визначена як співвідношення ідеальної моделі знань і 

реального їхнього вияву. Це директивно-методологічні, нормативно-

законодавчі, загальнотеоретичні, методичні й організаційно-педагогічні 

знання. Друга позиція – процесуальна готовність: загальні вміння керівника 

навчального закладу здійснювати функції управління процесом навчання 

(діагностично-прогностичні, організаційно-регулятивні, контрольно-

оцінювальні). Отже, на думку В. Бондаря, процесуальна готовність є 

сукупністю результатів теоретичної та практичної підготовки керівників 

навчальних закладів до управління ними [5, с.25]. Більш рільєфніше й 

адекватніше розкривають сучасний зміст поняття «компетентність» 

англомовні словники, як вважає І. Єрмаков [16,с.105], де на перший план 

висунуто категорію «здатність до дії як уміння використовувати знання у 

практичній діяльності, певні стратегії для реалізації творчого потенціалу 

особистості». Поняття компетентності пов’язане зі здатністю відповідати 

вимогам високого рівня складності, що містить систему вчинків. Поняття 

компетентності інтегрує когнітивний, мотиваційний, етичний, соціальний і 

поведінковий компоненти. Бути компетентним – означає вміти мобілізувати 

у певній ситуації набуті знання та досвід. Є сенс говорити про 
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компетентність лише тоді, коли її виявлено в якій-небудь ситуації; 

нереалізована компетентність, є потенцією, але не є компетентністю [59, 

с.21]. Компетентність не може бути ізольованою від конкретних умов її 

реалізації, бо вона органічно пов’язує одночасну мобілізацію знань, умінь і 

способів поведінки, спрямованих на умови конкретної діяльності. Деякі 

дослідники (Дж. Равен [56, с.154-155]) пропонують таку характеристику 

компетентності: складові компетентності розвиватимуться і виявлятимуть 

лише в процесі виконання цікавої для людини діяльності; ефективна 

діяльність як результат декількох факторів набагато більше залежить від 

низки незалежних і взаємозамінних компетентностей, які охоплюють 

широкий спектр ситуацій у процесі руху до мети, ніж від рівня окремої 

компетентності або здібності, виявленої в конкретній ситуації. Слід оціню-

вати саме повний набір компетентностей, виявлених індивідами у різних 

ситуаціях протягом тривалого часу і витрачених на досягнення особистісно 

значущих цілей, а не рівень якоїсь окремої здібності. Будь-який показник 

окремо взятої здібності або мотивації для індивіда абсолютно недоречний. 

Конкретна ситуація, в якій опиняється індивід, і його цінності безпосередньо 

впливають на можливість розвитку й оволодіння новими компетентностями. 

Та не лише обставини мають право змінити людей, але й самі люди активно 

здійснюють вибір і виявляють себе по-новому залежно від конкретних 

обставин. 

Після аналізування поглядів педагогів України, Ірландії, Франції, 

Швейцарії, Шотландії, Австрії, Греції, Росії І. Єрмаков дійшов висновку, що 

попри розбіжності та різне тлумачення терміна компетентності можна 

переконатися, що для всіх країн загальними її показниками вважають уміння, 

необхідні для реальної життєдіяльності: професійні уміння адекватного 

застосування знань, отримання інформації, поновлення знань і продовження 

навчання, самоосвіти, соціальні та комунікативні уміння, вміння розв’язувати 

проблеми та суперечливі питання або конфлікти, працювати в команді, 

відчувати відповідальність тощо [16, с.114]. Отже, логічно, що 
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компетентність (компетенцію) не зведено і до знань, ані до вмінь. Часто 

можна зустріти людей, які не вміють мобілізувати їх відповідним чином у 

потрібний момент. «Ми зустрічаємо людей надто освічених, 

енциклопедично озброєних знаннями, а всередині них – пустеля, як сказано в 

Біблії: «гроби пофарбовані, поваплені» (Софія Русова) [33, с. 9]. Отже, 

компетентність стає сферою відносин, які існують між знаннями та дією в 

людській практиці. 

Компетентність – специфічна здібність, яка дає змогу ефективно 

розв’язувати проблеми, що виникають у реальних життєвих ситуаціях. У 

людини мають бути певні знання – інструменти, особливі способи мислення 

та життєві навички. Вищі рівні компетентності передбачають ініціативу, 

організаторські здібності, здатність оцінювати результати своїх дій. Однак 

природа компетентності така, що оптимальні результати у розв’язанні 

проблем можливі лише за умови глибокої особистої зацікавленості людини. 

Більшість авторів під компетентністю розуміють загальну здібність і 

готовність особистості до дії, ґрунтованої на знаннях і досвіді, набутих 

завдяки навчанню та вихованню, зорієнтованих на становлення учня як 

суб’єкта життя і культури, активну інтеграцію в суспільство, освоєння 

багатогранної рольової палітри. Компетентність одночасно поєднує 

мобілізацію знань, умінь і поведінкових відносин [71, с.33]. Компетентність 

розвиває уміння розв’язувати найрізноманітніші життєві проблеми, 

отримувати та критично аналізувати інформацію, приймати рішення, оці-

нювати соціальні наслідки дій, працювати у групі, розробляти та виконувати 

контракти, залучатись до проектів, організовувати свою роботу, 

використовувати нові інформаційні технології, виявляти стійкість перед 

труднощами, знаходити нові рішення. Поняття компетентності містить не 

лише когнітивну складову, але й мотиваційну, етичну, соціальну, 

поведінкову, систему ціннісних орієнтацій, звички. На початку 90-х років XX 

століття у педагогічній літературі відзначали, що суспільство дедалі більше 

211



212 

 

проникнуте ідеєю гуманізації освіти, а звідси випливають принципові зміни 

ролі та професійних функцій педагога [23, с.9]. 

У світлі цих ідей уточнено сутність поняття «професійна 

компетентність». Приміром, на думку М. Чошанова [68], компетентність – це 

принципово нова якість професійної підготовки. Цей термін у більшості 

випадків вживають суто інтуїтивно. Частіше ним визначають високий рівень 

кваліфікації та професіоналізму фахівця. Вчений відзначає, що 

компетентність як специфічна якість сукупності професійних знань і вмінь 

полягає в тому, що: 1) знання компетентної людини оперативні та мобільні, 

вони постійно оновлюються; 2) компетентність містить як змістовний 

компонент – знання, так і процесуальний уміння; 3) компетентність 

передбачає вміння обирати оптимальні рішення, аргументувати вибір, тобто 

опановувати критичне мислення. Отже, до структури компетентності автор 

включає мобільність знань, гнучкість методу та критичність мислення. Л. 

