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Шановні читачі !

Журнал «Постметодика» продовжує професійний діалог з актуальних питань
сучасної освіти. Цей номер, зокрема, присвячується проблемам творчості, май-
стерності та професіоналізму у педагогічній діяльності.

На сторінках «ПМ» читайте про інноваційні підходи у педагогічній взаємодії
учасників освітнього процесу (с. 43–46), результативність пілотного дослідження
професійної рефлексії викладачів математичних дисциплін коледжів (с. 27–30),
автономію навчання як концепцію самостійного вивчення мов і створення індиві-
дуальної моделі самоосвіти на базі здобутого мовного досвіду різного виду
(с. 76–80).  

Низку статей, зокрема, присвячено іміджу педагога. А. В.  Коркішком висвіт-
лено основні типи та функції професійного іміджу (с. 35–38), Н. І. Ашиток
(с. 3–6) на основі історичної ретроспективи розкрито відмінності іміджу педагога
в різних культурах, Т. Ю. Осиповою (с. 81–86) – ідею спрямування майбутніх
учителів на формування професійного іміджу педагога-наставника.

Пропоновані у цьому номері «Постметодики» статті підготовлені учасниками
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної
педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм», що відбулась 24 лютого
2017 року у Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка. В
окремих працях автори узагальнюють і актуалізують традиційні положення, у
деяких статтях сигналізують про свою дослідницьку діяльність.

Дискусія щодо творчості, майстерності та професіоналізму у педагогічній
діяльності триває. «Постметодика» запрошує до обміну на її шпальтах новими
педагогічними та методичними ідеями.
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Постановка проблеми у загальному вигля-
ді. Одним із шляхів гуманізації сучасної осві-
ти і підвищення її ефективності є формування
педагога зі статусом, який відповідав би вимо-
гам часу. Цей статус у певному розумінні
можна назвати іміджем. Імідж (від англ. іmage
«образ») – це образ людини загалом, те, як
вона виглядає в очах інших людей, уявлення
про її внутрішній і зовнішній вигляд, сукуп-
ність уявлень суспільства про те, яким пови-
нен бути індивід у відповідності зі своїм ста-
тусом. Вдало обраний особою імідж є запору-
кою її особистісного і професійного успіху.
Зазначене стосується й педагога, імідж якого
визначають як «емоційно забарвлений стерео-
тип сприйняття образу вчителя в свідомості
вихованців, колег, соціального оточення, масо-
вій свідомості. При формуванні іміджу вчите-
ля реальні якості тісно переплітаються з тими,
які приписуються йому оточенням» [9], а тому
ефективність іміджу залежить не лише від
зусиль педагога, спрямованих на вдосконален-
ня свого образу, а й від уявлень про нього,
закріплених у свідомості оточення. Вивчення
цих уявлень сприятиме ґрунтовнішому розу-
мінню природи іміджу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Феномен іміджу вивчався в філософії, соціоло-
гії, психології, теорії комунікації, педагогіці та
ін. з різних точок зору, зокрема, компетентніс-
ного (С. М. Захарова), системного
(В. Г.Константинова, Г. Г. Почепцов), діяльніс-
ного (В. Г. Константинова), особистісно-орієн-
тованого (Е. Г. Патрикєєва, А. О. Перцева,
Г.Л.Драндров, Т. Б. Тумаров), антропологічно-
го (В. М. Шепель), соціально-психологічного
(А. А. Калюжний, Д. О. Леонтьев), соціокуль-
турний (Д. А. Фадєєв, Т. В. Метляєва
Н.Ф.Метлєнтов). Імідж з позиції культуроло-
гічного підходу, розглядається як спосіб кому-
нікації у контексті культури (К. Г.Калюжна),
універсальний спосіб існування людини в куль-
турі і постійний процес репрезентації окремої
особистості або групи у змістовому просторі
своєї епохи за допомогою тілесно-знакових
об’єктивацій, сукупність поведінки та ціннос-
тей, до якої належать системи моделювання
світу, моделі соціальної орієнтації, комплекс
конвенцій, табу, ієрархій, естетичні коди і пові-
домлення (І. К. Черемушкіна), культурний код,
за допомогою якого відбувається постійна реп-
резентація особистості або групи, що є текстом

УДК 37.011.31  

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ
ІМІДЖУ ПЕДАГОГА

Н. І. Ашиток

У статті авторка пропонує своє розуміння сутності культурологічного підходу до вивчення іміджу педа-
гога у світлі модернізації сучасної освіти. На методологічній основі цього підходу вона розвиває ідею про
відмінність іміджу педагога у різних культурах на основі історичної ретроспективи.

Ключові слова: освіта, професійна підготовка, педагогіка, культурологічний підхід, імідж, навчальні
заклади.

Ашиток Н. И.  Культурологический подход к изучению имиджа педагога
В статье автор предлагает свое понимание сущности культурологического подхода к изучению имиджа
педагога в свете модернизации современного образования. На методологической основе этого подхода она
развивает идею о отличии имиджа педагога в различных культурах и на разных исторических этапах.

Ключевые слова: образование, профессиональная подготовка, педагогика, культурологический подход,
имидж, учебные заведения.

Ashytok N. I. Culturological Approach to Teacher's Image Studying
The author proposes her understanding of the culturological approach to studying the image of the teacher in
the modern educational system. In this paper the culturological approach is used to analyze the different images
of teachers in various cultures and historical settings.

Key words: education, professional training, culturological approach, image, education institutions.

______________________________

Ашиток Надія Іванівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та корекцій-
ної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
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культури, який формує кінцевий узагальнений
образ соціального цілого, соціальний стереотип
(Д. А. Фадєєв, Т.В.Метляєва) [10]. Зв’язок
іміджу з культурою зумовлений тим, що осо-
бистість є втіленням або, точніше, буттям куль-
тури у людському індивіді [1, с. 7], формування
ж особистості як суб’єкта практичного, теоре-
тичного та ціннісного ставлення до світу відбу-
вається шляхом входження у культурний про-
стір [5, с. 163 – 167]. Метою даного процесу є
особистість зі сформованою системою ціннос-
тей, яка вибудовує на основі цієї системи від-
носини зі світом і є компетентною у певній про-
фесійній сфері [2; 11].
Незважаючи на те, що існує чимало праць,

присвячених вивченню основних засад іміджу,
існує необхідність докладнішого розгляду
цього явища з позиції культурологічного під-
ходу, зокрема, у плані його вивчення (на при-
кладі іміджу педагога) як динамічного феноме-
на, залежного від соціально-культурних очіку-
вань. Саме цим пояснюється мета нашого
дослідження, у якому увага акцентується на
зміні уявлень суспільства про те, яким повинен
бути індивід у відповідності зі статусом педа-
гога у різних культурах на основі історичної
ретроспективи.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Образ педагога на різних етапах культурного
розвитку людства був неоднаковий, що, зокрема,
відзначається у роботі О. Невмержицької [7].
Цей образ тісно пов’язаний з виховним ідеа-
лом у кожному суспільстві, при засвоєння
якого важливу роль відіграє приклад педагога,
адже, як зазначав С. Й. Гессен, багато того, що
вчитель передає, учень засвоює методом
«живої зарази» – тим способом, який часом не
вербалізується і сприймається на підсвідомо-
му рівні [3]. У Стародавньому Вавилоні,
Єгипті, Сирії вчителями найчастіше були
жерці, а в Давній Греції – розумні, талановиті
вільнонаймані громадяни: дидаскали, педаго-
ги, педономи, педотриби. У Стародавньому
Римі від імені імператора педагогами були
державні чиновники, які знали науки, багато
подорожували, знали мови, культуру та звичаї
різних народів. У стародавніх китайських дже-
релах, що дійшли до наших днів, згадується,
що ще в XX ст. до н.е. у країні існувало мініс-
терство, що відало справами освіти народу,
яке призначало на посади учителів мудрих
представників суспільства. Освіта у китайців
шанувалася, про що свідчить легенда, у якій
розповідається про розмову Великого вчителя
Конфуція з учнем. «Ця країна велика й густо
населена. Що ж вона потребує, вчитель?» –
питає учень. «Збагати її», – відповідає вчи-
тель. «Але вона і так багата. Чим же її ще зба-
гатити?» – запитує учень. «Навчи її!» – відпо-
вів учитель. У середні віки педагогами, як пра-
вило, були священики та монахи, хоча в
міських школах та університетах ними часто
ставали особи, які отримували спеціальну
освіту. В епоху Античності вважалося, що

здійснювати виховання здатний, перш за все,
мудрий наставник похилого віку. В епічних
поемах Гомера «Іліада» та «Одіссея» знайшов
відображення один з перших педагогічних
ідеалів – образ досконалої особистості, розви-
неною розумово, морально і фізично. Якщо в
Давній Греції виховання було спрямоване на
формування людей, покликаних служити сус-
пільству, в середньовічному християнському
суспільстві його метою стало формування
людей для служіння християнського ідеалу.
Образ ідеальної особистості Середньовіччя
розумівся як релігійна особистість, що шанує
Бога і цінує свого ближнього. У цей період
принципово змінилися загальноєвропейські
культурні установки: на зміну світському вчи-
телю прийшов священик і монах, відбувся
перехід від надання освітніх послуг до релігій-
ного подвижництва. Іконописні зображення
того часу втілили цю зміну у специфічних
образах Христа з учнями в образах «імперато-
ра», вчителя, філософа. В епоху Відродження
гуманізм проповідував гармонійний розвиток
вільної особистості, за допомогою якої вона
була покликана перетворити суспільство, і
саме таким повинен уявлявся тоді педагог. У
часи Реформації в основі уявлень про вихо-
вання лежав ідеал громади, якій підпорядко-
вується особистість, а педагогічним ідеалом
того періоду стала особа, що вміє працювати
спільно з іншими людьми, поважає фізичну
працю і є носієм християнських ідеалів. В
епоху Просвітництва, як і в епоху
Відродження, в зв’язку з утвердженням ідей
гуманізму з’являються концепції цілісного
розвитку особистості з переважною орієнтаці-
єю на виховання волі та розуму, здійснюють-
ся спроби реалізації цих концепцій.
Відповідно, в ці часи починає формуватися
образ педагога-гуманіста. Стародавня слов’ян-
ська культура з’єдналася завдяки прийняттю
християнства зі східним християнством
Візантії, мета виховання в якій відрізнялася
від середньовічної концепції західного христи-
янства увагою до фізичних якостей людини. У
Київській Русі обов’язки вчителя збігалися з
обов’язками батька і володаря. Вчителів нази-
вали майстрами, підкреслюючи цим повагу до
особистості наставника підростаючого поко-
ління. Так називали й майстрів-ремісників. З
глибокої старовини збереглося шанобливе
«Слово про те, як не забувати вчителів своїх»
Кирила Туровського. Там можна прочитати
таке повчання: «Якщо й навчився і від простої
людини, а не від ієрея (священика), то тримай
в своєму серці і розумі пам’ять про нього до
виходу душі своєї ...».
У наш час ідея гармонійного та всебічного

розвитку особистості як вищої мети вихован-
ня визнається всім світом. Відповідно саме
такою особистістю повинен прагнути стати
педагог. Успіх педагогічної діяльності зале-
жить від дотримання педагогом вимог, які
ставляться до нього у суспільстві. Педагог як
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ніхто інший повинен керувати своїми почут-
тями, темпераментом, бути прикладом для
дітей. У сучасного педагога з’явилися нові
ролі: вчитель-консультант, який допомагає
дитині знайти шляхи вирішення проблеми;
учитель-модератор, що розкриває творчі мож-
ливості учня; вчитель-тьютор, який здійснює
педагогічний супровід дитини; учитель-психо-
лог, який враховує у своїй роботі вікові та
індивідуальні психологічні особливості дити-
ни. Місія сучасного вчителя надзвичайна – він
відіграє значну роль у формуванні нового,
інформаційного суспільства, а тому він пови-
нен стати прикладом у постійному прагненні
до оновлення знань, оволодінні новітніми тех-
нологіями, розвитку свого творчого, гумані-
тарного мислення. Саме такий взірцевий учи-
тель часто зображується у творах сучасної
художньої літератури різних народів. Такими
творами є оповідання А. Давидова
«Вдячність» (укр.), повісті О. Огульчанського
«Скарб Соломонового лиману», «Жаб’ячий
цар», «Знахідка на все життя» (укр.), В.
Фіялка «Лопушаний Король», (укр.) Б.
Комара «Диваки» (укр.), І.Кирія «П’ята осінь»
(укр.) В. Рачіцкаса «Зуйка-шибайголова»
(литов.), З. Ергле «Таємнича знахідка»,
«Операція «Бідон» (латв.), Д. Рінкуле-
Земзаре «Ось ми які» (латв.) та ін.
Проте не все є однозначним у ставленні до

педагога у суспільстві, про що свідчить його не
завжди позитивні образи у культурі, зокрема,
у деяких творах художньої літературі та кіно.
Проблематичні образи педагогів представлені
у романах Дж. Харріс «Джентльмени та грав-
ці» (англ.), Дж. Алдайка «Кентавр» (англ.),
Г.Манна «Вчитель Гнус, або Кінець одного
тирана» (нім.), повісті Р. Даля «Матильда»
(англ.). Цікаво, що образ вчителя у кінофіль-
мах змінювався за час існування кінематогра-
фу як мінімум тричі [4]. На першому етапі (20
– 60 роки ХХ століття) вчитель усвідомлю-
вався як борець за ідеали, представник важли-
вої професії, яка лише починає обіймати
шановане місце у суспільстві (у фільмах
«Танька-шинкарка», «Одна», «Сільська вчи-
телька», «Учитель», «Перший вчитель»); вчи-
тель як інтелігент, що займається вихованням
та освітою не лише дітей у загальноосвітній
школі, а й ліквідацією неписьменності безпри-
тульних або навчанням робітничої молоді в
вечірніх школах (у фільмах «Путівка в
життя», «Педагогічна поема», «Республіка
ШКІД»,«Весна на Зарічній вулиці»,«Велика
перерва» та ін.). На другому етапі  (60 – 80
роки) учитель сприймався як друг і духовний
наставник, демократична особа, що сповідує
гуманістичні принципи педагогіки співробіт-
ництва, іронічний інтелектуал; жива людина,
яка часто нещасна в особистому житті, схиль-
на до соціальних пороків та психоемоційного
вигоряння («Доживемо до понеділка»,
«Щоденник директора школи», «Іронія долі,
або З легкою парою», «Уроки французької»,

«Розіграш», «Ключ без права передачі»,«4 : 0
на користь Тетянки»,«Розклад на післязав-
тра» та ін.). На третьому етапі (з 80 років до
нашого часу) вчителя починають зображувати
у кіномистецтві як соціально неуспішну,
непривабливу, малозабезпечену, неосвічену,
неохайну, сексуально заклопотану особу
(«Опудало», «Дорога Олена Сергіївна»,
«Астенічний синдром», «Школа») [4]. До
останнього з етапів належать також фільми
«Училка» та «Географ глобус пропив».
Тривожна зміна позиції педагога, що відоб-

ражена у мистецтві, свідчить про потребу її
осмислення. Оскільки імідж – це сукупність
уявлень суспільства про те, яким повинен
бути індивід у відповідності зі своїм статусом,
а статус – це позиція людини у суспільстві,
яка характеризується відповідними правами і
обов’язками, що передбачає виконання нею
певного набору соціальних ролей у рамках
соціальних очікувань, імідж будь-якого фахів-
ця, у тому числі педагога, окреслюється не
лише індивідуальними бажаннями особи, що
прагне відповідати цим очікуванням, а й став-
ленням суспільства до цього фаху. У наш час
у країнах з різними культурами це ставлення
неоднакове. Зокрема, у звіті про дослідження
«Global Teacher Status Index 2013», проведено-
му фондом «Varkey GEMS Foundation», зазна-
чено, що найбільшою повагою в світі користу-
ються вчителі в Китаї. Великобританія і США
виявилися в середині рейтингу, після
Південної Кореї та Греції. Найнижчу позицію
серед 21-ї країни ОЕСР, які брали участь в
опитуванні, посів Ізраїль, де вчителі найменш
шановані. Песимістично були сприйняті отри-
мані дані про ступінь поваги до учителів в
Європі порівняно з азіатськими країнами. Так,
в Китаї 75% тих, хто брав участь в опитуванні,
повідомили, що вчителі в їх країні користу-
ються повагою у учнів [12]. Проте в Ізраїлі
учні можуть грубіянити педагогу, ігнорувати
його зауваження, спати на уроках, смітити у
класах. Крім того, тут вважається нормальним,
якщо батьки учня прийдуть у школу і вислов-
лять учителю в очі все, що про нього думають.
В Ізраїлі до наставника учні ставляться зі зне-
вагою, а в США підопічні можуть організува-
ти цькування. США – країна судових позовів,
у якій профспілка вчителів страхує своїх чле-
нів на випадок розглядів у суді на суму $ 1
млн. А отримати повістку в суд американсько-
му вчителю просто: учні, особливо в школах
для афроамериканців, що не полюбили свого
вчителя, можуть розставляти йому «пастки»,
щоб підловити та звинуватити його, наприк-
лад, у сексуальних домаганнях або расизмі. У
Німеччині вчителям ніколи не доводиться
заспокоювати буйних учнів. Тут існують
шанобливі стосунки: до студентів звертаються
на ви і без фамільярності, студенти звертають-
ся до викладача так само. У ВНЗ відсутня
корупція: нікому навіть не прийде в голову
думка принести вчителю чи викладачу букет



квітів. А у Японії робота вчителя вважається
не лише шанованою, а й престижною. Стати
тут педагогом нелегко. Для цього, крім про-
фільної освіти, необхідно скласти іспит, який
визначить, чи придатна людина до педагогіч-
ної діяльності, та отримати ліцензію. Конкурс
на місце в японських школах 20 – 30 осіб на
місце, зарплата – $ 2,5 – 5 тис. на місяць.
Цікаво, що у Фінляндії поняття «улюблений
учитель» відсутнє, оскільки педагог тут
сприймається як працівник сфери обслугову-
вання. Незвичне для нас ставлення до педаго-
гів в Іспанії – країні, в якій легалізована мари-
хуана. Там навіть вчителі цим користуються.
Крім того, лише у «міжнародних» іспанських
школах учитель не може собі дозволити й
пальцем торкнути дитину, як це часто буває в
інших навчальних закладах [6].
На сьогоднішній день на фоні міжнародних

інтеграційних процесів у країнах з різними
культурами виникає потреба вироблення
спільних вимог до іміджу педагога і, головне,
забезпечення його підтримки на державному
рівні з урахуванням культурної специфіки.
Про це, зокрема, йшлося на конференції
«Професійний образ і етос вчителя» (The pro-
fessional image and ethos of teachers) у квітні
2014 року в Раді Європи, Страсбурзі, в рамках
громадської Програми Песталоцці, в якій
взяли участь вчителі, науковці та політики. На
конференції був запропонований «Маніфест
учительства для XXI ст.». Під час обговорен-
ня цього документу з посиланням на позиції,
що були вироблені у Раді Європи (на 23-й
сесії), зазначалося: «Якщо суспільство визнає
центральну роль освіти у справі підтримки
свого демократичного майбутнього, воно
повинно визнавати своїх вчителів на тому
рівні визнання, який робить їх професію жит-
тєздатною і привабливою» [8]. Слід зазначити,
що при всій відмінності поглядів у різних
сучасних культурах на імідж педагога, його
місії у межах суспільства, незмінними залиша-
ються такі якості «ідеального вчителя», як
любов до дітей, доброзичливість, щирість,
уміння спілкуватися, вміння сприяти форму-
ванню особистості.