Богомолов вважає, що компонентами будь-якої компетентності є знання, 

способи діяльності, досвід творчої діяльності, соціальні нахили, ціннісні 

орієнтації, компетентність у самоорганізації, мотиви діяльності [3, с.20]. 

Структуру професійної компетентності спеціаліста, відзначає Т. Браже, 

визначено не лише професійними базовими знаннями та вміннями, але й 

ціннісними орієнтаціями, мотивами його діяльності, розумінням себе та 

довкілля, стилем взаємовідносин із людьми, з якими він працює, його 

загальною культурою, здатністю до розвитку свого творчого потенціалу [8, 

с.37]. Із поняттям «культура професійної діяльності» та навіть професійними 

цінностями та стереотипами компетентність пов’язують й інші автори. Д. 

Чернилевський професійну компетентність розглядає як критерій якості 

підготовки випускників вищих навчальних закладів. Сутність 

концептуальних вимог до професійної компетентності зведено до 

розширення знань, умінь і навичок, безпосередньо необхідних для 

підвищення продуктивності праці у сфері життєдіяльності в цілому. 
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Тобто відбувається заміна понять про суто трудові, виробничі знання, 

уміння та навички повною гамою знань, умінь і навичок, у тому числі 

необхідних для охорони та поліпшення здоров’я, демографічного розвитку, 

збереження та розвитку традицій і культури, раціонального використання 

природних ресурсів, виконання активної громадської ролі та 

конкурентоспроможності на ринку праці тощо [36, с.303]. Т. Браже відзначає, 

що в період дорослості становлення особистості (під час навчання в школі) 

знання ще відіграють самостійну роль, у дорослому ж житті вони 

адаптуються до функціональних прав та обов’язків людини, стають 

підґрунтям її функціональної грамотності. Із вступом у взаємодію із про-

фесійними знаннями та вміннями вони утворюють професійну 

компетентність спеціаліста, під якою розуміють багатофакторне явище, що 

містить і власне професійні ознаки, і загальну культуру особистості [8,  с.73]. 

Дослідження показали, що професійну компетентність як багатофакторне 

явище, що містить і ціннісні орієнтації, і стиль спілкування з людьми, етичну 

і мовленнєву культуру особистості тощо розуміють і інженери, й інші кате-

горії спеціалістів [7, с.73]. 

Компетентного спеціаліста, відзначає О. Козиріна, виділяє критичне 

мислення: здатність серед багатьох рішень обрати оптимальне, 

аргументовано пояснити помилкові рішення. Компетентність передбачає 

постійне оновлення знань, оволодіння новою інформацією для успішного 

вирішення професійних завдань на певний час і за певних умов. Іншими 

словами, компетентність – це здібність до актуального виконання діяльності 

[9, с.48]. Як свідчать дослідження західноєвропейських учених [41], сьогодні 

навіть підприємці хвилюються більше за особисті якості своїх працівників –

емоційні, мотиваційні тощо. Приміром, німецький вчений О. Негр визначає 

п’ять ключових компетенцій для людини: компетенцію сприйняття себе й 

оточення, технологічну компетенцію, екологічну компетенцію, історичну 

компетенцію та компетенцію справедливості [42, с. 662-668]. Як свідчить 

аналіз, у світі триває інтенсивна педагогічна рефлексія навколо визначення 
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головних параметрів компетентності. Існують різні визначення цього 

поняття, різні точки зору, які розкривають якісно нові підходи до розуміння 

компетентності за нових проблем, до яких підійшла українська система 

освіти (інтеграція, гуманізація, диференціація, індивідуалізація та 

демократизація вищої професійної школи), у підходах до визначення 

професійної компетентності все уявніше спостерігаємо перехід від 

дисциплінарно-зорієнтованої системи навчання до проектно-спостережної. 

Цю систему характеризує, насамперед, особистісно-діяльнісний підхід до 

навчання. Відповідно до нього, стверджує І. Зимня [7; 6], основою 

навчального процесу стає засвоєння як знань, так і способів самого 

засвоєння, розвиток пізнавальних сил і творчого потенціалу учня. Цей підхід 

не припускає знань заради знань, навичок заради навичок і вмінь заради 

вмінь [36, с.58]. При цьому фундаментальність освіти залишається на 

першому плані. Без фундаментальності, наголошує В. Поляков, справжньої 

освіти бути не може: «Фундаментальний – це основний, солідний, міцний. Не 

буде фундаменту – зруйнується все» [28, с.42]. 

Слід детальніше розглянути сутність поняття «компетенція» 

Наприклад, Є. Зеєр розглядає його як частину компетентності що визначає 

інтереси особистості, об’єднані знання та вміння індивідуальні здібності, 

ставлення до праці та соціального оточення до основних компонентів 

професійної компетенції, на його думку, належать:  

� спеціальна компетенція – підготовленість до самостійного 

виконання завдань, уміння оцінювати результати своє роботи, здатність 

самостійно набувати нових знань і вмінь 

� соціальна компетенція – здатність до групової діяльності з 

іншими працівниками, готовність до прийняття відповідальності за 

результати своєї праці, за оточення й інші цінності; 

� індивідуальна компетенція – готовність до постійного під-

вищення кваліфікації, здатність до самоосвіти, рефлексії. 
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Серед нових необхідних компетенцій викладача професійних шкіл 

Польщі польські дослідники виділяють ті, які полегшують учням розуміння 

складного світу техніки та технології. Цей вид умінь викладача дозволяє 

створювати разом із учнями символічні моделі аналізованих явищ і процесів, 

а також принципів функціонування технічних об’єктів, які полегшують їхнє 

навчання [63, с. 62]. 

Відзначимо, що система допрофесійної та професійної освіти 

зарубіжних шкіл досить швидко відреагувала на запит суспільства та вимог 

до підготовки людини, висунутих до неї ще в загальноосвітній школі. 

Теоретико-методологічним підґрунтям допрофесійної підготовки є 

компетенція ключових кваліфікацій, тобто концепція сформованих 

професійно та соціально значущих якостей особистості у багатьох видах 

культуровідповідної діяльності, які не втрачають своєї актуальності під час 

зміни робочого місця або технології матеріального чи нематеріального 

виробництва. Така концепція тісно перегукується із прийнятою Радою 

Європи 1996 року концепцією ключових компетенцій як освітнього ре-

зультату [1, с.59]. Рада Європи упровадила чимало компетенцій, але кожна 

країна, з огляду на свої пріоритети та взаємодії з професійною сферою 

виділяє певні компетентності та компетенції. Національний інститут 

педагогіки республіки Білорусь, наприклад, розробив стандарт навчального 

курсу «Технологія», який містить низку компетенцій: культурнодіяльнісну, 

природничо-наукову, пропедевтично-професійну, маркетингову, 

конструкторську, проектувальну, виконавську [38, с.297-298]. Наукові 

пошуки в цьому напрямі проводять певною мірою і в нашій країні. 

Наприклад, дослідник О. Дахін використовує поняття «освітня 

компетенція», під яким він розуміє рівень розвитку особистості учня, 

пов’язаний із якісним засвоєнням змісту освіти та вважає, що освітня 

компетенція – це ідеальна, нормативна характеристика, яка моделює якості 

випускника і певною мірою обслуговує термін «освітня компетентність», 

точніше розкриває його змістове наповнення [14, с.42]. О. Козирева до цього 
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поняття включає й сукупність якостей особистості, й професійних знань, 

умінь і навичок [22, с.50]. І. Перестороніна наголошує, що професійна 

компетентність учителя – це сукупність професійно-педагогічних 

компетенцій, а саме: 

� соціально-психологічної (готовність до вирішення професійних 

завдань); 

� комунікативної та професійно-комунікативної;  

� загальнопедагогічної (психолого-педагогічної та методичної);  

� предметної (у сфері діяльності вчителя); професійної самореалізації 

[84 с.179]. 

Таким чином, компетентність і компетенція є взаємодоповнюваними 

та взаємозумовленими. Компетентна людина, яка не має повноважень 

(компетенції), не зможе повною мірою у соціально значущих аспектах 

реалізувати її. На підставі цього у спеціаліста розвиваються передумови до 

виникнення статусно-рольового конфлікту, який занадто руйнівно діє на 

саму людину і створює конфліктні ситуації в групі та колективі. Ще більш 

асоціальною є діяльність некомпетентної людини, яка має компетенцію 

(повноваження). У зв’язку з цим компетентність учнів є основним якісним 

показником освітнього процесу у ВНЗ, і отже, її досягнення можна вважати 

педагогічною метою [15, с.34]. 

Відомо, що на кожному віковому етапі, який супроводжує освіта, 

людина досягає своєї вершини у вигляді певної компетентності: дошкільник 

– шкільної компетентності як готовності до навчання у школі; випускник 

початкової школи – навчальної компетентності як готовності до навчання в 

основній школі; випускник основної школи – особистої компетенції як 

готовності до свідомого вибору подальшого шляху в освітньому або 

професійному закладі; випускник середньої школи – соціальної компетент-

ності як готовності до життєвого та професійного самовизначення; 

випускник професійної школи – професійної компетентності як готовності до 

самостійної професійної праці. Освіта дорослих у цілому має формувати 
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життєву компетентність, їхні нові життєві кваліфікації, допомагати їм у 

розв’язанні особистих життєвих проблем і покращувати їхнє життя за 

рахунок своєї обізнаності у питаннях буття за нових умов: соціальних, 

економічних, демографічних, вікових тощо. При цьому та чи інша 

компетентність матиме один рівень в освітній школі, й дещо вищий – після 

закінчення повної середньої школи, ще вищий – після отримання вищої 

освіти [4, с.21]. Іншими словами, кожний наступний рівень компетентності 

передбачає засвоєння попереднього рівня. 

Аналіз наукових ідей українських дослідників В. Крижка, 

Є. Павлютенкова та В. Семиченко вказує на те, що до поняття професійної 

компетентності науковці вкладають глибинну суть [60]. Насамперед вони 

відносять її до результату професійної підготовки у системі безперервної 

освіти; по-друге, до результату методичної роботи у навчальному закладі; по-

третє – це рівень професійної майстерності. Опанувати педагогічну 

спеціальність можна з різним ступенем майстерності, тобто на різному 

фаховому рівні. Однак до вершин майстерності доходять лише одним шля-

хом: «знизу – вгору», «від малого до великого», «від невміння до вміння» [45, 

с.19]. Професійну компетентність вчені показують як форму виконання 

педагогом своєї діяльності, зумовленої ґрунтовними знаннями якостей, явищ 

і предметів, які він перетворює (людина, група, колектив), як вільне 

володіння змістом власної праці (професійно-педагогічна функція), а також 

відповідність цієї праці професійно важливим якостям учителя [46, с.20]. З 

ідей української педагогічної спадщини Г. Ващенка професійну педагогічну 

компетентність розглядають, наприклад, як педагогічну майстерність, 

показник високої професійної діяльності: глибокої освіченості людини, що 

виявляється в обізнаності з історією педагогіки, філософією, бо всі 

педагогічні системи базовано на певних філософських засадах. Г. Ващенко 

вказує й на те, що майстерність педагога залежить від знання психології 

дитини. Тому педагог повинен знати як загальну психологію, і так і 

психологію дитини. У свою чергу тонка психолого-педагогічна інтуїція 
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можлива лише за умови, коли педагог любить свою роботу і своїх учнів [16; 

17]. Аналогічну думку мають  Н. Бордовська та А. Реан. «Майстер своєї 

праці, – відзначають вони, – це компетентний у психолого-педагогічній, 

предметній галузі фахівець, який вміє на високому рівні репродукувати 

професійні знання, навички та вміння» [6, с.105]. Таку ж точку зору 

висловлюють й інші вчені [35; 36; 41; 61 та ін.] Ми поділяємо погляд Є. 

Павлютенкова, який розпочав досліджувати цю проблему в 90-х рр. XX 

століття [42; 43; 44; 47]. У своїх роботах із позиції системного підходу він ви-

ділив ціле (професійну майстерність) як результат професійного становлення 

людини та його компоненти (потребнісно-мотиваційний, операційно-

технічний і рефлексивно-оцінний). До висновку про компоненти професійної 

майстерності він дійшов після аналізу її як кінцевого результату, як продукту 

діяльності (самодіяльності) професійного удосконалення людини. Він 

виділяє два органічно пов’язаних компоненти: об’єктивний (наявна та 

народжена в процесі діяльності духовна та матеріальна культури) та 

суб’єктивний (що відображає багатство вже реалізованих можливостей 

людини як суб’єкта діяльності). Об’єктивний компонент (і оволодіння, і 

відтворення елементів духовної та матеріальної культури) передбачає 

наявність певного рівня сформованої в особистості операційно-технічної 

сфери діяльності, а суб’єктивний – потребнісно-мотиваційної, а також 

рефлексивної-оцінної, без якої неможливе оцінювання перших двох сфер, і, 

відповідно, саморегуляцій та самовиховання. Таким чином, будь-яка 

повноцінна діяльність складається із трьох компонентів: потребнісно-

мотиваційного, операційно-технічного та рефлексивно-оцінного. Відсутність 

першого перетворює діяльність на хаотичне скупчення окремих дій без 

виразної й усвідомленої мети. В другому компоненті вирішальну роль 

відіграє запредмечування, бо лише за умові запредмечування, із вираженням 

себе в різних формах зовнішньої діяльності людина саморозвивається, 

самовдосконалюється [29, с.32-33]. А відсутність третього компонента також 

перетворює діяльність на випадкову нерегульовану сукупність дій. При 
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цьому втрачаємо мету діяльності й уявлення про її досягнення. Не випадково 