Висновки. Імідж – це соціально-культур-
ний феномен, цілісна, стійка і водночас дина-
мічна та історично зумовлена система типових
зовнішніх проявів внутрішніх рис та якостей
особистості, яка залежна від соціальних очіку-
вань, а тому ефективність цієї системи забез-
печується не лише зусиллями особистості, що
працює над своїм образом, а й суспільства, що
ставить перед людиною певні вимоги. У цьому
контексті імідж педагога внаслідок особливої
значущості зазначеної професії повинен під-
тримуватися на державному, соціальному та

національно-культурному рівнях.
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Постановка проблеми у загальному вигля-
ді. Людина як суспільна істота перебуває у
постійному взаємозв’язку з іншими людьми.
При цьому одним із найважливіших факторів
успішної взаємодії є сформованість системи
знань, умінь, навичок, здібностей, можливос-
тей кожної особистості, її духовної сфери. У
зв’язку з цим проблема навчання, виховання
та розвитку підростаючого покоління в умовах
зростання ролі людського потенціалу набуває
особливого значення, оскільки доля суспіль-
ства залежить від інтелектуального та мораль-
ного розвитку кожної особистості. 

Зважаючи на це, особливого значення
набуває професійна підготовка майбутніх
педагогів – носіїв моральних цінностей, досві-
ду людства. Саме вчителі закладають інтелек-
туальні та етичні основи інших професій.

Таким чином, особливої уваги заслуговує
процес формування педагогічної етики май-
бутніх освітян як складової їх професійної
майстерності.

Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз пси-

холого-педагогічної літератури виявив, що про-
блемою визначення сутності та змісту педагогіч-
ної майстерності займалися вітчизняні та зару-
біжні дослідники: Є. Барбіна, О.Дубасенюк,
І. Зязюн, Н. Кузьміна, А. Кузьмінський,
Н.Кухарєв, А. Щербаков та інші.

Різноманітність підходів до розкриття
поняття «педагогічна етика», визначення її
особливостей, завдань, функцій подано у пра-
цях Л. Архангельського, А. Гусейнова,
В. Наумчика, Є. Савченко, І. Писаренка,
Л. Шевченко. У працях Е. Гришина, І. Синиці,
В. Писаренко, І. Чернокозова розглядаються
етико-педагогічні вимоги до викладача.

Зазначена проблема залишається актуаль-
ною й досі і потребує доопрацювання, оскіль-
ки у педагогічній науці недостатньо розкрито
шляхи формування педагогічної етики студен-
тів вищих навчальних педагогічних закладів
як складової педагогічної майстерності.

Формулювання мети статті. Метою статті
є висвітлення сутності педагогічної етики як
складової педагогічної майстерності, обґрунту-

Постметодика.  – 2017.  – № 2-3 (127-128).  7

УДК 378.937:17.022.1  

ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕТИКИ ЯК
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У статті розкрито сутність педагогічної майстерності, визначено її складові; з’ясовано сутність педагогіч-
ної етики як умови формування гуманістичної спрямованості майбутніх педагогів. Охарактеризовано
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вання шляхів формування педагогічної етики
в умовах професійного навчання педагогів.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Будь-яка професійна діяльність ставить перед
людиною ряд вимог: інтелектуальних, прак-
тичних, моральних тощо. Рівень відповідності
особистісних якостей людини цим вимогам
визначає рівень її професійної майстерності.
Бути майстром своєї справи важливо для
людей будь-яких професій, але особливого
значення професійна майстерність набуває у
роботі учителя.

І.А. Зязюн поняття педагогічної майстернос-
ті визначає як комплекс властивостей особис-
тості, що забезпечує самоорганізацію високого
рівня професійної діяльності на рефлексивній
основі. До таких властивостей автор відносить
гуманістичну спрямованість діяльності учите-
ля, його професійну компетентність, педагогіч-
ні здібності та педагогічну техніку. Із перерахо-
ваних вище елементів педагогічної майстернос-
ті найголовнішим І.А. Зязюн вважає гуманіс-
тичну спрямованість. Гуманістична спрямова-
ність – спрямованість на особистість іншої
людини, утвердження словом і працею найви-
щих духовних цінностей, моральних норм
поведінки і стосунків [2, с. 30].

Основою гуманістичної спрямованості
педагога є педагогічна етика.

Л.Л. Хоружа педагогічну етику визначає як
галузь етичної науки, що досліджує основи,
сутність, специфіку, особливості педагогічної
моралі, обґрунтовує її принципи і їх реаліза-
цію у сфері педагогічної праці, розкриває її
функції, категорії, а також вивчає зміст
моральної діяльності педагога загалом, у тому
числі моральні взаємини у педагогічному
середовищі [8, с. 13].

Своєрідність вияву педагогічної етики
зумовлюється специфікою об’єкта професійної
діяльності педагога. Для вчителя – це людина,
її життя, здоров’я, душа, розум, емоційна сфера. 

Предметом педагогічної етики, за
Г.П.Васяновичем, є особливості вияву моралі
у свідомості, моральна діяльність і моральні
відносини. Моральна свідомість – форма сус-
пільної свідомості, яка відображена і закріпле-
на у вигляді моральних норм і правил поведін-
ки людей у суспільному й особистому житті [1,
с. 33-34]. На думку Л.Л. Хоружої базовою нор-
мою моральної свідомості педагога є гуманізм,
спрямований на прийняття людини як найви-
щої цінності, базується на вірі педагога у її
необмежені можливості [8, с. 24].

До структури моральної свідомості входять
такі компоненти: моральні знання, моральні
почуття. Моральні знання визначають як
особливу форму духовного засвоєння резуль-
татів пізнання, процесу відображення дійснос-
ті з погляду моральності, яка характеризуєть-
ся усвідомленням їх істинності. Моральні
почуття формуються на основі моральних
знань та становлять собою форму суб’єктив-
ного, безпосереднього переживаного мораль-
ного ставлення особистості до явищ навко-

лишньої дійсності, інших людей і їхніх вчин-
ків, самої себе і власних дій.

Моральну діяльність визначають як понят-
тя, що включає в себе не лише просвітництво,
самовиховання і досвід, а й мету, потреби,
мотиви, засоби та результати діяльності. Усі
перераховані компоненти моральної діяльнос-
ті безумовно важливі, адже антиморальні засо-
би досягнення мети у моральній діяльності і
саму діяльність роблять аморальною.

У процесі педагогічної діяльності учитель
вступає у взаємодію з учнями, їх батьками, коле-
гами, представниками громадських організацій
тощо. Якщо така взаємодія відповідає етичним
вимогам то її можна визначити як моральні від-
носини. Педагогічна мораль особливим чином
визначає характер відносин із суб’єктами
навчально-виховного процесу. Варто зазначити,
що стиль спілкування педагога з колегами не
завжди можна застосувати у взаєминах з батька-
ми учнів, він не є доречним у спілкуванні з сами-
ми учнями. Норми та правила моральної пове-
дінки вчителя лише в незначній мірі визначені
нормативними документами, у переважній біль-
шості вони традиційно склалися та закріпилися
в педагогічному досвіді [1, с. 34].

Сучасні науковці значну роль у процесі
становлення особистості педагога відводять
саме формуванню педагогічної етики.
Переважна більшість вчених доходять до
висновку, що педагогічна етика – це внутріш-
нє утворення педагога, що формується в
результаті цілеспрямованої діяльності, внаслі-
док планомірного та цілеспрямованого проце-
су самовдосконалення, розвивається разом із
іншими психологічними особливостями осо-
бистості педагога. Як і будь-яка цілеспрямова-
на діяльність,  процес формування педагогіч-
ної етики передбачає формування уявлення
про кінцевий результат цієї діяльності. Таким
орієнтиром має стати етичний ідеал учителя.

Етичний ідеал учителя визначають як
високоморальний взірець, спрямований на
вдосконалення моральної дійсності, гармонію-
вання її, власну творчу активність, що визна-
чає спосіб і характер його педагогічної діяль-
ності. У різні вікові періоди по-різному визна-
чали педагогічний ідеал, але суть його зводи-
лась до одного й того ж – це морально доско-
налий педагог із позиції аналізу його профе-
сійних якостей [8, с. 40-41].

Безпосередня професійна діяльність люди-
ни залишає на її поведінці серйозний відби-
ток, формує в людини відповідні якості, почи-
наючи від манери спілкування до манери три-
матися. Якщо розглядати педагогічну діяль-
ність, то слід зазначити, що вона ставить учи-
теля в таку ситуацію, яка постійно спонукає
до застосування моральних знань, вияву
моральних якостей, необхідних для належного
виконання свого професійного обов’язку.

Оцінюючи якість педагогічної діяльності
можна послуговуватись усіма етичними
поняттями, але окремо виділяють специфічні:
«педагогічний обов’язок», «педагогічна спра-
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ведливість», «педагогічна гідність», «педаго-
гічний авторитет». Вважаємо за доцільне роз-
глянути запропоновані поняття детальніше.
Педагогічний обов’язок визначають як

сукупність вимог і моральних правил, які сус-
пільство ставить до професії вчителя, вико-
нання ним професійних зобов’язань перед
усіма суб’єктами навчально-виховної діяль-
ності [8, с. 13].
Педагогічна справедливість має специфічні

ознаки, які засвідчують об’єктивність учителя,
рівень його моральної вихованості, що вияв-
ляється в оцінюванні вчинків учнів, їхнього
ставлення до навчання, суспільно-корисної
діяльності тощо [8, с. 13].

Важливим аспектом педагогічної діяльності є
суспільне визнання професії, усвідомлення її
значимості як у суспільстві в цілому, так і самим
педагогом. Педагогічна гідність – є суспільною
оцінкою реальних професійних досягнень і чес-
нот вчителя, які виявляються у різноманітних
ситуаціях шкільного життя [8, с. 13].
Педагогічний авторитет – це моральний

статус педагога у колективі учнів та колег, що
визначається рівнем його професійної майс-
терності, глибиною знань, ставленням до своєї
діяльності та всіх її учасників [8, с. 13].

На особистість педагога також постійно
впливає ряд етичних вимог до нього як пред-
ставника педагогічної професії.

Узагальнені моральні вимоги до особистос-
ті педагога визначено у вигляді моральних
принципів. Моральні принципи – це форма
моральної свідомості, у якій моральні вимоги
виражені найбільш узагальнено [1, с. 55].

У педагогічній науці та практиці неоднора-
зово робили спроби створити кодекс моральної
поведінки вчителя та зібрати в ньому узагаль-
нені моральні вимоги до особистості педагога.

Л.Л. Хоружа визначає кодекс моральної
поведінки вчителя як зведення моральних
норм і правил, яких слід дотримуватись педа-
гогу. Перший кодекс моральної поведінки
вчителя запропонував Марк Фабій Квінтіліан.
У ньому автор визначив ряд етичних вимог до
педагога:

— нехай учитель викличе у собі батьківські
почуття до своїх учнів і постійно уявляє себе
на їхньому місці, бо він несе відповідальність
перед батьками, які довіряють йому дітей;

— нехай він сам не має вад і не переносить
їх на інших;

— нехай суворість його не буде гнітючою, а
ласкавість розслаблюючою, щоб звідси не
виникла ненависть або презирство;

— нехай будуть тривалими бесіди про
моральне й добре, адже чим частішими будуть
умовляння, тим меншою буде потреба в пока-
раннях;

— нехай учитель не буде роздратованим і
водночас не потурає тим, хто потребує виправ-
лення;

— нехай він буде доступним у викладанні,
терплячим у роботі, більш старанним, ніж
вимогливим;

— нехай із бажанням відповідає тим, хто
запитує, і нехай запитує мовчазних;

— на похвалу він нехай не буде надто ску-
пим, але й не буде надто щедрим, оскільки
перше відбиває бажання до праці, а друге
породжує безпечність;

— нехай він кожен день скаже учням що-
небудь таке, що у них назавжди залишиться в
пам’яті [8, с. 54-55].

В усі часи людство цікавило питання вимог
до особистості вчителя. Так в епоху
Середньовіччя Єпіфаній Славинецький у
педагогічному трактаті «Громадянство звичаїв
дитячих» виклав громадянський кодекс, який
розцінювався як перший моральний кодекс
учителя України. У його змісті особлива увага
зверталась на моральні та естетичні вияви
людини, що нерозривно пов’язані з розумовим
розвитком. Серед радянських учених, що зро-
били свій внесок у розробку педагогічного
морального кодексу слід згадати прізвища
В. Писаренко, І. Писаренка, В. Чернокозової,
І. Чернокозова та інших. У запропонованих
ними кодексах у єдиному контексті подано як
загальні, так і часткові моральні норми, які
створюють враження відсутності конкретики
у вимогах. У кодексах сучасних американ-
ських науковців Д. Ділла, Дж. Гудледа,
Д. Сміта домінуючими складовими кодексів
визначено компетентність, обов’язковість і
відповідальність учителя [8, с. 55-56].

Аналізуючи зміст вищезгаданих педагогіч-
них моральних кодексів, варто зазначити, що у
виробленні моральних нормативів педагоги
намагалися консолідувати вимоги до вчителя,
сформулювати конкретизовані критерії його
професійної майстерності.

Формування етично компетентного вчите-
ля завжди було і є першочерговим завданням
сучасних вищих навчальних педагогічних
закладів.

Аналіз навчальних планів, програм,
навчальних посібників із психолого-педагогіч-
них дисциплін, плану виховної роботи
Кременчуцького педагогічного коледжу імені
А.С.Макаренка та плану виховної роботи
окремих класних керівників дає можливість
стверджувати, що в умовах навчання у педаго-
гічних коледжах можлива цілеспрямована
діяльність по формуванню педагогічної етики
студентів.

У навчальних планах коледжу навчальної
дисципліни «педагогічна етика» немає, але
окремі теми, що вивчаються зі вступу до спе-
ціальності, педагогіки, педагогічної психології,
методики виховної роботи, сучасних педаго-
гічних технологій, основ педагогічної майстер-
ності дають можливість сформувати у студен-
тів уявлення про категорії педагогічної етики,
етичні вимоги до особистості вчителя та його
діяльності, сприяють виробленню умінь та
навичок у сфері моральної діяльності та
моральних відносин. Розглянемо детальніше
зміст перерахованих вище навчальних дис-
циплін та визначимо перелік питань, які спри-
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яють формуванню професійної етичної компе-
тентності студентів. Нижче наведемо прикла-
ди таких питань:

— загальні засади педагогічної професії;
— особистість учителя та вимоги до нього;
— класики педагогіки про особистість учи-

теля;
— педагогічна культура та її складові;
— компоненти готовності педагога до про-

фесійної діяльності;
— педагогічне спілкування, його стилі;
— поняття педагогічної майстерності;
— педагогічна етика та педагогічний такт;
— моральність особистості учителя;
— гуманістична технологія навчання;
— самовиховання учителя тощо.
Особливу роль у формуванні навичок

моральної діяльності та відносин відіграє
педагогічна практика студентів. Вона є орга-
нічною частиною навчально-виховного проце-
су, забезпечуючи поєднання теоретичної під-
готовки майбутніх учителів із їх практичною
діяльністю у навчально-виховних закладах [7,
с. 61]. Безпосередня практична діяльність
педагога становить калейдоскоп педагогічних
ситуацій, дійовими персонажами яких є учні,
учителі, їх колеги, батьки. Саме в ситуації
взаємодії з іншими учасниками навчально-
виховного процесу студенти мають можли-
вість продемонструвати рівень оволодіння
педагогічною майстерності та сформованості
етичної компетентності.

Велике значення у процесі формування
етичного ідеалу вчителя у студентів коледжу
відіграє організація просвітницько-інформа-
ційної діяльності, професійно-спрямованої
виховної роботи. Із цією метою для студентів
проводять виховні заходи, науково-практичні
конференції, конкурси, екскурсії до музеїв
В.О. Сухомлинського, А.С. Макаренка, зустрі-
чі з випускниками коледжу різних років, педа-
гогами шкіл тощо. Наведемо приклад темати-
ки таких заходів: «Постаті гуманної педагогі-
ки», «Учитель Любові і Добра», «Долі вихо-
ванців А.С. Макаренка», «Сторінками
«Педагогічної поеми» А.С. Макаренка»,
«Серце, віддане дітям», «Сторінками педаго-
гічних праць В.О. Сухомлинського», «Я –
учитель!», «Конкурс педагогічної майстернос-
ті» тощо. Перераховані вище заходи дають
можливість для сприймання та аналізу педа-
гогічної спадщини видатних педагогів, учите-
лів-практиків сучасних шкіл, кращих випус-
кників і студентів коледжу.

Проаналізувавши зміст навчальних дис-
циплін, педагогічної практики та зміст вихов-
ної роботи, можемо узагальнити очікувані
результати формування етичної компетен-
тності майбутніх педагогів:

— усвідомлення студентами моральних цін-
ностей, норм та правил етичної поведінки та
відносин;

— розуміння етичного змісту професійної
педагогічної діяльності;

— здатність до здійснення етичної рефлек-
сії власної поведінки;

— усвідомлення необхідності професійного
самовдосконалення з орієнтацією на етичний
ідеал учителя;

— уміння розв’язувати педагогічні ситуації
з урахуванням почуттів та потреб вихованців;

— здатність будувати оптимальну модель
взаємостосунків із учасниками навчально-
виховного процесу з урахуванням етичних
норм педагогічної діяльності.

Із вищезгаданого слідує, що питання фор-
мування педагогічної етики студентів у колед-
жі розглядаються в контексті психолого-педа-
гогічних дисциплін, педагогічної практики та
виховної роботи.

Висновки з дослідження і перспективи
подальших розвідок. Актуалізація питання
цілеспрямованого формування педагогічної
етики майбутніх педагогів на сьогоднішній
день залишається актуальним. Ми розглянули
лише окремі аспекти процесу формування
етичної компетентності студентів.

Перспективи подальших досліджень уба-
чаємо у вивченні рівня сформованості педаго-
гічної етики студентів та в розробці системи
порад і рекомендацій студентам педагогічних
вузів щодо  формування професійної мораль-
ної свідомості, діяльності та відносин в умовах
самоосвіти та самовдосконалення.
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У сучасних умовах розвитку світового
суспільства економічна освіта стає найваж-
ливішим елементом соціальної сфери держа-
ви, що забезпечує стійке економічне зростан-
ня, стабільність та національну безпеку в
цілому. Актуальним для України є входжен-
ня до загальноєвропейської системи вищої
економічної освіти, в основі якої є Болонська
декларація, тобто перехід на євроінтеграцій-
ний шлях розвитку освітньої діяльності.
Освіта забезпечує майбутнім фахівцям про-
цес отримання систематизованих знань,
умінь і навичок з метою їх ефективного
використання у професійній діяльності.

Рівень професійної підготовки студентів, і
економічної зокрема, є одним із показників,
що характеризує професійну компетенцію,
тобто, вимоги до фахової підготовки, котрі
характеризуються сукупністю взаємопов’яза-
них сутнісних орієнтацій, знань, умінь, нави-
чок і досвіду діяльності студента щодо пев-

них кіл об’єктів реальної дійсності, необхід-
них для здійснення особистої та соціально
значимої продуктивної діяльності, фахової
компетентності та конкурентоспроможності.
Рівень економічної освіти повинен розгляда-
тися у контексті рівня розвитку економіки
країни, відтворення інтелектуальних, про-
дуктивних сил суспільства та створення
інноваційного середовища.
Постановка проблеми. Нові умови життя

висувають нові вимоги і завдання щодо соці-
альних та професійних якостей людини, її
місця, характеру, рівня кваліфікації, способу
мислення та поведінки. Саме людина, її
потенціал є рушійною силою економічного
прогресу в сучасному інформаційному сус-
пільстві. Наявність вищої освіти у широких
верств населення, особливо молоді, як озна-
ки високої кваліфікації робочої сили є необ-
хідною передумовою розвитку особистості.
Кожна країна має формувати політику сти-
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ЗАКЛАДАМИ УКРАЇНИ

Т. М. Болгар 

У науковій статті розглянуті питання проблеми підготовки майбутніх фахівців-економістів вищими
навчальними закладами України. Обґрунтовано необхідність підвищення рівня ефективності та якості
освіти студентів економічних спеціальностей. Доведено необхідність розвитку відносин вищого навчаль-
ного закладу з потенційними роботодавцями, що є важливим для працевлаштування випускників за спе-
ціальністю.
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мулювання набуття високої професійної під-
готовки. У сучасних умовах актуалізується
проблема створення моделі економічної осві-
ти, що відповідала б розвитку світових освіт-
ніх систем, відображала б помітні тенденції,
одночасно зберігала й розвивала національні
традиції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Проблема підвищення ефективності та якості
підготовки спеціалістів була і залишається
важливою, вона охоплює всі види і форми
навчально-виховного процесу у вищих
навчальних закладах. Різним аспектам розвит-
ку вищої освіти присвячені праці відомих
українських вчених, зокрема: синтез освіти і
науки з інноваційними технологіями розкрито
в працях О. В. Адаменко [1], О.А.Дубасенюка
[2], Н. М. Кузьміної [3], О. Г. Мороза [4],
Н.В.Рогальської [5], В.О.Сластьоніна [6];
філософський аспект проблеми підвищення
якості освіти у ВНЗ, розвиток дослідницьких
і професійних компетенцій, запровадження
інноваційних технологій розглянуто в працях
В. П. Андрущенка [7], А. М. Гуржія [8]
І. А. Зязюна, В. Г. Кременя [9],
Г.Ф.Москалика [10] та ін. Актуальність соці-
ально-економічних процесів у сфері вищої
освіти взагалі й економічної зокрема потребу-
ють подальших досліджень вітчизняної освіти
з урахуванням особливостей глобалізації,
Європейської інтеграції та інноваційної моде-
лі розвитку.
Формування цілей статті. Метою статті є

дослідження сучасних проблем розвитку
економічної освіти у вищих навчальних
закладах України, пошук шляхів підвищення
її ефективності та якості для вирішення
питань успішного працевлаштування випус-
кників за спеціальністю.
Опис основного матеріалу дослідження.

Сучасному суспільству потрібні ініціативні
спеціалісти, здатні постійно удосконалювати
свою особистість та діяльність: мати високий

ступень соціально-професійної мобільності,
готовності швидко оновлювати знання, роз-
ширювати арсенал навичок і вмінь, оволоді-
вати новими сферами діяльності.

Слід зазначити, що сьогодні існує проти-
річчя між економічною освітою, що орієнто-
вана на парадигму «знань», і сучасним бізне-
сом, якому необхідні практико-орієнтовані
фахівці. Уміння застосовувати знання, що
підвищує конкурентоспроможність підпри-
ємства, особливо важливі для успішної
діяльності сучасному ринковому просторі.
Тому, на даному етапі розвитку системи еко-
номічної освіти, актуальним є впровадження
на всіх її рівнях практико-орієнтованої пара-
дигми, заснованої на квінтеті «знання –
уміння – навички – досвід діяльності – ком-
петентність» [11].

Застосування «компетентнісного» підхо-
ду, заснованого на розумному поєднанні
фундаментальної освіти та практичної підго-
товки, у сфері економічної освіти допоможе
підвищити рівень особистісного, професій-
ного розвитку випускників економічних спе-
ціальностей вузів та підтримати її високий
статус у професійній структурі сучасного
суспільства.

Важливою складовою вищої освіти є еко-
номічна освіта. Економічна освіта – це
вироблення у студентів чіткого уявлення про
наукові закономірності розвитку економіки,
особливості ринкових відносин, цілеспрямо-
ване, систематичне формування у майбутніх
фахівців економічних знань, високої органі-
зованості та творчої ініціативи, підготовка їх
до високопрофесійної праці, вмілого дбайли-
вого ставлення до природи, вироблення
звички практично використовувати еконо-
мічні знання у реальному житті.

Слід зазначити, що сьогодні спеціальність
«Економіка» має досить велику популяр-
ність серед абітурієнтів як нашої країни, так
і всього світу. Але в Україні останнім часом
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існує обмежена можливість працевлаштуван-
ня кадрів. Таке явище, на наш погляд, викли-
кане кризовою ситуацією в економіці, а
також недостатнім рівнем якості освіти.

Отже, проблеми що притаманні україн-
ській системі економічної освіти, можна
подати у наступному:

1. Вузька професійна спеціалізація.
Наприклад, часто фахівці, які працюють на
фондовому ринку, мають дуже поверхове
уявлення про економіку виробництва або
логістику.

2. Теорія бухгалтерського обліку відок-
ремлена від базових основ економічної осві-
ти. Проте більшість практикуючих економіс-
тів вважають знання основ бухгалтерії необ-
хідним як, наприклад, знання азбуки для
читання.

3. Аналіз закономірностей бізнесу та про-
гнозування його розвитку в більшості випад-
ків спирається на математичні та статистич-
ні методи, що вимагають від фахівців відпо-
відних знань.

4. Економічна освіта досить часто вибира-
ється в якості не базової, а другої вищої осві-
ти.

5. Важливе місце у сучасній економічний
освіті належить знанням іноземних мов,
оскільки значну роль у сучасній економіці
відіграють світові економічні взаємозв’язки
[12].

Для розв’язання визначених проблем, на
нашу думку, доцільно:

– змінити співвідношення загальноосвіт-
ніх та вузькоспеціалізованих предметів, що
вивчаються у вищих навчальних закладах;

– розширити набір методів навчання та
програм практичної підготовки фахівців;

– змістити акцент із засвоєння значних
обсягів інформації, накопиченої про запас, на
оволодіння способами безперервного отри-
мання нових знань і уміння вчитися само-
стійно;

– формувати навики самостійного (кри-
тичного), а не репродуктивного типу мис-
лення;

– застосувати сучасні інформаційно-
комунікаційні технології у сфері економічної
освіти;

– поєднувати фундаментальну освіту та
практичну підготовку фахівців, традиції та
новації.

Створення ефективних шляхів економіч-
ної освіти перманентно, відкрито для іннова-
ційних перетворень.

На думку вітчизняних науковців ( С.О.
Сисоєвої, А.М. Алексюка, П.М.Воловика),
ефективність навчально-виховного процесу з
підготовки фахівців у галузі економіки
визначається елементами, що охоплюють
найбільш важливі його сторони, зокрема:

– організаційно-методичне забезпечення
(розробка моделі фахівця та кваліфікаційних
вимог до його підготовки, навчальних планів
за спеціальностями, навчально-методичних

комплексів дисциплін, розкладу навчальних
занять, консультацій і т. п.);

– кадрове забезпечення (формування кон-
тингенту викладачів і навчально-допоміжно-
го персоналу, підвищення їх фахового рівня
шляхом науково-дослідницької роботи, учас-
ті в науково-методичних конференціях і
семінарах, стажування, навчання в аспіран-
турі, докторантурі);

– матеріально-технічне забезпечення
(створення спеціалізованих лекційних ауди-
торій, забезпечення технічними засобами
навчання, лабораторним обладнанням,
обчислювальною технікою та ін.) [13].

В умовах диверсифікованості освіти, роз-
ширення академічні свободи, самостійності,
варіативності та альтернативності змінюєть-
ся стратегія підготовки кадрів. Сьогодні важ-
ливою є підготовкаи фахівців відповідно до
потреб економічної діяльності регіону,
потреб роботодавців, запитів суб’єктів рин-
кових відносин. Тому, необхідними умовами
досягнення високої якості професійної осві-
ти виступають: прогнозування потреб ринку
праці, підвищення ефективності ринку про-
фесійної освіти, усунення диспропорцій і
зайвого дублювання у підготовці кадрів.

Отже, перед системою економічної освіти
ставляться завдання виховання позитивного
ставлення до сучасного процесу перетворень
як важливого елементу економічної культу-
ри, подолання суперечності між теорією й
реальним життям. Крім того, практично не
вивченим залишається питання про те,
якими якостями повинен володіти економіст
для успішного виконання професійної діяль-
ності, які індивідуальні особливості студен-
тів важливо розвивати в процесі навчання,
щоб сприяти конкурентоспроможності май-
бутнього працівника.

Сутність процесу професійної підготовки
полягає в поступовому нагромадженні та
узагальненні студентом спеціальних знань,
уявлень, поетапному виробленню у нього
практичних умінь і навичок, особливих осо-
бистісних якостей, необхідних для успішної
роботи за даною професією, тобто формуван-
ня компетентного фахівця. Тісна співпраця
вищого навчального закладу з роботодавця-
ми дасть можливість випускникам-економіс-
там пройти професійну підготовку та вияви-
ти свої, професійно важливі якості під час
проходження виробничої практики, стажу-
вання чи випробування для вступу на робо-
ту. У такий спосіб, викликавши зацікавлення
з боку роботодавця до себе як до майбутньо-
го працівника, випускник може отримати
гарну роботу за спеціальністю, будуючи
свою майбутню професійну діяльність ще
студентом.

Для роботодавців, крім спеціальних
знань, досить важливими є особистісні якос-
ті потенційного працівника (сприйнятли-
вість, динамічність, готовність вчитися, від-
повідальність, надійність та ін.). Але не слід
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замовчувати проблеми, що найчастіше
характеризують початок трудової кар’єри
молодих економістів:

– відсутність стабільності й надійності,
оскільки випускники, особливо ті, хто рані-
ше взагалі не працював, швидко міняють
своє перше робоче місце;

– молодим не вистачає відповідальності,
навичок виконання систематичної роботи та
доручених завдань, дотримання норм ділово-
го етикету;

– не вистачає вміння працювати на
результат – досягати мети, знаходити шляхи
подолання перешкод на шляху до неї, прояв-
ляти самостійність і наполегливість, а також
бачити взаємозв’язки між своєю роботою та
результатом діяльності підприємства;

– завищені очікування щодо заробітної
плати, за оцінкою своєї праці, та характеру
роботи, що виконують економісти-початків-
ці.

Тому, усвідомлення майбутніми молоди-
ми фахівцями-економістами певних вимог
роботодавців повинно базуватися на таких
компетенціях, уміннях і навичках:

– володіння фундаментальними знаннями
та основами спеціальностями;

– серйозну мотивацію до професії;
– активну життєву позицію, творче став-

лення до справи, здатність працювати само-
стійно та уміння вирішувати поставлені зав-
дання, мобільність, рішучість, бажання пра-
цювати й творити;

– схильність до саморозвитку, прагнення
освоювати й створювати нові знання, уміння
й навички, аналітичні здатності, системне
мислення, ерудицію, кмітливість;

– працьовитість, бажання працювати,
готовність до труднощів, уміння самостійно
діяти в умовах невизначеності, відповідаль-
ність, пунктуальність;

– навички комунікації, володіння діловим
етикетом, уміння показати свої найбільш
вигідні якості при прийомі на роботу, уміння
думати про інших;

– бажання працювати на результат, креа-
тивність, відданість справі;

– мати міцне здоров’я, відсутність шкід-
ливих звичок.

Отже, роботодавці хочуть бачити в моло-
дих фахівцях активну життєву позицію,
високу мотивацію, прагнення до саморозвит-
ку, працьовитість, націленість на результат,
розвинені комунікативні навички та схиль-
ність до здорового способу життя, а це –
основні компетенції, що підвищують конку-
рентоспроможність випускника на ринку
праці.

Система вищої професійної економічної
освіти в Україні не завжди гнучко й вчасно
реагує на потреби ринку праці.
Проявляється це у зростанні частки випус-
кників вищих закладів економічних спеці-
альностей, що не працевлаштовуються за
фахом. З іншого боку, роботодавці змушені

все активніше вкладати інвестиції в створен-
ня альтернативних освітніх інституцій.
Висновки. Провівши дослідження основ-

них положень, що визначають концептуальні
основи розвитку економічної професійної
підготовки, підвищують її ефективність і
якість, можемо виділити основні напрями:

– орієнтація навчання на вивчення та
задоволення як поточних, так і перспектив-
них потреб ринку праці;

– забезпечення відповідності професійної
підготовки закономірностям і тенденціям
функціонування сучасного конкурентного
середовища;

– необхідність забезпечення професійної
спрямованості підготовки майбутнього еко-
номіста як основи його конкурентоспромож-
ності на ринку праці;

– відображення у змісті навчання новітніх
досягнень галузі інформаційно-комунікацій-
них технологій, методології наукового піз-
нання, сучасного економічного знання;

– створення професійно орієнтованого
освітнього середовища як основи формуван-
ня ключових професійних компетенцій
фахівця.