Л. Фрідман і К. Волков відзначають, що будь-яка розумова діяльність 

повинна мати три зазначені компоненти і найважливіше завдання освіти – 

навчити учнів організовувати свою діяльність як повноцінну, розумну, в якій 

всі три компоненти збалансовані, розгорнуті, усвідомлені та цілком здійснені 

[65]. До речі, В. Мадзігон визначає майстерність як високе мистецтво в 

певній галузі, що передбачає наявність професійних знань, умінь і навичок, 

пов’язаних із такими діяльнісними проявами. операційно-технічними 

(охоплюють професійні знання, вміння та навички, професійно-значущі 

здібності); мотиваційно-потребнісними (відповідальне ставлення до праці, 

розвинена потреба професійних досягнень, спрямування на справу, висока 

об’єктивна значущість праці як самореалізації тощо); когнітивними (високий 

розвиток репродуктивних і творчих компонентів пізнавально-практичної 

активності, розумова ініціатива та винахідливість тощо); морально-

вольовими (підвищена професійна активність, наполегливість, 

працелюбність, ретельність, ініціативність і заповзятість) [48]. 

Інтегративним результатом діяльності особистості, вкрапленим у 

професійну компетентність, є сукупність умінь суб’єкта Діяльності: 

саморегульовані соціальні, загальновиробничі та спеціальні вміння, 

сформовані в процесі використання раніше набутих знань, умінь і навичок за 

нових нестандартних умов [24, с.51]. Уміннях суб’єкта діяльності подано 

характер і ступінь реалізації його намірів і можливостей. Давно відома усім 

істина про те, що знання, уміння та навички без втілених у систему 

суспільно-важливих цінностей людини, її моральних відносин здатні 

«розтрощити душу». Освічена людина, у якої відсутні належні підвалини, 

найчастіше готова використовувати набуті знання в суто прагматичних, 

особистих цілях на шкоду іншим. Звідси зрозуміла й увага, приділена 

дослідниками та практиками проблемам формування суспільно значущої 

мотивації. Уміння є результатом професійного становлення особистості на 

стадії її самостійної професійної діяльності. 
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Відомо, що вміння формують протягом навчально-професійної 

діяльності, результатом якої є навченість, що передбачає від творення 

особистістю зафіксованих у суспільному досвіді прийомів, дій і поведінки, а 

також їхнє закріплення у вигляді знань, умінь, навичок. І цей компонент 

(операційно-технічний) передбачає зв’язок із двома раніше названими: 

професійне навчання може бути ефективним лише за наявності в учнів 

позитивної мотивації на оволодіння своєю спеціальністю. Будь-які знання, 

розуміння є частиною свідомості, оскільки вони мають певний зміст у 

системі набутих через суспільну діяльність знань [32, с.34]. Саме зміст 

визначає намагання особистості знайти більш адекватні способи для 

самовираження на поточній і наступних стадіях її професійного становлення, 

причому настільки, що можна стверджувати, професійна майстерність є 

результатом професійного самовизначення людини. Із багатьох можливих 

варіантів, різних засобів досягнення мети людина зобов’язана обрати ті, в 

яких можуть максимально втілитися її суттєві характеристики. Причому, чим 

багатша палітра можливостей, які передують професійному самовизначенню 

діяльності школяра, тим більшою є вірогідність правильного вибору професії 

і, відповідно, шляхів для самореалізації та самовираження, й тим наочніше 

буде подано в процесі та результаті професійної діяльності її індивідуальний 

вибір. А це вже залежить від системи трудового виховання, навчання та 

профорієнтації в школі (рання юність і підлітковий вік), результатом якої є 

правильне професійне самовизначення випускника школи. У свою чергу 

залучення до різних видів діяльності в школі, набуття професійних знань, 

умінь і навичок, застосування їх у нових нестандартних умовах – неможливі 

без відповідного ставлення до праці, працелюбності, які окремі дослідники 

вважають підґрунтям майстерності. Не випадково таке ставлення взагалі 

розглядають як одне із визначальних моментів психіки людини будь-якого 

віку [39]. 

Отже, можна констатувати, що кожна наступна стадія становлення 

зароджується в попередній і до кожної із наступних входять інваріантні 
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компоненти попередніх. Іншими словами, як зазначав Л. Виготський, між 

усіма ступенями цього процесу існує об’єктивна наступність і взаємозв’язок: 

формування одного поняття (так само, як і якості) є ключем до формування 

інших, бо кожний вищий ступінь заперечує нижчий, але не знищує його, а 

містить у собі як зняту категорію, як свій основний момент» [10, с.113]. 

Вказані компоненти є наскрізними та формуються на всіх етапах 

професійного становлення особистості (школа, професійний навчальний 

заклад, місце роботи). Результатом першого етапу становлення є професійне 

самовизначення, другого – навченість, третього уміння, четвертого – 

професійна майстерність. Відзначимо, що деякі дослідники стверджують, що 

педагогічна майстерність є вищим ступенем професіоналізму та найчастіше 

зумовлена комплексом спеціальних умінь і навичок, які дозволяють 

викладачеві ефективно управляти навчально-виховною діяльністю учнів [61, 

с.46], критично ставляться до намагань розширити це поняття та віднести 

його до сфери особистості [57, с.213]. Досить поширеним у науковій 

літературі є вузьке розуміння поняття «компетентність». Наприклад, зокрема 

Дж. Равен стверджує, що компетентність – це специфічна здібність, 

необхідні для ефективного виконання конкретної діяльності в конкретної 

предметній галузі, яка містить вузькофахові знання, специфічні предметні 

навички, засоби мислення, а також розуміння відповідальності за свої дії 

[55]. Цілісність особистості передбачає її структурну єдність, наявність 

системних; властивостей, які об’єднують решту й є підґрунтям її цілісності 

[58]. У структурі особистості вчителя така роль належить професійно-

педагогічному спрямуванню, яке, на думку В. Сластьоніна, утворює каркас, 

що зміцнює об’єднані в ціле основні професійно значущі властивості 

особистості педагога [49]. Як відзначає В. Шадриков, наявність в особистості 

суцільно і професійно значущих ціннісних орієнтацій забезпечує сумлінне 

ставлення до справи, пробуджує до дій, творчості та певною мірою 

компенсує недостатньо розвинені вміння та навички; відсутність позитивної 

орієнтації може стати причиною професійного краху, втрати вже наявної 
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педагогічної майстерності [69; 2]. Вирішення протиріч ціннісного порядку 

визначає спрямування діяльності особистості, орієнтує на утвердження або 

руйнування способу життя, системи суспільних відносин [29]. 