Сучасний кризовий стан суспільства та
економіки країни диктує нові вимоги до
якості професійної підготовки випускників-
економістів. Традиційна система економічної
освіти без певних змін не може забезпечити
підготовку майбутніх фахівців до професій-
ної діяльності у світі, про який викладачі
мають досить приблизне уявлення. Отже,
вищий навчальний заклад має підготувати
своїх випускників до змін, розвиваючи в них
мобільність, динамізм, здатність працювати в
ситуаціях невизначеності тощо.

Тому, принципові зміни в економіці дик-
тують такі нові вимоги до фахівців, як:

– вміння трансформувати свої знання у
відповідності до сучасних інноваційних тех-
нологій;

– поповнення знань за допомогою самоос-
віти;

– використання методів наукових дослід-
жень;

– володіння комунікативними здібностя-
ми, цінностями демократичного суспільства,
громадськими та соціальними компетенція-
ми;

– отримання гнучких професійних знань,
що відповідають змінам потреб ринку праці.

Подальші дослідження з визначеної теми
доцільно присвятити вивченню специфіки
сучасних вимог до процесу управління якіс-
тю освіти майбутніх економістів, що полягає
в спрямованості означеного процесу не тіль-
ки на засоби реалізації якісних змін, а й на
формування за допомогою цих засобів твор-
чої, ерудованої особистості, фахівця з висо-
ким рівнем інтелектуальних можливостей,
формуванню професійної компетентності в
галузі економічної теорії та практики, тобто
вироблення наукового обґрунтування і роз-
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роблення цілісної програми підготовки май-
бутніх економістів, що відповідає актуаль-
ним вимогам розвитку національної вищої
школи.
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Постановка проблеми у загальному вигля-
ді. Сучасний етап розвитку освіти характеризує
переосмислення та переструктурування основ-
них компонентів її змісту на засадах компетен-
тнісного підходу на всіх рівнях від дошкільної
до післядипломної освіти. Як зазначають про-
відні дидакти, зокрема О. Савченко [8], компе-
тентнісна освіта більше зорієнтована на прак-
тичні результати, досвід особистої діяльності,
вироблення ставлень, аніж на обсяг знань. Це
вимагає принципових змін у змісті та організа-
ції навчання, відтепер спрямованих на розвиток
конкретних цінностей і життєво необхідних
знань і вмінь. Упровадження компетентнісного
підходу в систему вищої педагогічної освіти
передбачає орієнтацію навчання на формуван-
ня у майбутнього фахівця низки соціально-осо-
бистісних, інструментальних, загальнонаукових
та професійних компетенцій, які у комплексі
складають основу його професійної компетен-
тності. Зміст конкретних компетенцій визнача-
ється освітньо-професійними програмами від-
повідних спеціальностей. Разом з тим, мусимо
констатувати, що традиційно процес вузівсько-

го навчання фактично не був зорієнтованийна
формування у майбутнього фахівця професій-
них компетенцій, та й досі не до кінця переорі-
єнтований. І форми викладання (лекції, семіна-
ри), і форми контролю (заліки, екзамени) спря-
мовуються у кращому випадку на те, щоб сту-
дент мав теоретичні знання, на їх основі буде
сформовано певні уміння і навички, які май-
бутній вихователь міг би біль-менш ефективно
застосувати у практичній діяльності з дітьми
(наприклад, під час педагогічної практики).
Особливо складним є формування практичної
складової професійних компетенцій, тобто
здатності випускника (або студента-старшокур-
сника) розв’язувати прикладні задачі чи про-
блеми у галузі професійної діяльності, що
передбачає здійснення інновацій та характери-
зується невизначеністю умов і вимог. Одним з
можливих шляхів розв’язання цього протиріч-
чя є включення у навчальний процес вишу
інтерактивних форм та методів, які значно під-
вищують рівень активності та самостійності
студента, без чого формування професійної
компетентності неможливе. Найменш обґрун-
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тованими на сьогодні є інтерактивні форми та
методи практичної підготовки майбутніх педа-
гогів, зокрема вихователів дошкільних закладів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в

яких започатковано розв’язання даної про-
блеми. Проблема компетентнісного підходу в
освіті була і залишається в центрі уваги бага-
тьох науковців. Дослідження питань формуван-
ня педагогічної компетентності вихователів
дошкільних закладів відображено у роботах
Г. Бєлєнької, Л. Кідіної, О. Мисик,
Х. Шапаренко та низки інших. Науковцями
обґрунтовано сутність поняття професійної
компетентності вихователя дітей дошкільного
віку та основні її складові. Г.Бєлєнька[2] роз-
глядає компетентність як підготовленість і реа-
лізовану здатність суб’єкта праці до виконання
завдань і обов’язків повсякденної діяльності.
При цьому вчена підкреслює, що поняття про-
фесійної педагогічної компетентності є складні-
шим, ніж загальне поняття «професійна компе-
тентність». Зокрема, дослідниця застерігає від
звуження поняття професійної компетентності
педагога, що працює з дітьми дошкільного віку,
лише до когнітивного компоненту педагогічно-
го професіоналізму – професійного мислення,
свідомості та самосвідомості. Професійна ком-
петентність вихователя дошкільного закладу,
на думку Г. Бєлєнької, охоплює такі компетен-
ції, як оздоровчо-профілактична, діагностико-
прогностична, навчально-розвивальна, мето-
дична, виховна, комунікативна, організаційно-
педагогічна, контрольна, просвітницька, само-
вдосконалення, кожна з яких потребує від
вихователя, крім професійних знань та вмінь,
ще й наявності позитивних світоглядних наста-
нов і розвитку певних особистісних професій-
но-значущих рис характеру [1].

Розвиваючи цю думку, Л.  Кідіна[5, 6] спра-
ведливо стверджує, що професійна компетен-
тність вихователя ДНЗ є інтегративним осо-
бистісним утворенням на засадах теоретичних
знань, практичних умінь, значущих особистіс-
них якостей та досвіду, що зумовлюють готов-
ність до виконання педагогічної діяльності та
забезпечують високий рівень її самоорганізації.
Вона пропонує у структурі професійно-педаго-
гічної компетентності вихователя дітей
дошкільного віку виділяти три компоненти:
мотиваційний, професійно-діяльнісний, осо-
бистісно професійний[4]. Кожен з названих
компонентів може бути охарактеризований
через сукупність фахових компетенцій, які
необхідно сформувати у майбутнього виховате-
ля ДНЗ. Наприклад, професійно-діяльнісний
компонент (предметно-практичний) професій-
ної компетентності вихователя поєднує кон-
структивно-організаційну, освітньо-виховну,
гностично-дослідницьку та діагностико-корек-
ційну компетенції. Серед важливих засобів
формування професійної компетенції
вихователя Л. Кідіна виокремлює педагогічну
практику, обґрунтовуючи педагогічну модель
формування фахових компетентностей майбут-
ніх вихователів ДНЗ у процесі педагогічної
практики[5].

Дещо по-іншому розглядає структуру профе-

сійної компетентності вихователя дошкільного
закладу О. Мисик [7], виділяючи у ній загаль-
нопедагогічні, спеціальні, технологічні, комуні-
кативніта рефлексивні компетенції, сукупність
яких забезпечує здатність фахівця самостійно,
відповідально, ефективно виконувати певні тру-
дові функції. Основною умовою формування
цих компетенцій, як і професійної компетен-
тності майбутнього вихователя дошкільного
закладу,дослідниця вважає такий педагогічний
процес у вищому навчальному закладі, який
забезпечений методологічними, дидактичними і
методичними розробками, що відповідають
сучасним вимогам науки і практики.

Вдослідженні Х. Шапаренко питання фор-
мування професійної компетентності майбут-
ніх вихователів дошкільних навчальних закла-
дів розкрито на засадах акмеологічного підходу
[9]. Професійну компетентність майбутнього
вихователя дітей дошкільного вчена розглядає
як результат загальної і професійної освіти, де
рівень підготовленості майбутнього спеціаліста
дозволяє прогнозувати, планувати, проектувати
професійне самовизначення і самозбагачення,
допомагає знаходити шляхи вдосконалення в
особистому житті і професійній діяльності,
прагнути до більш високих щаблів професіона-
лізму. У структур і професійної компетентнос-
ті вихователя дітей дошкільного віку Х.
Шапаренко вважає доцільним виділяти особис-
тісний, змістово-процесуальний, рефлексивно-
оцінювальний та креативний компоненти.
Автором розроблена технологія формування
професійної компетентності майбутніх вихова-
телів дошкільних навчальних закладів, спрямо-
вана на поетапне становлення зазначених ком-
понентів, яка включає підготовчий, процесуаль-
ний, рефлексивний і узагальнювальний етапи.
Серед запропонованих форм роботи зі студен-
тами певне місце відведено і педагогічній прак-
тиці, яка слугує для корекції індивідуального
стилю професійної діяльності на рефлексивно-
му етапі.

На роль педагогічної практики у формуван-
ні готовності майбутніх педагогів дошкільних
закладів до здійснення професійної діяльності
вказує і Р. Шулипіна[10]. На її переконання під
час педагогічної практики низка важливих про-
фесійних компетенцій майбутнього вихователя
реалізується у спілкуванні з дітьми, педагогами,
батьками (комунікативна компетентність); ово-
лодінні педагогічними, спеціальними і фахови-
ми знаннями, технологіями, уміннями й навич-
ками професійної діяльності (предметна, техно-
логічна і методична компетентності); проведен-
ні інноваційної педагогічної діяльності, апроба-
ції методів і технологій навчально-виховного
процесу (творчо-інноваційна компетентність);
професійно-педагогічному самовдосконаленні
та усвідомленні своїх професійних якостей
(аутопсихологічна компетентність); узагаль-
ненні досвіду дошкільних педагогів (науково-
дослідна компетентність)[10].

Таким чином, аналіз наукових досліджень та
публікацій свідчить, що компетентнісний під-
хід у підготовці майбутніх вихователів дітей
дошкільного віку передбачає спрямованість на
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формування фахових компетенцій.
Упровадження компетентнісного підходу в сис-
тему вищої педагогічної освіти потребує вне-
сення змін як до змісту, так і до форм та мето-
дів навчання студентів. Важливо навчити сту-
дентів не лише отримувати готову інформацію
та підкріплювати отримані знання практичним
досвідом, а й спонукати їх до самостійного піз-
нання, «відкриття» педагогічних істин, постій-
них творчих пошуків, аналізу на основі теоре-
тичних знань явищ і фактів педагогічної прак-
тики. Розв'язання вказаних завдань можливе
лише за умови використання у навчальному
процесі інтерактивних форм організації усіх
видів навчальної діяльності.
Формулювання цілей статті. Метою статті є

розкрити можливості використання інтерак-
тивних методів і технологій професійно-прак-
тичної підготовки майбутніх вихователів дітей
дошкільного віку.
Виклад основного матеріалу дослідження.

Ефективність професійно-практичної підготов-
ки майбутніх вихователів дітей дошкільного
віку залежить, як ми вже зауважували, не лише
від змісту освітньої програми, а й від того, як
побудований процес навчання, яким чином від-
бувається перетворення отриманих студентом
знань та набутих умінь у сформовані компетен-
ції. При цьому надзвичайно важливим є взає-
мозв’язок між основними елементами навчаль-
ного процесу (аудиторним навчанням, само-
стійною навчальною та науково-дослідною
роботою студента та педагогічною практикою),
надання їм інтерактивного характеру.

В загальних рисах можна  виділити такі
етапи інтерактивного навчання:

• Інструктування – викладач ставить перед
учасниками інтерактивного навчального проце-
су мету певного завдання або вправи, визначає
правила їх участі у інтерактивній вправі, послі-
довність дій і кількість часу на виконання зав-
дання.

• Об’єднання студентів на групи і (або) розподіл
ролей.

• Виконання завдання, при якому викладач
виступає як організатор, помічник, надаючи
учасникам максимум можливостей для само-
стійної роботи і навчання у співпраці один з
одним.

• Презентація результатів виконання завдання. 
Формування професійно-практичних компе-

тенцій майбутнього вихователя розпочинається
в навчальній аудиторії. На цьому етапі можуть
бути застосовані інтерактивні форми навчання,
що ґрунтуються на само- та взаємонавчанні сту-
дентів. Так, традиційні лекції у роботі зі студен-
тами старших курсів варто замінити на мульти-
медійні лекції, які забезпечують вправи наочний
супровід, тренінг-лекції, інтерактивні, дискусії,
які створюють умови для активної участі сту-
дентів у навчальному процесі.

Надати інтерактивного характеру практич-
ним та лабораторним заняттям допомагає вико-
ристання методів проблемно-розвивального
навчання та ігрових форм організації самостій-
ної навчальної роботи студентів. Основною
структурною одиницею проблемно-розвиваль-

ного навчання є проблемна ситуація – психо-
логічний стан, що виникає в результаті мисле-
ної взаємодії суб'єкта (студента) з об'єктом
(навчальним матеріалом), який викликає пізна-
вальну потребу розкрити суть процесу або
явища, що вивчається. Вивчення майбутніми
вихователями дітей дошкільного віку педагогі-
ки та методик дошкільної освіти відкриває
чимало можливостей для постановки їх у різ-
номанітні проблемні ситуації, які пов'язані з
аналізом теоретичного матеріалу або мають
практичний характер. Аналізуючи педагогічні
задачі, студент має можливість спробувати свої
сили у пошуках альтернативних шляхів виходу
зі складних соціально-педагогічних ситуацій на
основі накопичених теоретичних знань або
власного педагогічного досвіду (здобутого, ска-
жімо, під час навчальної практики). Педагогічні
задачі та проблемні ситуації зазвичай включені
до практикумів з навчальних дисциплін або
збірників тестів та завдань для самостійної
роботи, тому кожен студент може спочатку
самостійно поміркувати над ними, викласти
письмово власний варіант розв'язання.
Обов'язковим структурним компонентом мето-
дики використання педагогічних задач є бесіда-
обговорення певної ситуації під час практично-
го заняття, яка завершується спільним вибором
найефективнішого способу її вирішення. Саме
її колективне обговорення ситуацій та педаго-
гічних задач сприяє інтерактивності.
Підкреслимо ще один важливий для набуття
професійно-практичних компетенцій момент:
більшість ситуацій у педагогічних задачах
мають міждисциплінарний характер, вимагаючи
інтеграції знань з різних навчальних дисциплін.
Проілюструємо сказане на прикладі проблемної
ситуації з методики ознайомлення дітей з при-
родою. Ось її зміст: «Спостерігаючи за само-
стійними іграми дітей старшої групи на прогу-
лянці, завідувачка дитячого навчального закла-
ду помітила, що діти часто використовують в
якості предметів-замінників природній матері-
ал: хлопчики ламають гілки дерев і кущів, щоб
зробити собі іграшкову зброю; дівчатка обрива-
ють листя кущів, рвуть траву, щоб «варити»
борщ; у грі «Магазин» товари теж замінюються
листям, яке зірвали з дерев; полюбляють плести
вінки з кульбаб, ромашок, які часто після про-
гулянки викидають на смітник»[3]. Студентам
слід дати обґрунтовані відповіді на питання:
«Які висновки про стан екологічного виховання
в групі могла зробити завідувачка? Які правила
поведінки в природі порушували діти?». Крім
того, необхідно спільно сформулювати правила
поведінки під час прогулянки так, щоб їх вико-
нання негативно не позначилося на рівні ігрової
творчості старших дошкільників. Зрозуміло, що
виконання цього завдання вимагає від студентів
звернення до наукових, психолого-педагогічних
джерел тощо.

Своєрідним містком між теоретичним
навчанням та практикою можна вважати педа-
гогічні ігри, які дають можливість в змодельо-
ваній ситуації, спробувати себе в ролі виховате-
ля при організації навчально-виховного процесу
дошкільного навчального закладу. Увикладанні
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педагогічних дисциплін, зокрема, дошкільної
педагогіки та окремих методик дошкільної осві-
ти варто практикувати педагогічні бліц-ігри, які
не потребують тривалої підготовки та спеціаль-
них умов проведення. Крім того, бліц-ігри перед-
бачають два рівні розв'язання виховних або
методичних завдань: індивідуальний та групо-
вий. Завдяки цьому кожен гравець змушений не
просто робити певний педагогічний вибір, а й
відстоювати власну думку перед членами ігрової
групи, брати участь у виробленні колективного
варіанту відповіді. Інтерактивний характер бліц-
гри сприяє також формуванню у майбутніх
вихователів навичок ділового навчального спів-
робітництва, переорієнтовує їх із викладача, як
основного джерела знань та оцінки, на тих, хто
навчається поруч. У зміст гри може включатись
розгляд від трьох до шести питань, завдань або
ситуацій методичного характеру. Організаційно
гра може проходити у вигляді «Засідання мето-
дичного об'єднання вихователів міста», «Школи
передового педагогічного досвіду»,
«Методичних посиденьок» тощо. При цьому
гравці виконують ролі вихователів декількох
дошкільних навчальних закладів, лідери груп
виступають у ролі завідуючих цими дошкільни-
ми навчальними закладами, а експерти – мето-
дистів міського відділу освіти. Виробивши під
час аудиторного навчання та у самостійній
навчальній роботі власний погляд на педагогіку
та методику навчання і виховання дітей, май-
бутні вихователі будуть значно краще підготов-
лені до аналізу та оцінки тих педагогічних інно-
вацій, якими вони опанують в ході власної педа-
гогічної діяльності.

Особливе місце у процесі професійно-прак-
тичної підготовки майбутнього фахівця у галузі
освіти займає педагогічна практика. Вона не
лише сприяє поглибленню і закріпленню теоре-
тичних знань, формуванню професійних умінь і
навичок. Саме під час педагогічної практики
студенти впевнюються у правильності свого
професійного вибору, переконуються у наяв-
ності в них педагогічних здібностей, схильності
до роботи з дошкільнятами. Зрозуміло, що
успішність формування професійно-практич-
них компетенцій майбутнього вихователя в про-
цесі педагогічної практики визначається, у
першу чергу, змістом тих завдань, які ставлять-
ся перед студентом. Досвід переконує у необ-
хідності створення наскрізної програми прак-
тичної підготовки майбутнього фахівця впро-
довж періоду навчання у вищому навчальному
закладі[4]. У ній мають бути логічно поєднані
усі етапи практичної підготовки: від навчальної
практики першокурсників до виробничої прак-
тики студентів випускних курсів.

Не менш важливою є й форма виконання
завдань практики, яка пропонується студентам.
Проілюструємо це на прикладі навчальної
практики, яка передбачена навчальним планом
на першому курсі.

Навчальна педагогічна практика забезпечує
формування у студентів професійного інтересу
до педагогічної діяльності вихователя дошкіль-
ного закладу, створення установки на форму-
вання професійної позиції. Зазвичай навчальну

практику трактують як «пасивну», її головним
змістом вважають спостереження студентами-
першокурсниками педагогічного процесу в
дошкільному  навчальному закладі. Однак з
позицій компетентнісного підходу до форму-
вання майбутнього фахівця обов’язковим є
надання навчальній практиці інтерактивного
характеру. Цього можливо досягти, пропоную-
чи до виконання альтернативні завдання (сту-
дент, наприклад, самостійно обирає, який еле-
мент розвивального середовища групи
дошкільного закладу він проаналізує, у якій
формі долучиться до взаємодії з вихованцями
групи тощо). Частина завдань навчальної прак-
тики повинна передбачати групову форму
виконання, завдяки цьому почне налагоджува-
тися ділове навчальне співробітництво практи-
кантів. Це важливо саме з позиції формування
професійної компетентності, адже однією із
своєрідних рис професійної діяльності вихова-
теля дошкільного навчального закладу є його
постійна взаємодія з колегою по групі, об’єд-
нання зусиль з організації життєдіяльності
дошкільників та навчально-виховного процесу.
Обов’язковим має бути й щоденний обмін вра-
женнями та думками за участі викладача –
керівника практики. Обговорення можна побу-
дувати не лише як традиційну бесіду, а й у
формі мозкового штурму, конвертної атаки,
«методу ажурної пилки» тощо. По завершенні
практики студенти подають звіт про неї у віль-
ній формі, основну увагу звертаючи не на кон-
статацію побаченого в дошкільному закладі, а
намагаючись відповісти на питання «Якою я
хочу бачити свою майбутню групу?», «Що для
мене головне в моїй майбутній професії?»,
«Чим я вже сьогодні цікава для дітей?» тощо.

Педагогічна практика студентів других-третіх
курсів у групах дітей раннього та дошкільного
віку дошкільних навчальних закладів передбачає
самостійне виконання практикантами обов’язків
вихователя дітей раннього або дошкільного віку:
вони організовують життєдіяльність малюків,
проводять прогулянки, навчальні заняття, свята
та розваги, спілкуються з батьками вихованців.
Тому напередодні практики доцільно впевнити-
ся у готовності студентів до практичної діяльнос-
ті. Цьому допомагає проведення своєрідного
«методичного допуску» до практики. Для друго-
курсників він полягає лише у презентації
«Методичної скарбнички» (зібраних самостійно
конспектів занять, дидактичних та рухливих ігор
для дітей 2-3 років, загадок, віршів, потішок, пісе-
ньок, іншого мовленнєвого матеріалу). У
«Методичних скарбничках» студенти можуть
також подати зразки чи описи цікавих наочних
посібників для роботи з дітьми раннього віку,
створені ними самими або запозичені з методич-
ної літератури, фахових журналів. Методичний
допуск до практики третьокурсників передбачає
демонстрацію студентами своєї готовності до
роботи з дошкільниками у активній формі, зав-
дання до якої студенти розробляють самостійно
(це може бути «Педагогічний брейн-ринг»,
«Методичний квест», ділова гра тощо).

Інтерактивний характер навчально-пізна-
вальної діяльності студентів випускних курсів
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під час виробничої практики виявляється у
виконанні довготривалих навчальних або
дослідницьких завдань, які, так само як і під час
навчальної практики, зазвичай передбачають
групову взаємодію. Це, до прикладу, вивчення
дитячого колективу групи чи підготовка пізна-
вальної розваги з дошкільниками, виготовлення
наочних та методичних посібників або вивчен-
ня та узагальнення кращого досвіду роботи
педагогів дошкільного навчального закладу. 

Завершуватися практика теж повинна нетра-
диційно, підведення підсумків має бути не лише
інформативним, а й емоційним, слугувати додат-
ковим засобом підвищення інтересу студентів до
майбутньої професії та наступних етапів навчан-
ня. Роботу під час практики студенти можуть
презентувати у тематичних доповідях. При
цьому теми можна визначити наперед (оголо-
сивши їх вже на настановній конференції перед
початком практики) або запропонувати обрати
самостійно. Форма доповіді різноманітна: від
ліричного есе до жартівливого вірша. Сучасні
технічні засоби дозволяють студентам не лише
супроводжувати свій виступ слайдовою презен-
тацією, а й створювати відеофільми, презента-
ційні ролики, долучати до виступу педагогів-
наставників та вихованців базових дошкільних
закладів у режимі відео конференції.

Упровадження компетентнісного підходу у
процес професійно-практичної підготовки май-
бутніх вихователів дошкільних навчальних
закладів неможливе без особливої уваги вишу
до добору місць для проходження студентами
педагогічної практики. Добираючи бази прак-
тики, доцільно орієнтуватися, в першу чергу, на
відкритість закладу, готовність до співпраці з
науковим колективом вишу, наявність у ДНЗ
досвідчених фахівців, що виступають наставни-
ками практикантів, інтерес педагогічного
колективу до впровадження у роботу з дітьми
результатів наукових досліджень викладачів та
студентів-практикантів тощо.
Висновки. Компетентнісний підхід до про-

фесійно-практичної підготовки майбутніх
вихователів дітей дошкільного віку є обов’язко-
вим з позиції сучасних вимог до якості вищої
освіти та її результату – формування компе-
тентного фахівця, готового до творчого впро-
вадження педагогічних інновацій у власну про-
фесійну діяльність. Одним із засобів упровад-
ження компетентнісного підходу є інтерактивні
технології навчання, які забезпечують підви-
щення самостійності та пізнавальної активнос-
ті студентів, творчого мислення. Вони допома-
гають зробити навчальну діяльність захоплюю-
чою, найбільше відповідають особистісно орі-
єнтованому підходу до навчання, сприяють
розвитку пізнавальних інтересів, які є важли-
вим внутрішнім мотивом навчання. Така робо-
та також забезпечує створення атмосфери спів-
робітництва, творчої взаємодії у навчанні. Саме

тому інтерактивні методи та технології повинні
знайти широке застосування не лише в процесі
аудиторного навчання студентів, але й у органі-
зації педагогічної практики.
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Постановка проблеми. Підготовка і профе-
сійне вдосконалення педагогічних кадрів є
одним із ключових напрямів Національної
доктрини розвитку освіти України у XXI сто-
літті. Концепція професійної підготовки май-
бутніх учителів початкових класів закладена в
законах України "Про загальну середню осві-
ту", "Про вищу освіту", Державній програмі
"Вчитель". Зокрема, ст. 24 закону України
"Про загальну середню освіту» стверджує, що
«педагогічним працівником повинна бути
особа …, фізичний та психічний стан здоров'я
якої дозволяє виконувати професійні обов'яз-
ки в навчальних закладах системи загальної
середньої освіти" [1]. 

Фізичний та психічний стан здоров'я моло-
дих педагогів напряму пов’язаний з пробле-
мою їхньої професійної адаптації. Школа
чекає на молоді кадри, проте вони не поспіша-
ють іти працювати за фахом, або ж звільня-
ються, не витримуючи динаміки навчального
процесу, фізичного і психологічного наванта-
ження, відчуваючи розбіжність між очікува-

ним і реальною ситуацією, що складається у
школі, в тому числі й з навантаженням, опла-
тою праці, перспективами професійного зрос-
тання тощо. 

Ця проблема досить актуальна і пов’язана
зі складним самовідчуттям, дезадаптаційними
процесами й станами, які переживають молоді
вчителі на початку своєї трудової діяльності, в
період пристосування до нових умов життя,
нового соціального статусу.

Попри достатню кількість досліджень, про-
ведених ученими в різних галузях освіти, про-
блема закріплення і збереження молодих
педагогів в загальноосвітніх навчальних закла-
дах вирішується не на належному рівні.
Пов'язано це з тим, що вищі навчальні закла-
ди не враховують суперечності, що супровод-
жують процес освоєння педагогічної професії,
вплив зовнішніх і внутрішніх чинників, які
призводять до професійної дезадаптації моло-
дих педагогів. Проблема вивчення зазначених
процесів і вибору доцільних програм педаго-
гічної та психологічної підтримки студентів та
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випускників ВНЗ набирає все більшої акту-
альності й потребує детального вивчення та
аналізу. Все вище означене зумовило вибір
теми дослідження: «Адаптаційні та дезадапта-
ційні процеси у середовищі молодих учите-
лів», яке покликане виявити та діагностувати
дані процеси у середовищі студентів та випус-
кників Кременчуцького педагогічного колед-
жу імені А.С. Макаренка з метою з'ясування
даної проблеми у нашому навчальному закла-
ді.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблема

адаптації молоді до професійної педагогічної
діяльності стала ключовою темою сучасних
досліджень. У тісному зв'язку з нею розгляда-
ється проблема дезадаптації. Аналіз джерел
засвідчив, що дане питання знайшло досить
широке відображення в роботах науковців.
Актуальним проблемам адаптації молоді до
нових умов життєдіяльності та взаємин у соці-
альній групі присвячені праці вітчизняних
(О. Гончаров, А. Ерднієв В. Кікоть, М. Лісіна,
В. Петровський, О. Симоненко, Т. Середа,
Є. Фрицюк, А.Федоренко) та зарубіжних уче-
них (Г. Айзенка, Е. Еріксон, Д. Клаузен,
Г.Селліван, 3. Фройд та ін.).  В окремих пси-
хологічних дослідженнях вирішуються зав-
дання адаптації молоді до навчання у вищих
навчальних закладах, у тому числі і педагогіч-
ного профілю, аспекти студентської дезадапта-
ції та проблеми самооцінки особистості
(А. Захарова, Л. Зданевич, М. Кісельова,
М. Левченко, Л. Литвинова, О. Плотникова,
В. Штифурак та ін.). 

Заслуговують на увагу роботи, присвячені
адаптації випускників вищих закладів освіти
до умов роботи школи (О. Мороз, С. Овдей,
М. Педаяс, В. Семиченко, В. Сластьонін,
Л. Шубіна та ін.) і професійній адаптації та
дезадаптації молодих вчителів та методів
дослідження (О. Солодухова, Н.Чайкіна та ін.). 

Дезадаптації приділяється значна увага в
працях педагогів, психологів, фізіологів
(М. Безрукіх, Є. Горланової, А. Єфімової,
В. Каверіна, Н. Уткіної, І. Дубровіної,
С. Захарова, Л. Божович, Р. Овчарової та ін.). 
Цілі статті. У статті поставили за ціль про-

стежити хід адаптації та  виявити дезадапта-
ційні процеси, які супроводжують професійне
становлення студентів та випускників педаго-
гічного коледжу в період зміни умов навчання,
соціального статусу та середовища існування
особистості. 
Виклад основного матеріалу. Проблема

адаптації майбутніх педагогів та учителів-
початківців є важливим аспектом педагогічно-
го становлення фахівця освіти. Молодий спе-
ціаліст прагне реалізувати себе, хоче відчувати
моральне задоволення від своєї діяльності,
почуватися комфортно в умовах нового сере-
довища, тобто школи. С.М. Кулик визначає
професійну адаптацію вчителя як "складний,
багатоплановий процес оволодіння вчителем
професією та пристосування до її вимог, фор-
мування гнучкої соціально-професійної пози-

ції у системі формальних і неформальних сто-
сунків в освітній організації, досягнення вчи-
телем належного рівня професійного розвит-
ку" [6].

Дослідник О.Г. Мороз виділяє наступні
періоди професійної адаптації молодого вчите-
ля:

1-й етап – професійне самовизначення;
2-й етап – адаптація студентів першого

курсу до вимог навчання за фахом;
3-й етап – динаміка професійної підготовки

студентів у вищому навчальному закладі;
4-й етап – процес адаптації молодого вчи-

теля, зростання його педагогічної майстернос-
ті [8]. 

Нас цікавить третій і четвертий етапи про-
фесійної адаптації. Саме на третьому етапі
студенти відділення початкової освіти
Кременчуцького педагогічного коледжу імені
А.С. Макаренка опановуть методики викла-
дання предметів у початкових класах, отриму-
ють практичні навички, необхідні для майбут-
ньої професійної діяльності. Відбувається
ознайомлення майбутніх вчителів з вимогами
до професії, їх планомірне входження в само-
стійну професійну діяльність. Студенти упев-
нюються у правильності свого вибору, або ж
починає усвідомлювати, що педагог  це "не
його" покликання. 

Якщо майбутній вчитель на початку своєї
професійної діяльності недостатньо володіє
педагогічними компетентностями  або взагалі
неспроможний налагодити спілкування з
колективом учителів та учнів, то є вірогід-
ність, що процес його адаптації буде важким і
навіть неможливим. Хороша професійна під-
готовка у Кременчуцькому педагогічному
коледжі імені А.С. Макаренка полегшує адап-
тацію й запобігає появі дезадаптаційних про-
цесів у більшості майбутніх учителів. Цьому
сприяє проходження позакласної та поза-
шкільної практики у школах, проведення про-
бних уроків та занять, робота у літніх оздо-
ровчих таборах, спостереження за навчально-
виховною роботою учителя-класовода у перші
дні дитини в школі, безперервна практика на
робочому місці учителя, де студенти мають
можливість перевірити свої педагогічні здіб-
ності та здатність до роботи вчителя. Вказані
види практики дають можливість реалізувати
знання та вміння, отримані під час лекційних
та практичних занять. Вони є тим реальним
фундаментом, на якому вибудовуватиметься
професіоналізм майбутніх учителів, реалізову-
ватиметься інноваційний підхід у викладанні
предметів у початковій школі та організації
виховної роботи, формуватиметься інтерес і
любов до професії вчителя. 

Професійна адаптація випускника педаго-
гічного навчального закладу є дуже складним,
специфічним, багатофакторним процесом зі
своєю функціональною структурою, яка відоб-
ражає особливості форм змісту діяльності
молодого вчителя. Т.А. Кухарчук вважає, що
педагогічну адаптацію можна розглядати і як
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процес, і як результат процесу зближення
образів "Я" та "Педагогічна професія".
Соціально-психологічний аспект професійної
адаптації вчений пов’язує з входженням осо-
бистості педагога в нове соціальне середовище
і злиття із ним, що значною мірою залежить
від такого чинника як колектив [7]. 

Отже, процес адаптації майбутніх вчителів –
це складний процес входження в нові колек-
тиви, оволодіння тонкощами педагогічної про-
фесії, виконання посадових обовꞌязків, нала-
годження спілкування з адміністрацією, коле-
гами, учнями, батьками. На четвертому етапі
професійної адаптації, визначеному
О.Г. Морозом, велике значення має атмосфера
колективу, відносини між його членами, від-
носини між керівництвом та колективом, тра-
диції, установки колективу, створення сприят-
ливої чи несприятливої атмосфери для моло-
дих вчителів [8]. На цьому шляху молодий
учитель має зарекомендувати себе в особистіс-
ному та професійному плані, проявити свої
здібності, скоординувати свою діяльність і
позицію з інтересами та вимогами навчально-
го закладу. 

На адаптацію впливає також організація
праці в школах, використання сучасних освіт-
ніх технологій, професіних розвиток, продума-
не планування роботи тощо. 