Потребнісно-мотиваційна сфера особистості – де інтегральна якість, 

характерна сукупністю соціальних настанов, ціннісних орієнтації, інтересів, 

що складають підґрунтя мотивів. Можемо виділити два типи мотивів: 

опосередкований і безпосередній. У разі коли, наприклад, професію 

обирають як засіб реалізації поставленої мети, що лежить поза самою 

професією, то цей тип належить до опосередкованої мотивації (соціальні, 

престижні, матеріальні, утилітарні мотиви). Якщо вибір стимульовано 

професією, ми маємо справу із безпосередньою мотивацією (естетичні, 

пізнавальні, творчі мотиви, а також мотиви, пов’язані зі змістом праці). 

Під час формування цієї сфери особистості важливим є забезпечення 

гармонійної мотиваційної сфери педагога, бо коли у домінувальному 

мотиваційному комплексі опосередковану мотивацію і подано в тісному 

зв’язку з безпосередньою, то професійне спрямування особистості 

виявляється більш стійко порівняно з тим, і коли сформованою є або лише 

опосередкована, або безпосередня мотивація. З іншого боку, відзначимо, що 

компоненти спрямування на особистості є більш стійкими та менше піддані 

коригуванню, ніж її психічні або психомоторні якості, а процес своєчасного! 

формування в особистості нових ціннісних орієнтації має значно, легший 

перебіг, ніж їхнє коригування (В. Марищук). Наприклад, пізнавальні мотиви 

школярів реформуються легше і швидше, ніж соціальні (А. Маркова). У 

процесі професійної діяльності відбувається подальша зміна мотиваційної 

сфери, вираженої появою нових та еволюцією низки старих мотивів, зміною 

абсолютної та відносної значущості мотивів та їхньої структури [69, с.39]. 

Операційно-технічна сфера діяльності особистості це інтегральна 

якість, яку характеризує сукупність спільних і спеціальних знань, умінь і 

навичок, професійно важливих якостей (ПВЯ). Специфіка формування цієї 

сфери особистості полягає в тому, що у дошкільнят і молодших школярів 
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спочатку формують найзагальніші уявлення про працю загалом (її предмет, 

засоби, умови тощо), подають зовнішні ознаки трудової діяльності, які 

поступом пов’язують із основними, і далі з її суттєвими ознаками. Потім 

виникають уявлення про подібні професії, які поступово деталізують, 

поєднують із конкретними видами (спеціальностями) цих професій. Це саме 

стосується вмінь і навичок, сформованих від найелементарніших до більш 

складних. Професійно важливі якості (ПВЯ), до яких належать і спеціальні 

здібності людини, поряд із мотивами відіграють роль тих внутрішніх умов, 

через які переломлено зовнішні впливи і вимоги діяльності, їх сформовано 

від більш загальних до більш спеціальних. Із початком освоєння діяльності 

суб’єкт вже має цілу низкою спеціальних умінь, навичок, ПВЯ, але вони ще 

не пристосовані до професійної діяльності. Впродовж професійного 

становлення особистості й відбувається їхнє реформування відповідно до 

вимог діяльності [69, с.97]. 

Третім компонентом, роль якого донедавна явно недооцінювали в 

педагогічних дослідженнях, є рефлексивно-оцінний. Рефлексія (від лат. 

reflecsio – повернення, відображення) – форма теоретичної діяльності 

людини, спрямована на осмислення власних дій і вчинків [36, с.91]. 

Ґрунтовані на рефлексії самоаналіз і самооцінка забезпечують контроль, її 

здатність до самопізнання, уміння аналізувати власні дії, вчинки, мотиви, 

корекцію та самовдосконалення. Саме завдяки механізмам саморегуляції та 

саморефлексії педагог, який саморозвивається, активно культивує в собі 

індивідуальність, творчий потенціал і професійну майстерність [34, с.58]. Як 

свідчить дослідження С. Тищенко, розвиток рефлексивної здібності вчителів 

адекватно оцінювати характер застосованих ними психологічних знань і 

результатів їхнього впливу на особистість учня становить магістральний 

напрям психологічної компетентності педагогів як чинника перебудови 

школи на гуманітарних засадах [64, с.84]. 

До організації самоаналізу існують два підходи: 

1) самоаналіз на підставі порівняння нового результату із попереднім, 
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орієнтованим, насамперед, на відстеження особистісних змін і досягнень 

(динамізм розвитку). Цей вид аналізу є більш продуктивним з точки зору 

мотивації особистості до професійно-особистісного удосконалення [36, с.91]; 

2) самоаналіз за допомогою порівняння результату із еталоном 

зразком. 

У найбільш загальному вигляді логіку самоаналізу визначено таким 

чином: констатація результатів діяльності; порівняння її з еталоном, 

критеріями; визначення ступеня відповідності еталону, виявлення причин 

недоліків; визначення завдань і конкретних дій. Важливим компонентом 

самоусвідомлення особистості є ставлення людини до своїх здібностей, 

можливостей, особистих якостей. Значення самооцінки визначено тим, що 

неадекватна (коли людина оцінює себе необ’єктивно) самооцінка (завищена 

чи занижена) не дозволяє суб’єктові поставитись до себе критично, 

правильно співвіднести свої сили та завдання різної складності, хоча, 

щоправда, існують наукові розробки, в яких стверджують, що невпевненість 

в успіхові надає стимулювального впливу [66, с.275]. 

У будь-якому випадку в першу чергу необхідно сформувати здібність 

до адекватної самооцінки діяльності на підставі порівняння її результатів із 

еталоном, який є критеріальним підґрунтям оцінної діяльності. У 

педагогічній літературі виділяють такі види самооцінки: критична – на 

підставі попереднього аналізу своїх можливостей; професійна – під час 

реалізації діяльності на підставі самоконтролю; ретроспективна – на 

завершальному етапі діяльності [36; 45]. 