З деякою мірою впевненості можна ствер-
джувати, процес адаптації часто супроводжує
дезадаптація. У спеціальній літературі важко
знайти всеохоплююче визначення даного
поняття.  "Відносно короткочасний ситуатив-
ний стан, що є наслідком дії нових, незвичай-
них подразників середовища, що змінилося й
сигналізує про порушення рівноваги між пси-
хічною діяльністю і вимогами середовища, а
також спонукає до переадаптації",  таке визна-
чення дезадаптації дається у "Словнику пси-
холого-педагогічних понять і термінів" [10].
Ми не погоджуємося з тим, що дезадаптація –
це короткочасний ситуативний стан. Адже
вона може бути і довготривалою, тягнутися
роками. Така ситуація, безперечно, приведе до
того, що молодий педагог залишить школу,
або ж буде "терпіти", страждати від неврозів,
які часто є наслідком дезадаптації.

Якщо в колективі несприятливий клімат, а
адміністрація більше висуває вимоги, ніж
надає допомогу молодому вчителеві,  не нала-
годжена система наставництва, і досвідчені
педагоги дивляться трохи зверхньо на "ходін-
ня по муках" молодих – все це може призвес-
ти до наростання дезадаптаційних процесів,
які можуть викликати відсутність мотивації
професійного росту, перспектив професійного
вдосконалення. Якщо педагогічний колектив
вдосконалюється швидше за професійний роз-
виток молодого фахівця, то це також може
викликати процес дезадаптації

У такому разі психічний стан і соціальний
статус молодого вчителя знаходиться у невід-

повідності з його очікуваннями і виявляються
в особливих переживаннях, неадекватному
реагуванні й поведінці особистості.  У вчите-
ля, що розпочинає працювати, може сформу-
ватись низька самооцінка, впевненість у
неспроможності виконати завдання, які перед
ним ставляться, у невірності обраної професії
тощо.

Слід відзначити, що дезадаптація у даному
випадку може виникнути як через несприят-
ливі умови, які створює для новачка колектив,
адміністрація, так і через особисті якості моло-
дого спеціаліста. Можливо, що новачок не
може знайти спільну мову з колективом,
керівництвом через свою некомпетентність,
недостатню професійну підготовленість,
нездатність виконувати доручену справу або
через такі якості характеру, які вкрай необхід-
ні вчителю, а молодий спеціаліст їх не має:
відкритість, вміння спілкуватись з учнями,
колегами, здатність до самовдосконалення,
вихованість, належний рівень культури й т.п. 

З різних причин у середовищі студентів
зявляються дезадаптаційні процеси, які вини-
кають на фоні невдач у навчанні та на практи-
ці, згодом вони негативно вплинуть на  період
адаптації в перші місяці роботи  та призведуть
до дезадаптації. 

В дезадапційних процесах найчастіше
виникає стан тривожності. У ході дослідження
дезадаптаційних процесів у студентському
середовищі ми запропонували студентам
випускного курсу пройти опитування по мето-
диці вимірювання рівня тривожності Тейлора
саме в період проходження ними безперервної
педагогічної практики. Оцінка результатів
дослідження проводиться шляхом підрахунку
кількості відповідей студента, що свідчать про
його тривожність.

Обробка результатів дослідження показала,
що загальна тривожність студентів на період
їхнього безпосереднього перебування в умо-
вах, наближених до майбутньої самостійної
професійної діяльності (під час безперервної
педагогічної практики), середня (77%).
Результати опитування відображені на діагра-
мі.

Рис 1. Рівень стану тривожності у середо-
вищі випускників коледжу.
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Серед опитаних 44 студентів лише шість
(14%) показали високий рівень тривожності.
Ці студенти мають високий та достатній
рівень навчальних досягнень. У ході
індивідуальної бесіди ми зꞌясували, які саме
причини такого самопочуття у цих студентів.
Серед інших назвали невпевненість у собі,
коли необхідно самостійно приймати рішення,
брати відповідальність на себе; страх, що не
впораються; перевантаження підготовкою до
занять; втома, слабкість, хворобливість, погане
самопочуття тощо. На нашу думку, такі
результати тривожності саме у сильних сту-
дентів потребують додаткового дослідження:
чи є такі результати наслідком загальної три-
вожності студентів, чи вони повꞌязані з деза-
даптацією.

12 студентів, відповідаючи на запитання,
відверто зізналися, що вони майже весь час
відчувають тривогу "із-за кого-небудь чи із-за
чого-небудь"; 18 студентам здається, що вони
ні на що не здатні (це засвідчує низьку
самооцінку випускників); 26  тривожаться із-
за майбутніх невдач; у 14 – стан тривожності
призводить до порушення сну. Серед інших
частіше вибирали позитивну відповідь на
запитання про неможливість зосередитися на
чому-небудь, страх навіть у тих випадках,
коли студенту ніщо не загрожує, надмірну
чутливість, страх перед труднощами, які їм,
здається, не перебороти, нервовий розлад та
ін.

Аналіз внутрішнього емоційного стану сту-
дентів випускного курсу показав, що прояви
тривожності все-таки є (високий і середній
рівень до високого в сукупності складають
59 %). Певною мірою вони вибудовуються на
фоні соціальної дезадаптації, яка, на думку
Л. Зданевич, "є складним вторинним соціаль-
но-особистісним явищем, що виникає в
результаті порушень взаємодії студента і сере-
довища". До середовищних чинників дослід-
ниця відносить "особливості психологічного
клімату в педагогічному колективі, особистіс-
ні характеристики викладачів, адміністрації
ВНЗ, психогігієнічні умови освітнього
процесу, взаємини в сімʼї, психологічне
здоровʼя батьків студентів, стосунки серед
однолітків тощо" [4]. 

Процес адаптації студентів не повинен бути
простим пристосуванням їх до нового середо-
вища і вимог. Він має передбачати активний,
усвідомлений характер їх входження в інше
середовище життєдіяльності. Тому крім зазна-
чених вище особливостей навчального проце-
су та проходження педагогічної практики, у
педагогічному коледжі є й інші можливості,
спрямовані на полегшення адаптації випус-
кників та запобігання проявів дезадаптації.
Для розвитку талантів та творчих здібностей
студентської молоді в коледжі працює 25 різ-
нопрофільних гуртків. За результатами
досліджень більшість випускників протягом
навчання відвідують заняття професійно
спрямованих гуртків: «Школу вожатого» та

англомовну школу «SES»; предметних гур-
тків: гурток образотворчого мистецтва
«Палітра», творчу студію «Гранд», літератур-
ний «Пролісок»; є учасниками  коле-ктивів
художньої самодіяльності: духового оркестру
«Роксолана», джаз-ансамблю «Roksi band»,
хореографічного колективу «Арабеск», театру
«Арлекін», вокальної студії «Апрель».
Зрозуміло, що заняття у цих гуртках дають
можливість нашим випускникам у майбутньо-
му розкрити себе як різносторонню творчу
особистість, відчути впевненість у власних
можливостях, зацікавити своїх учнів, виклика-
ти у них інтерес до навчання. 

Актуальною у нашому навчальному закладі
є проблема пошуку таких форм навчання, які
сприяли б активній взаємодії викладача та
студента, мотивації майбутнього вчителя до
самовдосконалення, створенню позитивного
психологічного клімату, установки на цінність
самореалізації  у своїй професії, відчуття впев-
неності в собі. Для реалізації  цього питання
заступником директора з виробничої практи-
ки Н.К. Стеценко у 2016 році був ініційований
та запроваджений  інтегрований факультатив
«Навчання через тренінг» – експеременталь-
ний курс практичної  підготовки студентів
(спеціальність 5.01010201 «Початкова  осві-
та»)  до безперервної практики.

Програма інтегрованого  факультативу
направлена на формування та розвиток про-
фесійних та особистісних компетентностей
майбутніх вчителів через діяльнісне навчання
і складається з таких змістових модулів:

Модуль 1. Інтерактивне навчання. 
Модуль 2. Основи театрального мистецтва

(предмет за вибором).
Модуль 3. Проектна технологія в початко-

вій школі. 
Модуль 4. Логіка, як навчальний предмет

(предмет за вибором).
Представлений  досвід має певні пріоритети:
– відбиває нові віяння, нові запити на якіс-

ну освіту; 
– сприяє формуванню  самостійності сту-

дентів як риси особистості  шляхом впровад-
ження тренінгового навчання, проектної  тех-
нології, методик інтерактивного  навчання;

– формує здатність брати на себе відпові-
дальність, самостійно вирішувати завдання,
знаходити конструктивні рішення й вихід із
складних ситуацій; 

– поглиблює й розширює теоретичні  знан-
ня студентів, пробуджує  інтерес до пізнаваль-
ної діяльності, професії;

– створює  умови для активної взаємодії
студента – викладача – учителя, де викладач
виконує роль організатора, а студент  є актив-
ним суб'єктом навчального процесу; 

– формує  професійні навички накопичен-
ня власного досвіду для успішної самореаліза-
ції в житті та професії.

Після закінчення навчального закладу та
працевлаштування розпочинається самостійна
трудова діяльність молодого спеціаліста, яку
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також супроводжують дезадаптаційні процеси,
що виявляються у симптомах внутрішньої
напруги, постійної втоми, тривожності, пере-
живанні стресових ситуацій, низькій само-
оцінці, переважанні негативних почуттів на
робочому місці.

Ми провели оцінку професійної
дезадаптації молодих учителів ‒ випускників
Кременчуцького педагогічного коледжу імені
А.С. Макаренка (2015, 2016 років випуску) за
О.М. Родиною. Ступінь вираження дезадапта-
ції визначається кількістю набраних балів, які
подано на діаграмі (рис. 2).

Рис. 2. Результати оцінки професійної

дезадаптації молодих учителів.

Результати опитування показали, що серед
випускників педагогічного коледжу рівень
дезадаптації помірній і низький (від 32 до 64
балів  помірний рівень дезадаптації, вимагає
надання допомоги фахівців з проведення
реадаптації; до 32 балів  низький рівень деза-
даптації, корисно проведення консультативної
роботи спеціалістів).

Це позитивний результат, який свідчить
про те, що відбулася максимальна адаптація
молодих спеціалістів до нових умов завдяки
високому рівню підготовки наших випускни-
ків за всіма напрямками педагогічної діяль-
ності. 

Сума балів за окремими ознаками визначи-
ла ступінь їх впливу на загальний рівень про-
фесійної дезадаптації.. 

Проявами процесу дезадаптації як серед
студентів під час педагогічної практики, так і
молодих учителів, на нашу думку, можуть
бути:

– небажання молодого вчителя працювати
через те, що робота перестала подобатися; 

– низький рівень підготовки до уроків і їх
проведення, через що страждає процес навчан-
ня у початковій школі; 

– незадоволення умовами праці, матеріаль-
ною базою навчального закладу; 

– бажання змінити місце роботи;
– інертність та пасивність щодо участі в

будь-яких справах колективу;
– конфліктна поведінка та ін.
Спостерігається певна залежність між

самооцінкою молодого педагога та дезадапта-
ційними процесами. Ми вивчили самооцінку
випускників за Казанцевою Г.Н., адаптувавши
опитування саме до досліджуваного нами

середовища, і виявили її високий рівень. З
діаграми видно, що з 78 опитаних випускників
і студентів  лише 6 (8%) мають низький рівень
самооцінки (рис. 3).

Рис. 3. Рівень самооцінки випускників коле-
жу.

Російський психолог А.О. Реан вважає, що
у якості показників ставлення до себе також
необхідно враховувати самооцінку рівня роз-
витку таких професійних якостей вчителя:

– знання предмета;
– знання психології учнів;

– знання та вміння в області методики
викладання;

– комунікативні уміння;
– організаторські вміння;
– навички самоорганізації;
– рівень професійної майстерності [9].
У межах дослідження дезадаптаційних

процесів ми також зꞌясували, які почуття
переважають у наших студентів та випускни-
ків на робочому місці учителя. Ми використа-
ли тест для визначення почуттів школярів,
адаптувавши його до наших досліджуваних. З
16 почуттів пропонувалося обрати тільки 8 і
відмітити позначкою «+» саме ті, які дослід-
жувані найчастіше переживають у школі.
Після обробки анкет отримуємо суму балів (у
%), на основі якої можна говорити про те, які
почуття переважають. Ми брати до уваги
вибори до 45-50%. На тлі одного-двох «нега-
тивних» почуттів обиралися переважно пози-
тивні (у студентів-практикантів вони склада-
ють – 77%, у випускників – 76%. Отже, це є
нормою для періоду адаптації. У тих,  що
мають вибір позитивних почуттів  менший за
вказаний, спостерігається індивідуальний
характер даних переживань. Вони потребують
також порад зі сторони психолога. У процен-
тному відношенні відповідно – 23 і 24%.
Звертаємо увагу, що позитивний показник у
випускників і студентів складає різницю в 1%. 

Для нормального пристосування до нових
умов життєдіяльності учитель-початківець
повинен звільнитися від переживань, тривоги,
недовіри, страху, оволодіти способами нала-
годження стосунків з колегами. Доцільно
організувати психологічну допомогу, в проце-
сі якої здійснювати корекцію поведінки, а
саме: закріплювати впевненість учителя у собі,
вміння природно поводитися серед інших;
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тренувати прояви волі в різних життєвих
ситуаціях, схвалювати за намагання подолати
перешкоду, сприяти збереженню самоповаги,
розвивати якості, необхідні для виживання;
проводити тестування з метою вивчення осо-
бистісних особливостей молодих учителів.
Висновки. Отже, професійну адаптацію

можна розглядати як складний, багатоплано-
вий, тривалий процес, який є невідꞌємною
складовою професійного становлення моло-
дих учителів. 

Опрацювання літератури виявило, що про-
блема психологічної дезадаптації серед сту-
дентів-випускників та молодих учителів дійс-
но існує і болісно переживається кожною осо-
бистістю, крім того вона не залишена поза ува-
гою ні вченими, ні практичними психологами.
В спеціальній літературі спостерігається
комплексний підхід до розв’язання важливої
проблеми адаптації, яка розглядається у ком-
плексі з дезадаптацією. Вони є різними
сторонами одного процесу ‒ процесу входжен-
ня молодого вчителя у педагогічний шкільний
колектив, становлення його як професіонала,
фахівця, формування його як особистості.

Нам вдалося виявити адаптаційні та деза-
даптаційні процеси у середовищі студентів-
випускників Кременчуцького педагогічного
коледжу імені А.С. Макаренка та молодих
педагогів, що закінчили навчальний заклад 1-
2 роки тому. Ці процеси  у наших досліджува-
них не досягають критичного рівня завдяки
високій професійно-педагогічній підготовці
молодих спеціалістів. У коледжі створено
умови, які запобігають виникненню проявів
дезадаптації серед студентів та випускників.

Проте ми відзначаємо, що значна частина
наших випускників потребують професійної
психологічної допомоги у звꞌязку з дезадапта-
ційними процесами, які засвідчило опитуван-
ня. Це б зміцнювало психологічне самопочут-
тя вчителя, сприяло б закріпленню молодих
кадрів у школах. Але, на жаль, в системі вищої
освіти така допомога молодим учителям не
передбачена, і це має тяжкі наслідки для про-
цесу адаптації.

Ми також дійшли висновку, що професій-
ної дезадаптації можна уникнути, якщо будуть
створені умови для професійного й особистіс-
ного розвитку молодого вчителя, буде нала-
годжена системна робота адміністрації
навчального закладу на допомогу початків-
цям.

Щодо перспектив дослідження у даному
напрямку, то нам видається цікавим дослідити
схожі процеси серед викладачів коледжу від-
повідно до кваліфікаційного рівня та трива-
лості педагогічного стажу. Анкетування по
опитувальнику визначення рівня дезадаптації

у вказаному середовищі показало, що спосте-
рігаються порушення психологічне самопо-
чуття, що скоріше свідчать про процеси педа-
гогічного вигорання, які доцільно було б
дослідити.
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Актуальність проблеми. Проведений тео-
ретичний аналіз  поняття професійна реф-
лексія педагога дав змогу зробити висновок,
що поняття рефлексія, професійна рефлексія
та професійна рефлексія педагога взаємовід-
носяться між собою як загальне, спеціальне
та специфічне. Можна стверджувати, що
професійна педагогічна рефлексія – це: усві-
домлення викладачем себе як суб'єкта педа-
гогічної діяльності; оцінка педагогічної
ситуації, в якій він перебуває; визначення
міри відповідності власних педагогічних дій
і форм поведінки в професійно значущих
ситуаціях. Професійна рефлексія педагога
підлягає діагностуванню та розвитку [19] .

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Українськими та зарубіжними науковцями
проводилися емпіричні дослідження рефлек-
сії педагогів. Зокрема, проблеми експеримен-
тального дослідження рефлексії розглядають
Б.Вульфов, А.Зак, І.Ладенко, І. Семенов,
С.Степанов, В.Харькін.

Методики діагностування рефлексії роз-
робляються А.Карповим, О.Анісімовим,
О.Рукавішніковою, Н.Фетіскіним,
В.Козловим, Г.Мануйловим; досвід застосу-
вання різних методичних засобів досліджен-
ня рефлексії наведено у працях К. Вазина,
В.Колеватова, В. Лефевра,  А. Огурцова,
О. Піскунової, Н.Сас, Г.Щедровицького;
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РЕЗУЛЬТАТИ ПІЛОТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ВИКЛАДАЧІВ 
МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН КОЛЕДЖІВ

Н. М. Деньга  

У статті висвітлено результати пілотного дослідження щодо необхідності спеціального формування про-
фесійної рефлексії в методичній діяльності коледжів, яке проводилося серед викладачів математичних
дисциплін технікумів, коледжів та училищ області й регіону. Розкрито виявлену залежність рівня сфор-
мованості професійної рефлексії викладачів математичних дисциплін від стажу педагогічної діяльності.
Показано на основі отриманих результатів доведено, що процес розвитку професійної рефлексії виклада-
чів коледжів слід спрямовувати й удосконалювати.

Ключові слова: професійна педагогічна рефлексія, формування професійної рефлексії в методичній
діяльності коледжів, рівень розвитку рефлексивності, рівень розвитку онтогенетичної рефлексії, рівень
реалізації потреб у саморозвитку, стиль самоактуалізації.

Деньга Н.Н. Результаты пилотного исследования профессиональной рефлексии преподавателей мате-
матических дисциплин колледжей
В статье отражены результаты пилотного исследования о необходимости специального формирования
профессиональной рефлексии в методической деятельности колледжей, которое проводилось среди пре-
подавателей математических дисциплин техникумов, колледжей и училищ области и региона. Раскрыто
выявленную зависимость уровня сформированности профессиональной рефлексии преподавателей мате-
матических дисциплин от стажа педагогической деятельности. Показано на основе полученных результа-
тов доказано, что процессом развития профессиональной рефлексии преподавателей колледжей следует
управлять и совершенствовать его.

Ключевые слова: профессиональная педагогическая рефлексия, формирование профессиональной реф-
лексии в методической деятельности колледжей, уровень развития рефлексивности, уровень развития
онтогенетической рефлексии, уровень реализации потребностей в саморазвитии, стиль самоактуализации.

Denga N.N. Results of the Pilot Study of Professional Reflection of College Teachers of Mathematics
This paper presents the results of a pilot study on the need for the special development of professional reflection
in the methodological activities of colleges. This study was conducted among the teachers of technical colleges
and schools of mathematics of the region. The study discovered dependence of the level of professional reflection
formation of the teachers of mathematics on the teaching experience. The obtained results show that the process
of development of professional reflection of the college teachers should be goal-oriented and improved.

Key words: professional reflection, development of the professional reflection in the methodological activities of
the colleges, the level of reflexivity development, the level of ontogenetic reflection development, the implemen-
tation level of the needs in self-development, self-actualization style.

______________________________

Деньга Наталя Миколаївна, викладач математичних дисциплін Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С.
Макаренка



рефлексивного середовища – А. Бизяєва,
Р. Єрмакова, А. Хлусова. 

Окремі напрямки педагогічної рефлексії
досліджені у роботах О. Бессонової, О. Ка-
лашнікової, О. Ноженкіної, О. Петрушихіної,
Г. Романової, Н. Сас, А. Свєтлорусової,
Г. Скворцової. 

Нами проаналізовані методики діагностики
рівня розвитку професійної рефлексії,
розроблені А.Карповим [10], О.Анісімовим [1],
О. Рукавішніковою [17], рівня онтогенетичної
рефлексії, розробленої Н. Фетіскіним,
В. Козловим, Г. Мануйловим [26].
Формулювання цілей статті. У контексті

здійснюваного дослідження можливостей роз-
витку професійної рефлексії викладачів мате-
матичних дисциплін метою даної статті є
оприлюднення результатів пілотного дослід-
ження щодо необхідності спеціального форму-
вання професійної рефлексії в методичній
діяльності коледжів та виявлення залежності
рівня сформованості професійної рефлексії
викладачів математичних дисциплін від стажу
педагогічної діяльності. 
Виклад основного матеріалу. Пілотне

дослідження щодо необхідності спеціального
формування професійної рефлексії в методич-
ній діяльності коледжів було проведено серед
викладачів математичних дисциплін таких
вищих навчальних закладів: Кременчуцький
педагогічний коледж імені А.С. Макаренка,
Лохвицький технологічний технікум
Полтавської державної аграрної академії,
Кременчуцький коледж транспортної інфрас-
труктури, Кременчуцький льотний коледж
Національного авіаційного університету,
Балтське педагогічне училище, Хорольський
агропромисловий коледж, Полтавський аграр-
ний коледж управління і права, Полтавське
музичне училище, Миргородський художньо-
промисловий коледж імені М.В. Гоголя,
Полтавський кооперативний коледж,
Бериславський педагогічний коледж імені
В.Ф. Беньковського, Уманський гуманітарно-
педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка,
Полтавський коледж харчових технологій,
Полтавський будівельний технікум транспор-
тного будівництва, аграрно-економічний
коледж ПДАА, (усього – 136 викладачів). 

З метою виявлення рівня сформованості
професійної рефлексії було сформовано ком-

плект взаємодоповнюючих діагностик: рівня
онтогенетичної рефлексії (автори М. Фетіскін,
В. Козлов, Г. Мануйлов), методики рівня роз-
витку рефлексивності (опитувальник
А. Карпова), тесту на визначення рівня реалі-
зації потреб у саморозвитку (автори
М. Фетіскін, В. Козлов, Г. Мануйлов) і мето-
дики виявлення стилю самоактуалізації (автор
В. Семиченко). 

Аналіз статистичних даних виявив серед
викладачів, які брали участь в пілотному опи-
туванні чотири групи, різних за кількістю
років педагогічного стажу: 1–5 років, 6–10
років, 11-15років,  16-20 років, 21-25 років, 26-
30 років, 31 і більше років. Цей факт надав
можливість проаналізувати залежність рівня
сформованості професійної рефлексії викла-
дачів математичних дисциплін від стажу педа-
гогічної діяльності.

Залежність рівня сформованості рефлексії
від стажу педагогічної діяльності (за
А.Карповим) показана в таблиці 1.

Методика діагностики рівня розвитку реф-
лексивності автор (А. Карпов) дала змогу
показати, що низький рівень рефлексивності
мають 58% викладачів, 42% мають  середній
рівень сформованості рефлексивності.

З таблиці 1 бачимо, що молоді фахівці, у
яких стаж роботи до 5 років, мають низький
рівень сформованості рефлексії. В категорії
викладачів, які мають стаж педагогічної робо-
ти від 6 до 30 років, результати з низьким і
середнім рівнем сформованості рефлексії роз-
ділилися або навпіл або переважає кількість
респондентів з низьким рівнем. Лише серед
педагогів з досвідом більше 30-ти років пере-
важають ті, хто мають середній рівень.
Високий рівень рефлексивності не отримав
жоден із респондентів. Отже, потрібно займа-
тися формуванням рефлексії у викладачів
коледжів.

Діагностика рівня онтогенетичної рефлексії
(автори М.Фетіскін, В.Козлов, Г.Мануйлов)
спрямована на вивчення рівня онтогенетичної
рефлексії, яка передбачає аналіз минулих
помилок, успішного і неуспішного досвіду
життєдіяльності. Залежність рівня онтогене-
тичної рефлексії від стажу педагогічної роботи
показана в таблиці 2.

Аналіз результатів діагностики рівня онто-
генетичної рефлексії (автори М.Фетіскін,
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Таблиця 1. 
Залежність рівня сформованості рефлексивності від стажу педагогічної діяльності.

Стаж педагогічної діяльно-
сті\років

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31 і
більше

Низький рівень
сформованості

рефлексії
Всього

100% рес-
пондентів

100% 50% 50% 50% 75% 50% 45%

Середній рівень
сформованості

рефлексії

0% 50% 50% 50% 25% 50% 65%



В.Козлов, Г.Мануйлов) виявив, що 76% рес-
пондентів мають рефлексію зі знаком «-»,
коли підсумком минулих помилок стає страх
перед вчиненням нових та обережність, що
з'явилася в результаті зроблених помилок, не
завжди є гарантією повного життєвого успіху.
24% викладачів показали рефлексію зі знаком
«+», яка передбачає аналіз здійсненого і рух
вперед. Таким особистостям найближчим
часом не загрожує небезпека зробити життєву
помилку, вони здатні до гарного планування
власного майбутнього та відчувають себе
творцями свого життя.

З таблиці 2 бачимо, що викладачі, у яких
стаж роботи від 1 до 5 років та від 11 до 15
років, мають рівень рефлексії зі знаком «-»;
викладачі, які мають стаж роботи від 6 до 10
років та від 26 років і більше отримали кра-
щий результат (з'явилася частина від 20% до
30%, яка має рівень рефлексії зі знаком «+»);
у викладачів, які мають стаж роботи від 16 до
25 років рівень рефлексії зі знаком «+» пере-
важає. Тому постає необхідність у формуванні
та розвитку професійної рефлексії викладачів
математичних дисциплін коледжів.

Діагностування рівня реалізації потреб у
саморозвитку здійснювалося за методикою
М.Фетіскіна, В.Козлова, Г.Мануйлова.
Залежність рівня реалізації потреби особис-
тості в саморозвитку від стажу педагогічної
роботи показана в таблиці 3.

Результати аналізу діагностування рівня
реалізації потреб у саморозвитку (М.Фетіскін,
В.Козлов, Г.Мануйлов) виявили, що 49% рес-
пондентів активно реалізують свої потреби у
саморозвитку, а в 51% респондентів система
саморозвитку не склалася.

З таблиці 3 бачимо, що система самороз-
витку не склалася у викладачів, які мають
стаж роботи від 1 до 5 років та від 16 до 20

років, у всіх інших система саморозвитку
склалася лише в частини респондентів (від
25% до 50% в залежності від стажу педагогіч-
ної діяльності). Позитивним є те, що не вияв-
лено респондентів, які перебувають у стані
зупиненого саморозвитку.

Тому необхідно проводити заходи, що спо-
нукають педагогів до саморозвитку. 

Виявлення стилю самоактуалізації здійс-
нювалося за методикою В.Семиченко.
Результати аналізу дозволили виявити, що у
96% викладачів сформовано стиль особистос-
ті, яка прагне до самоактуалізації, тобто в них
гармонійно поєднуються прагнення до автоно-
мії й індивідуальності з потребою в доскона-
лості й причетності до інших. Такі люди не
шукають визнання своєї унікальності, а швид-
ше прагнуть знайти однодумців і спільників,
думка для них не є визначальною, вони праг-
нуть до розвитку своїх творчих здібностей.
Стиль консервативної особистості, яка не має
впевненості в собі й не реалізовує власні твор-
чі здібності, тяжіє до спокою, не має бажання
зробити крок назустріч іншим, сформовано у
4% респондентів. Стиль домінуючої особис-
тості, яка має бажання відчувати себе не схо-
жою на інших, не виявлено в жодного респон-
дента.

Таким чином, використання взаємодопов-
нюючих методик діагностики рівня розвитку
рефлексивності (автор А. Карпов), діагностики
рівня онтогенетичної рефлексії (автори
М.Фетіскін, В.Козлов, Г.Мануйлов), діагнос-
тування рівня реалізації потреб у саморозвитку
(М.Фетіскін, В.Козлов, Г.Мануйлов), вияв-
лення стилю самоактуалізації  (В.Семиченко)
дало змогу виявити, що у викладачів матема-
тичних дисциплін коледжів переважає низький
рівень сформованості рефлексивності (58%рес-
пондентів); попередні помилки та невдачі
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Таблиця 2. 
Залежність рівня онтогенетичної рефлексії від стажу педагогічної діяльності

Стаж педагогічної діяльно-
сті\років

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31 і
більше

Рефлексія зі
знаком «-» Всього

100% рес-
пондентів

100% 75% 100% 40% 30% 70% 80%

Рефлексія зі
знаком «+»

0% 25% 0% 60% 70% 29% 20%

Таблиця 3. 
Залежність рівня реалізації потреби особистості в саморозвитку від стажу педагогічної роботи

Стаж педагогічної діяльно-
сті\років

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31 і
більше

Система само-
розвитку не
склалася

Всього
100% рес-
пондентів

100% 50% 50% 100% 100% 25% 30%

Респондент
активно реалі-

зує свої потреби
в саморозвитку

0% 50% 50% 0% 0% 75% 70%



гальмують активний рух уперед (76% респон-
дентів); система саморозвитку не склалася
(51% респондентів). 

Результати проведеного пілотного дослід-
ження переконливо довели необхідність спеці-
альної уваги і розробки системи розвитку про-
фесійної рефлексії викладачів коледжів.

Осмислення отриманої інформації дозво-
лило зробити висновок: якщо розвиток про-
фесійної рефлексії викладачів коледжів спеці-
ально і цілеспрямовано не здійснюється в про-
цесі методичної діяльності, то стихійне ста-
новлення основних складових професійної
рефлексії (усвідомлення викладачем себе як
суб'єкта педагогічної діяльності; оцінка педа-
гогічної ситуації, в якій він перебуває; визна-
чення міри відповідності власних педагогіч-
них дій і форм поведінки в професійно значу-
щих ситуаціях) відбувається неефективно і
повільно. Отже, цей процес слід спрямовувати
й удосконалювати.

ЛІТЕРАТУРА

1. Анисимов О. С. Акмеологические основы рефлек-
сивной самоорганизации педагога: творчество и куль-
тура мышления: автореф. дис. … д-ра психол.
наук./О.С.Анисимов – Москва, 1994. –86 с.

2. Бизяева А. А. Рефлексивные процессы в сознании
и деятельности учителя :автореф. дис. … канд. психол.
наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая психология» /
Анна Александровна Бизяева. – Санкт-Петербург,
1993.

3. Вульфов Б. З. Педагогика рефлексии / Б. З. Вульфов,
В. Н. Харькин. –Москва :Магистр, 1995. – 112 с.

4. Голицын Г. А. Рефлексия как фактор развития /
Г. А. Голицын // Проблемы рефлексии. Современные
комплексные исследования.–Новосибирск : Наука,
Сиб.отд-ние, 1987. –С. 54–60.

5. Деньга Н. М. Порівняльна характеристика
методик діагностики рівня розвитку професійної реф-
лексії /Н. М. Деньга // Імідж сучасного педагога. –
2016. – № 8 (167). – С. 26–28.

6. Зак А. З. Проблемы экспериментального изучения
рефлексии /А. З. Зак // Исследования рече-мысли и
рефлексии. – Алма-Ата, 1976. – С. 49–53.

7. Калашникова О. В. Психологические особенности
развития педагогической рефлексии : дис. ... канд. пси-
хол. наук : 19.00.07 / О. В. Калашникова. – Санкт-
Петербург, 1999. – 205 с.

8. Карпов А. В. Психология рефлексивных механиз-
мов управления / А. В. Карпов, В. В. Пономарева. –
Москва : ИП РАН, 2000.

9. Карпов А. В. Психология рефлексивных механиз-
мов деятельности / А. В. Карпов. – Москва : ИП РАН,
2004.

10. Карпов А. В. Рефлексивность как психическое
свойство и методика её диагностики / А. В. Карпов //
Психологический журнал. – 2003. – Т. 24. – № 5. –
С. 45–57.

11. Лобанова Ю. И. Исследование влияния рефлек-
сивного механизма на успешность профессиональной
подготовки современного специалиста :автореф. дис. ...
канд. психол. наук / Ю. И. Лобанова. – Санкт-

Петербург, 1998.
12. Метаева В. А. Рефлексия и ее роль в преодоле-

нии профессиональных затруднений педагога :авто-
реф. дис. канд. психол. наук/ В. А. Метаева. –
Екатеринбург, 1996. – 29 с.

13. Петрушихина Е. Б. Рефлексия педагога в обще-
нии со старшеклассниками как фактор эффективнос-
ти руководства ученическим коллективом:дис. канд.
психол. наук: спец.«Возрастная и педагогическая пси-
хология»/ Елена Борисовна Петрушихина. – Москва,
1991.

14. Проблемы рефлексии / отв. ред. Ладенко И. С. –
Новосибирск: Наука,1987. – 238 с.

15. Бессонова Е. А. Рефлексия и ее развитие в про-
цессе учебно-профессионального становления будущего
учителя: дис. … канд. психол. наук: 10.00.07/  Елена
АнатольевнаБессонова. – Хабаровск, 2000. – 160 с.

16. Романова Г. А. Развитие профессиональной реф-
лексии учителя как основа повышения его педагогическо-
го мастерства:дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Галина
Александровна Романова. – Москва, 2002. – 183 c.

17. Рукавишникова Е. Е. Формирование профессио-
нальной рефлексии у студентов медицинского коллед-
жа: автореф. дис. … канд. психол.
наук./Е.Е.Рукавишникова – Ставрополь, 2007. – С.
46–74.

18. Сас Н. М. Проблема навчання внутрішньо пере-
міщених осіб у контексті питань «навчання протягом
життя» та освітньої мобільності / Н. М. Сас,
Н.М.Деньга, Ю. О. Матюха // Імідж сучасного педа-
гога. – 2016.– № 9 (168).– С. 3–7.

19. Сас Н. М.Професійна рефлексія викладача ВНЗ:
поняття, функції, засоби діагностики та розвитку
/Н.М. Сас // Витоки педагогічної майстерності : зб.
наук. праць ПНПУ ім. В. Г. Короленка. – Полтава :
ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2016. – Вип. 4. – С. 134–136.