На підсумок цієї, безумовно, короткої характеристики професійної 

компетентності відзначимо, що розглянуті нами її компоненти найтіснішим 

чином взаємопов’язані між собою і виділити їх можливо лише за умови 

дослідження. Не випадково в інженерно-психологічних дослідженнях, 

наприклад, чимало авторів виходять із теоретичного положення про те, що 

ПВЯ і властивості, які проходили тестування, не відіграють самостійної ролі, 

а можуть бути правильно зрозумілими лише з урахуванням особистої 
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індивідуальності [9, с.10]. Дослідження, присвячені вивченню особливостей 

діяльності представників різних професій, свідчать, що сформованість лише 

виконавських умінь ще не забезпечує готовності до праці і, тим паче, до її 

високих показників. Продуктивність праці залежить не лише від того, чи 

володіє той чи інший фахівець сприятливими психофізіологічними якостями, 

але и від ставлення до праці. Професійна спроможність без зацікавленості у 

роботі, мабуть, ще менш ефективна, ніж виробнича активність 

(зацікавленість у роботі) без професійної придатності. Високі трудові 

показники забезпечують єдність, синтез трьох компонентів професійної 

майстерності, які ми розглядаємо. До речі, психолог Є. Климов вважає 

можливим обмежити мотивацію вчителя і навіть його потреби тільки 

навчальною сферою, що виключає із когорти завдань найважливішу з них – 

формування професійної мотивації, уявлень про свої професійні можливості, 

готовність застосовувати свої знання. Він наголошує, що несформованість, 

суперечливість складових професійної компетентності може стати джерелом 

протиріч на шляху професійного становлення. Протиріччя можуть виникнути 

в структурі компетентності [20, с. 273]:  а)між спеціальною компетентністю 

та соціальною (знає свою справу, але погано, неправильно розуміє людей); б) 

між соціальною компетентністю й особистісною (знає свою справу, але 

погано, неправильно знає та рефлексує свої психічні стани і властивості, не 

орієнтований на будь-які засоби свідомої саморегуляції, самовивчення, 

самокорекції); в) між однобокою особистісною компетентністю та 

соціальною (надає значення психічним станам, переживанням і погано 

уявляє внутрішній світ інших людей, приписує їм свої важливі стани). 

Статична модель характеризує суб’єкт лише у певний часовий 

проміжок і перебуває у процесі пізнання як його знімок, перетин, а будь-який 

процес розглядаємо як його фрагмент, оскільки залишаються невідомими 

його вихідний стан і кінцевий результат. Сутність динамічної моделі полягає 

у встановленні взаємозв’язків між метою у формуванні кожного з 

компонентів моделі певного часового проміжку (молодий педагог, 

225



226 

 

досвідчений вчитель, майстер), фіксації визначеної послідовності 

новоутворень в них послідовності змін за той чи інший проміжок, які 

якнайшвидше ведуть особистість до основної мети. У руслі цього процесу 

«будовано певну мету, зміст, форми, методи, результати діяльності 

вихователів і вихованців. Така модель (або моделі) мають зорієнтувати всю 

життєдіяльність освітнього закладу, визначити конкретну мету та шляхи її 

досягнення. Педагогічна сутність моделі полягає в тому, що вона дозволяє 

виділити актуальні та перспективні завдання навчально-виховного процесу, 

з’ясувати, вивчити та науково обґрунтувати умови можливого зближення між 

очевидними, очікуваними змінами у визначених нами сферах особистості 

педагога. 

У процесі створення моделі компетентного вчителя ми спиралися на 

відомі в педагогічній і психологічній науці твердження про роль моделі в 

науковому дослідженні, яка: має неабияке практичне значення для 

планування подальшого експерименту; здатна виконати функції компактної 

організації факторів, визначити їх взаємодію та структуру в побудові моделі, 

знайти відсутні фактори; дає можливість визначити конкретну форму 

застосування моделювальної системи; може стати базисом для кількісних 

розрахунків, у тому числі й змін. 

Існує потреба додати до низки важливих здібностей і засобів 

мислення, які дозволяють розширити поняття компетентності педагога, на 

думку деяких дослідників [17]: здібність до модернізації змісту навчальної 

дисципліни (відповідність змісту навчальних програм науковим досягненням 

і сучасним пріоритетам, реалізованим у перегляді навчальних програм 

відповідно до розвитку не лише конкретної науки, але й техніки, соціальної 

сфери, культури, політичних та економічних реалій; у виділенні в змісті 

обов’язкових знань, необхідних людям, і факультативної частини для людей 

із особливими здібностями, в експериментальній перевірці, створенні нових 

засобів навчання; здатність компетентно використовувати та створювати 

комплекс засобів навчання, що відповідають сучасним науковим, політичним 
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і економічним реаліям (відновлення змісту, застосування окремих тем у 

змісті, створення нових за формою засобів навчання); здатність поєднувати 

вивчення предмета з вихованням особистості (гуманізація змісту, 

індивідуалізація навчання тощо); прагнення до безперервного навчання та 

створення умов для професійного і наукового зростання [17, с.152-155]. 

Шкільний учитель має надзвичайні потенційні можливості впливати 

на формування світогляду особистості, політичних переконань, настроїв і 

моралі молоді. Але реалізація цих можливостей залежить у кожному 

окремому випадку від особистих якостей педагога; реальну роль відіграють 

його талант, любов до дітей, бажання працювати. Окрім цього, висота 

соціального становища професії педагога, її престиж залежить від тієї 

системи суспільних відносин, в якій живе і працює вчитель. 

Це добре розуміли в усі часи. Найбільш далекоглядні та розумні 

державні діячі завжди намагались використовувати вчителів у своїх 

політичних цілях. Ще Ю. Цезар, наприклад, надав усім учителям Римської 

імперії право громадянства. Пруський учитель, відзначав Бісмарк, розбив 

Францію у війні 1870 р. Американські політичні діячі відверто говорили, що 

запуск першого супутника Землі відбувся завдяки успіхам насамперед 

радянської школи. В Японії повагу до вчителя піднесено до рангу культу.  

У 60-80 рр. відбулося падіння престижу вчительської професії, 

причому в нашій країн він значно нижчий, ніж в інших. Таку ситуацію можна 

пояснити тими об’єктивними умовами, в яких живуть і працюють шкільні 

педагоги, низьким рівнем їхнього матеріального стану, обмеженими 

можливостями для виявлення творчості, самореалізації та розвитку [23, 

с.165]. 

Головною метою в галузі освіти приблизно до 1960-х років була 

підготовка молоді до вступу в доросле, соціально-виробниче життя. Ця 

підготовка передбачала озброєння учнів певним багажем соціального досвіду 

попередніх поколінь, достатнім для функціонування в конкретних суспільних 

умовах протягом усього життя людини. Практично до вказаного періоду 
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системи освіти виконували ролі транслятора соціального досвіду, свого роду 

інкубатора суспільно-корисних особин, соціального інституту для виховання 

молодого покоління. Тим самим освіта практично виконувала лише дві 

функції – економічну  (підготовка робочої сили) та соціальну (підготовка мо-

лодого покоління) [19, с. 10]. Але приблизно із шістдесятих років розпочався 

процес поступової видозміни мети, завдань, характеру, функцій освіти, 

засобів її подання, ролей учителя і учня, ролі освіти в житті людини та 

людства, характеру взаємовідносин освіти, людини та суспільства [19, с.10]. 

Учені дійшли висновку, що небезпека самому існуванню людства наприкінці 

XX століття постає не стільки у глобальних кризах, навіть не стільки в 

неідеальності самої людини, скільки у чималому розриві між темпами змін у 

навколишньому середовищі та в її власному внутрішньому світі, зростанням 

компетентності людини, необхідної для того, щоб подолати або 

пристосуватися до цих змін. Криза компетентності людини – ось головна 

небезпека кінця XX століття [19, с.121]. Американський діяч у галузі освіти 

дорослих М. Ноулз вбачав вихід із кризи компетентності у створенні 

надзвичайної програми доведення компетентності покоління дорослих людей 

до рівня, необхідного для їхньої діяльності й адекватного умовам постійних 

змін навколишнього світу. Основним завданням, на його думку, стало 

створення компетентних людей – спроможних застосовувати свої знання за 

мінливих умов, чия б компетенція полягала в умінні залучатись до постійної 

самоосвіти протягом усього життя [19, с. 34-35].  

Педагоги США звернули увагу на те, що нові обставини та нова 

дійсність на межі XXI століття вимагають нового підходу до вчителів. Вони 

мають бути компетентними у таких сферах, як підтримання дисципліни та 

порядку в класі, знання у галузі співробітництва з іншими професіоналами, а 

також ретельно докладно оцінювати досягнення в навчанні [11,  с.228-239]. 

О. Аксьонов під час аналізу сутності компетентнісного підходу щодо 

допрофесійної підготовки школярів у ФРН, наводить факти з книги голови 

японської консалтингової фірми М. Томинага «Прорив у республіку 
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сміливих. Нові шанси для Германії» [ 1, с.56], у якій піддано нищівній 

критиці застарілу практику освіти [1, с.52]. М. Томинага писав тоді, що 

голови німецьких школярів і студентів нагадують йому застарілий архів, на 

полицях якого у своїй більшості перебувають припорошені пилом 

малопридатні знання. Це відбувається, наголошував автор, через те, що 

німецьку освітню систему спрямовано на засвоєння учнями максимальної 

кількості фактів, а не на вміння розв’язувати проблеми. У процесі 

професійного навчання основний акцент зроблено на набуття певних 

вузькоспеціальних навичок, цінність яких за сучасних умов швидко старіє. 

Головним недоліком німецької системи освіти М. Томінага вбачає у тому, що 

вона культивує міф про самоцінність отриманих у стінах навчального 

закладу конкретних знань замість того, щоб виховувати вміння і готовність 

вчитися все життя. Така філософія могла бути прийнятною в минулому, але 

абсолютно є неприпустимою на сучасному етапі. Врешті-решт, резюмує М. 

Томінага, на сьогодні німецька модель освіти не вирішує головного завдання 

– вона не дає достатнього запасу міцності у жорстокій конкурентній боротьбі 

на ринку праці, який дуже швидко набуває глобального характеру [1, с. 56-

57]. 

На думку В. Олійника, що недостатність академічної та професійної 

компетентності вчителів зумовлена переважно тим, що: вчитель перебуває 

під тиском зразків посередності; не має мотивації для подальшого 

професійного зростання; упевненим, що успіху можна досягти лише в інших 

галузях діяльності; болісно сприймає оцінювання своїх недоліків; вважає, що 

досяг біологічної компетентності, тобто навичок систематичного 

самотворення власного життя та розвитку [40, с. 62]. Учені констатують 

загострення цієї проблеми кризу професійної компетентності у Сфері освіти, 

яка характерна для усіх груп педагогів – від вихователів дитячих дошкільних 

установ, учителів шкіл, педагогів до професорсько-викладацького ладу 

вищих педагогічних навчальних закладів [70, с.33]. 

Основними  причинами кризи є: 
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1) невідповідність між швидкими змінами суспільної свідомості, 

зміною цінностей і пріоритетів суспільного життя й інертністю професійної 

свідомості деяких педагогів, які переважною більшістю орієнтовані на певні 

адміністративні настанови, одного боку, ми можемо спостерігати достатньо 

динамічне засвоєння суспільною свідомістю таких понять, як планетарне 

мислення, ринок, соціальна та професійна успішність, індивідуалізація 

мислення і діяльності, адаптивність поведінки, діалог і прагнення до 

консенсусу тощо. З іншого боку, наріжним каменем педагогічної традиції 

продовжує залишатися методологічне визнання пріоритету колективного над 

індивідуальним, егалітаризму, авторитаризму, ігнорування особистої 

відповідальності, що, в свою чергу, призводить до збереження верховенства 

репродуктивно-монологічних, авторитарних методів навчання та виховання 

тощо; 

2) ізоляція педагогічної громадськості від кращих зразків світового 

педагогічного досвіду, яка до цього часу продовжується, коли, принаймні, 

педагоги знайомі з педагогічним досвідом на рівні теоретичних відомостей, 

що не дозволяє говорити про інтеграцію на практичному рівні, можливість 

реально використовувати досягнення світової громадськості; 

3) інерційність традиційної системи педагогічного освіти: зміни, що 

відбуваються в ній останнім часом, або мають характер зміни вивісок, або ж 

спрямовані на зміну змісту освіти за принципом відновлення навчальної 

інформації, яка із урахуванням динамізму соціальних процесів, виявляється 

застарілою, як правило, на рівні розробляння навчальних програм. 

Все це призводить, по-перше, до внутрішнього розривання і 

свідомості педагогів, до наростання психологічного дискомфорту, тривоги, 

розгубленості людей у ситуаціях професійного и особистісного 

самовизначення, а, по-друге, ускладнює процеси взаєморозуміння між 

педагогами і, врешті-решт, є однією із перешкод  на шляху гармонійного 

входження країни в європейське співтовариство [70, с. 33-34]. 

230



231 

 

Якщо на початку 90-х років у педагогіці визначали протиріччя освіти 

в цілому [44, с.128-129], то на початку XXI століття вчені виділяють основні 

протиріччя різних напрямів функціонування цього соціального інституту, 

зокрема, в процесі становлення компетентності сучасного педагога, надають 

увагу показникам кризи його компетентності, зумовленим суперечністю між 

[29, с.70]: прагненням до швидких темпів розвитку особистості та певного 

професійною консервативністю педагогів в оцінюванні динаміки соціально-

педагогічної дійсності;  ступенем розвитку в педагогів системного погляду на 

педагогічну дійсність і ступенем інтегративності процесів, що її визначають. 

На думку російських вчених [29], що на рівні вчителя допоможуть 

розв’язати ці протиріччя: здібність до критичного оцінювання й інтеграції 

особистого та іншого (вітчизняного, зарубіжного, історичного, прогно-

зованого) досвіду педагогічної діяльності; прагнення до розвитку та / або 

формування особистих креативних якостей, які дають можливість генерації 

унікальних педагогічних ідей та отримання педагогічних результатів; 

наявність рефлексивної культури, сформованість потреби саморефлексії та 

спільної рефлексії з іншими суб’єктами педагогічного процесу; наявність 

високого рівня загальної комунікативної культури, теоретичних уявлень і 

досвіду організації культурної комунікації, здійсненої в режимі діалогу; 

наявність методологічної культури, концептуального мислення, 

моделювання педагогічного процесу та прогнозування результатів особистої 

діяльності; опанування культури збирання, відбору, відтворення, оброблення 

й інтерпретації фактів за умовах лавиноподібного зростання інформаційних 

потоків; прийняття філософії маркетингу як однієї з основних ідей діяльності 

педагога за умов становлення ринкових відносин в освіті; прийняття поняття 

професійної конкуренції як однієї з рушійних ідей розвитку особистості 

педагога; наявність культури педагогічного менеджменту в широкому 

розумінні, тобто прагнення до самовизначення в ситуаціях ціннісного вибору 

і прийняття відповідальності за кінцевий результат педагогічного процесу, 

що визначає професійну успішність за умов конкуренції; сформованості 
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теоретичних уявлень про системне педагогічне мислення та наявність 

досвіду системного дослідження педагогічної діяльності в цілому й особистої 

педагогічній діяльності; усвідомлення методу педагогічної діяльності як 

найвищої професійної цінності педагога; здатність до вироблення 

індивідуального стилю педагогічної поведінки. 

Під час аналізу труднощів, з якими стикнулись інноваційні 

гуманітарні програми в різних школах, коледжах, університет і США у 60-70-

х роках, представники гуманістичної психології виділили такі основні 

причини: 

� дефіцит людей, які не лише вірять в гуманістичні принципи й 

організовують своє життя відповідно до них, але і мають досвід 

гуманістичного суспільного життя; 

� у діяльності кожної організації існують тенденції створювати 

рутинні способи функціонування і така бюрократія є внутрішнім бар’єром 

гуманізації навчальних закладів;  

� у суспільстві практично відсутній досвід функціонування 

автономних гуманітаристичних організацій;  

� адміністрація більшості навчальних закладів розглядає владу над 

підлеглими (вчителями, учнями) як цінність, коли перевищує за своєю 

значущістю цінності навчання та розвитку [72; 28; 51]. 

Окрім названих причин, які на нашу думку, є спільними для різних 

соціальних систем, можна виділити додатково ще три групи перешкод, які 

існують сьогодні на шляху гуманітаризації освіти в Україні. До них 

належать: 

� соціально-економічні перешкоди (надзвичайний досвід авто-

ритарного стилю управління в усіх сферах суспільства; крах багатьох 

соціальних і духовних цінностей, хаос в економіці тощо); 

� перешкоди, безпосередньо пов’язані з системою середньої освіти 

(низький соціальний статус освіти в суспільстві, залишковий принцип 

фінансування освіти; перехід висококваліфікованих спеціалістів-
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предметників у сферу бізнесу через необхідність виживання за умов 

економічної нестабільності в країні тощо); 

� психологічні бар’єри (низький рівень психологічної культури 

педагогів та управлінців, відсутність розгалуженої мережі психологічних 

служб як у системі середньої освіти, так і в інших галузях, недостатня 

орієнтація суспільної свідомості в цілому на необхідність психологічного 

забезпечення життєдіяльності людей  психологічного захисту особистості 

тощо). 

Сьогодні посилено протиріччя між обсягами інформації та часом, 

відведеним на її засвоєння, у зв’язку з прискореним упровадженням 

імпортної техніки (техніки зарубіжного виробництва) а сучасному 

українському ринку, появою нових технологій, упровадженням досягнень 

науки у виробництво [22, с.10]. Низька загальноосвітня підготовка учнів 

пов’язана з тим що в сучасній школі переважають, як правило, репродуктивні 

методи навчання, які не розвивають творчого потенціалу учнів не сприяють 

формуванню в них умінь працювати з інформації єю виділяти головне, 

аналізувати та систематизувати її тощо. У той же час сучасний фахівець 

повинен не лише бути добре поінформованим, але й уміти застосовувати 

одержану інформацію в різних професійних ситуаціях. До основних протиріч 

у системі професійної освіти можна віднести і низку інших, пов’язаних із 

вимогами до сучасної системи освіти та наявністю дидактичних і 

технологічних засобів тощо.  

На підсумок викладеного відзначимо, що сферу освіти ще від 

Я.Коменського базовано на таких основних категоріях, як знання, уміння та 

навички. Сучасна сфера сьогодні має працювати з іншими категоріями – 

компетенціями. У цьому розумінні професія дає відповідь на те, яку 

компетентність повинна мати людина або якою є сфера її компетенції. Тому 

професійна сфера оперує компетенціями, а освіта – знаннями, вміннями, 

навичками. І якщо професійна сфера може точно на рівні замовлення 

висунути свої вимоги до освіти, то завдання освіти полягає в тому, щоб 

233



234 

 

трансформувати знання, уміння, навички в певні компетенції, яких вимагає 

професійна сфера [1, с. 59]. Якщо протягом цієї трансформації вчитель 

організовує взаємодію з учнями технологічно, він сформує такі здібності: 

мислетехнічні (втілення думки в життя), комунікативні (розуміти й бути 

зрозумілим), рефлексивні (усвідомлювати свої дії). Коли ж педагогічний 

процес не задіює своїх суб’єктів у продуктивній діяльності, то вони стають 

просто споживачами. На думку М. Т. Громкової, споживацька позиція – 

головна проблема адаптації до ринкових відносин [12, с.81]. До технологій 

подолання цієї проблеми ми відкосимо проектну діяльність педагогів. 
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