20. Свєтлорусова А. В. Професійна підготовка
магістрів управління навчальним закладом на засадах
рефлексивного підходу :автореф.дис. … канд. пед. наук :
спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».
/ А.В. Светлорусова –Київ, 2009. – 24 c.

21. Семенов И. Н. Проблема предмета и метода
психологического изучения рефлексии / И. Н. Семенов,
С. Ю. Степанов // Исследование проблем психологии
творчества. – Москва, 1983. – 336 с.

22. Скворцова Г. И. Освоение педагогом рефлексив-
но-проектной деятельности в современной школе : дис.
канд. пед. наук. : 13.00.01 / Галина
ИвановнаСкворцова.– Омск, 2000. – 182 с.

23. Степанов С. Ю. Проблема формирования типов
рефлексии в решении творческих задач /
С.Ю.Степанов, И. Н. Семенов // Вопросы психологии.
– 1982. – № 1. – С. 99–104.

24. Степанов С. Ю. Психология рефлексии: пробле-
мы и исследования / С. Ю. Степанов, И. Н. Семенов //
Вопросы психологии. – 1985. – № 3. – С. 31–40.

25. Степанов С. Ю. Современные проблемы твор-
ческой рефлексии и проектирования / С. Ю. Степанов,
И. Н. Семенов // Вопросы психологии. – 1983.– № 5.–
С. 162–164.

26. Фетискин Н. П. Социально-психологическая
диагностика развития личности и малых групп
/Н.П.Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. –
Москва, 2002.– 490 с.

30                                                       http://poippo.pl.ua/pm/postmetod.html

______________________________

Цитувати: Деньга Н. М. Результати пілотного дослідження професійної рефлексії викладачів математичних дисциплін
коледжів  / Н. М. Деньга // Постметодика. – 2017. – № 2-3. – С. 27–30.

© Н. М. Деньга , 2017. Стаття надійшла в редакцію 13.02.2017 n



Постановка проблеми. Відродження
культурного і художньо-творчого потенціалу
українського народу, реформування вітчиз-
няної освітньої системи розкривають та зба-
гачують внутрішній світ дитини, художньо-
естетичні знання, розвивають творчі здібнос-
тей. Постійний інтерес і наявність різних
підходів до виховання дітей та учнівської
молоді через мистецтво засвідчуються в
Законі України «Про освіту» (1991),
«Концепції художньо-естетичного виховання
учнів у загальноосвітніх навчальних закла-
дах та Комплексній програмі художньо-есте-
тичного виховання у загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладах» (2004),

«Державному стандарті початкової, базової і
повної загальної освіти» (2011).

Роль естетичного виховання у формуван-
ні особистості, її всебічному розвитку важко
переоцінити. Вже в давнину відзначали зна-
чення краси в житті та діяльності людини.
Мистецтво сприяє розвитку свідомості та
почуттів особистості, її поглядів і переко-
нань, велику роль відіграє у формуванні
моральності, створює умови для духовного
піднесення особистості.

Естетичне освоєння дійсності людиною не
обмежується однією лише діяльністю в галу-
зі мистецтва: у тій або іншій формі воно при-
сутнє у будь-якій творчій діяльності. Таким
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УРОКИ ГОНЧАРСТВА ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ 
ВИХОВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО 
СМАКУВ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
КОЛЕГІУМУ МИСТЕЦТВ У ОПІШНІ

В. М. Зубань  

У статті висвітлено питання навчання техніки роботи з глиною у початковій школі. Проаналізовано
аспекти виховання художньо-естетичного смаку в учнів початкових класів, на які доцільно спиратися вчи-
телеві у практичній роботі з учнями. Обґрунтовується важливість навчання гончарному мистецтву молод-
ших школярів, у ході якого вони пізнають можливості глини як матеріалу для виготовлення різних форм
та опановують послідовність їх виконання. Подані рркомендації будуть корисними для досвідчени педа-
гогів і та педагогів-початківців, які засвоюють технологію роботи з глиною.

Ключові слова: гончарне мистецтво, гончарство, творча діяльність, молодші школярі, учні початкових
класів, глиняні вироби.

Зубань В.М. Уроки гончарства как важный аспект воспитания художественно-эстетического вкуса в
учащихся начальных классов Коллегиума искусств в Опошне.
В статье освещены вопросы обучения технике работы с глиной в начальной школе. Проанализированы
аспекты воспитания художественно-эстетического вкуса в учащихся начальных классов, на которые целе-
сообразно опираться учителю в практической работе с учениками. Обосновывается важность обучения
гончарному искусству младших школьников, в ходе которого они узнают возможности глины как мате-
риала для изготовления различных форм и осваивают последовательность их выполнения.
Представленные рекомендации будут полезными для опытных и начинающих педагогов, которые осваи-
вают технологию работы с глиной.

Ключевые слова: гончарное искусство, гончарство, творческая деятельность, младшие школьники, уче-
ники начальных классов, глиняные изделия.

Zuban V.M. Pottery Lessons as an Important Aspect of Development of Artistic and Aesthetic Taste of
Primary School Students in Opishnya College of Arts 
This paper highlights the question of training students of elementary school techniques of working with clay.
The aspects of cultivation of artistic and aesthetic taste of primary school students have been analyzed in the
paper. The teacher can use this aspect in practical work with students. The importance of learning pottery art
in primary school is substantiated in this paper. At the lessons pupils learn the possibilities of clay as a material
for the production of various forms and vaster the sequence of their execution.
Recommendations will be useful for experienced teachers and novice teachers, who learn the technology of work
with clay.

Key words: pottery art, pottery creative activity, younger students, students of primary school, pottery. 
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чином людина виступає митцем не тільки
тоді, коли безпосередньо створює твори мис-
тецтва, присвячує себе поезії, живопису чи
музиці, а й у повсякденному житті.

Сучасна школа намагається забезпечити
гармонійний розвиток особистості. Його
важливим шляхом є заняття творчою діяль-
ністю. Під час занять здійснюється моральне,
естетичне, розумове й трудове виховання
школярів.

Нові завдання в галузі виховання у
загальноосвітній школі суверенної України
докорінним чином змінили і установки в
естетичному вихованні. Від завдань бачити,
відчувати, розуміти прекрасне вони перетво-
рились на більш складні і пов’язані зі здат-
ністю творити його у навколишній дійсності,
праці, мистецтві, у повсякденному житті. Ця
здатність є важливою ознакою нашого часу і
забезпечується завдяки реалізації принципу
естетизації дитячого життя. Ці принципи
забезпечують реалізацію системи естетично-
го виховання і сприяють формуванню есте-
тичної культури підростаючого покоління.
Таким чином одним із основних завдань
Державної спеціалізованої художньої
школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум
мистецтв у Опішні» імені Василя
Кричевського на сучасному етапі розвитку
естетичного виховання є створення його сис-
теми. Під системою розуміється живий,
цілеспрямований, організований і контро-
льований процес художньо-естетичної освіти
дітей, побудований на основі сукупності
методологічних принципів, психолого-педа-
гогічного обґрунтування мистецьких про-
грам, які забезпечують здійснення у нероз-
ривному зв’язку з естетичним вихованням
особистості, її моральний і трудовий розви-
ток.

Естетичний розвиток особистості почина-
ється у ранньому віці. Таким чином навчаль-
но-виховний процес у закладі здійснюється з
початкових класів. У зв’язку з цим зростає
роль вчителів, майстрів, які, здійснюючи
освітній процес, компетентно вирішують
виховні завдання естетичного виховання
молодших школярів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Питання виховання художнього смаку осо-
бистості висвітлено в дослідженнях філосо-
фів В. Андрущенка, І. Зязюна,
М. Овсянникова, В. Шестакова та інших;
психологів Л. Виготського, О. Леонтьєва,
С. Рубінштейна. Проблеми теорії і методики
естетичного виховання молоді вивчали:
В. Бутенко, О. Рудницька, О. Сухомлинська,
Т. Танько, А. Троцко. Формуванню худож-
нього смаку і толерантної поведінки молоді
приділяли значну увагу І.Бех, Б. Лихачов,
О.Матвієнко, В. Сухомлинський. Смаки
молодших школярів вивчала Т.Лісінська;
взаємодію видів мистецтва в естетичному
вихованні підлітків – Г.Шевченко; форму-
вання естетичних, художніх та художньо-

естетичних смаків – М. Гончаренко,
Г. Падалка, В. Радкіна, І.Савчук,
Г. Тарасенко.

Відповідно до поглядів Л. Виготського,
С. Рубінштейна, О. Леонтьева й інших
видатних вітчизняних психологів, психіка
людини найактивніше змінюється і перебу-
довується у процесі діяльності. Заняття гон-
чарною справою, як особливий вид творчос-
ті, включає в себе компоненти психічних
процесів та є істотним чинником формуван-
ня особистості [1, 2, 3].
Мета статті. Гончарне мистецтво – особ-

лива галузь творчої діяльності, де призна-
чення досягнення практичної мети органічно
поєднано з формальним рішенням і має есте-
тичну й художню значущість та сприяє вихо-
ванню естетичного смаку в учнів.

Педагогічна цінність гончарного мистец-
тва полягає у тому, що воно відроджує та
забезпечує розвиток кращих рис і якостей
українського народу, його менталітету, емо-
ційних й інтелектуальних особливостей, дає
можливість примножувати матеріальні та
художні надбання нації; інтегрує й піднімає
на вищий рівень естетичний смак особистос-
ті, виховує підростаюче покоління на кра-
щих творах народного мистецтва.Тож
доцільним є висвітлення методичних при-
нципів виховання художнього смаку в учнів
засобами гончарного мистецтва, їх аналіз та
рекомендації щодо застосування вчителем у
практичній роботі з вихованцями.
Виклад матеріалу дослідження. Провідне

місце у системі засобів виховання учнів у
ремеслах українського народу займає творча
діяльність. Вважаємо, що саме творча діяль-
ність, яка здійснюється у ході організації
навчально-виховного процесу, є посильною з
урахуванням вікових особливостей вихован-
ця, дає можливість створювати матеріальні
та художні цінності для різних сфер суспіль-
ного життя; сприяє формуванню естетичного
смаку, всебічному розвитку особистості.
Головним є її творчий характер, високий
художній, естетичний потенціал. Гончарна
творчість включає широкий спектр гончар-
них знань і пов’язана з життям речей, пред-
метів у культурному контексті. Глиняні
твори несуть у собі зв’язки і ставлення
людини до світу у цілому, містять його обра-
зи і модулі, що дає можливість осмислення і
художньо-практичного освоєння.
Дослідження підтверджують результати
практичної педагогіки, які стверджують, що
саме креативні, тобто творчо розвинені діти
у майбутньому успішно трансформують
власний художній потенціал у будь-якому
різновиді життєдіяльності. «Глибоко своє-
рідною сферою духовного життя» назвав
В. Сухомлинський дитячу творчість, яка за
мотиваційною природою відрізняється від
творчості дорослих. Для дитини більш важ-
ливим є не її результат, а сам процес творен-
ня [4, с. 98].
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Поліфункціональними можливостями для
вдосконалення творчого потенціалу дітей
вирізняються заняття ліплення з глини. По-
перше, ліплення сприяло розвитку дрібної
мускулатури кисті рук, оскільки глина фор-
мується під натиском пальців, які відчува-
ють її опір і те мускульне зусилля, яке
потрібно докласти, щоб перебороти його. З
огляду на сказане, дітям, що ліплять, необ-
хідно це відчуття дотику розвинути до тако-
го стану, щоб пальці так відчували форму
предмета, як його бачить око. Ця здатність
потрібна митцеві в різних галузях, але особ-
ливо майбутньому скульпторові, гончареві.
Головна особливість уроків гончарства –
практична робота, якій відводилося найбіль-
ше часу. Добротний природний матеріал,
великий вибір можливостей застосування
його пластичності допомогло використову-
вати ліплення з глини для розвитку творчо-
го потенціалу дітей навіть з різними вадами.

При ліпленні педагогами Колегіум мис-
тецтв звертається увагу на форму, підкрес-
люючи, що вона може бути різною не лише
за величиною, а й де шириною та довжиною,
тобто у співвідношеннях складових частин.
У вихованців складається уявлення про те,
що предмети відрізняються за висотою і
шириною (дерева бувають високими і низь-
кими, товстими і тонкими), розміщуються у
різному положенні (стоять, лежать), зовніш-
ньому вигляді. Таке знайомство із предме-
том дає змогу школярам зберегти в пам’яті
образ та відтворити його в ліпленні.

У ліпленні з глини діти виражають своє
ставлення до життя; виріб, який вони виго-
товляють, живе, діє. Отже, природно, що
предмети, які створюють учні початкових
класів, ходять, лягають спати, їдять; зайчики
стрибають, ховаються під деревцем. Школяр,
працюючи над твором, радіє, отримуючи
задоволення від результату своєї праці. При
підготовці до роботи дитина отримує достат-
ньо знань про даний предмет (назва, форма
та його величина, будова, колір, призначен-
ня). Разом із цим збагачується і розвиваєть-
ся словниковий запас, зв’язне мовлення,
мислення, увага, уява, пам’ять. Крім того,
відбувається знайомство із матеріалом, уточ-
нюються його особливості: м’яка, в’язка
глина, її можна поділити на частини і знову
з’єднати. Учень отримує відомості про спосіб
ліплення і сам навчається ліпити. На основі
отриманого досвіду він намагається само-
стійно виконати поставлене перед ним зав-
дання, а згодом окремі спроби переростають
у творчість. Під час підготовки до роботи
вихованці не лише розглядають предмет, але
й тримають його у руках, що сприяє розвит-
кові чуття дотику. Око привчається контро-
лювати дії рук, і вони стають погодженими.
У цьому процесі більше, ніж при будь-якій
іншій діяльності, прослідковується актив-
ність обох рук, розвиваються і зміцнюються
пальці, особливо великі, вказівні і середні.

У початкових класах у дитини формуєть-
ся довільне запам’ятовування, конкретно-
логічне мислення, розвиваються вольові про-
цеси (наполегливість, посидючість, прагнен-
ня довести розпочату справу до кінця), зв’яз-
не мовлення, уява, стає більш досконалою
поведінка, скоординовані рухи рук та паль-
ців. У цей період підвищується вимогливість
до своїх виробів. Спираючись на геометрич-
ну форму, вихованці знаходять подібні й від-
мінні риси у предметах та передають їх під
час роботи в об’ємній формі, додержуючись
пропорцій; створюють стійкість однієї або
кількох фігур (роблячи копитце, стійку
основу, використовуючи підставки у гори-
зонтальному положенні). З кожним роком
навчання закріплюються навички вивченого,
матеріал ускладнюється; розвивається
довільний рух кистей рук із поступовим
включенням у дію пальців; уточнюються
поняття: довгий, короткий, круглий, багато,
уявлення про предмет, форму, величину.
Школярі вчаться передавати у ліпленні
основну більш складну форму предмета –
конусоподібну, циліндричну (фрукти, овочі,
ялинка, бариня, козак, риба); закріплюють
різні прийоми: розкачування (морква), вдав-
лювання (чашечка, корзинка), загинання
країв (тарілочка, блюдечко), ділення куска
глини на частини, загладжування, витягуван-
ня і прищипування пальцями невеликих
поверхонь (дзьоб, хвіст у пташки). У школя-
рів з’являється стійкий інтерес до уроків
гончарства. Вони вдало відтворюють форму
предмета, визначають його закономірності,
знаходять спільне, довершено й упевнено
працюють із матеріалом. Мислення вихован-
ців має конкретний характер, вони узагаль-
нюють, виділяють типове. Почуття дитини
стають глибшими, стійкішими, вона відріз-
няє красиве від некрасивого. При цьому під-
вищується самоконтроль і вміння оцінювати
роботу.

Своєрідність ліплення полягає у тому, що
за допомогою цього виду діяльності переда-
ється форма предмета в трьох вимірах
(довжина, ширина і висота).

Учням пропонується низка завдань (ліп-
лення з натури, з пам’яті, створення компо-
зиції), які вони виконують самостійно,
колективно та з допомогою вчителя чи майс-
тра.

Один із стимулів зацікавленості, яка при-
носить творчу насолоду, прагнення досягти
вершин була її корисність, адресність. Усі
виготовлені учнями вироби знаходять своє
практичне призначення. У Колегіумі мис-
тецтв діють змінні виставки виробів із глини
учнів початкових класів. Вони є учасниками
мистецьких конкурсів та фестивалів різних
рівнів. Таким чином навчально-виховний
процес безпосередньо спрямований на фор-
мування здатності сприймати і перетворюва-
ти дійсність за законами краси в усіх сферах
діяльності людини. Постійно перебуваючи у
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художньо-естетичному середовищі, творчому
пошуці у вихованців збагачується емоцiйно-
естетичний досвід, формується культура
почуттів, розвиваються загальні та художні
здібності, художньо-образне мислення.
Висновки. Творча діяльність дитини

виявляється у різнобічних якостях і уміннях.
Вимога передати у роботі схожості із зобра-
жуваним об’єктом змушує школяра помічати
у ньому особливі властивості. У результаті
цілеспрямованих занять гончарством в учнів
розвивається спостережливість, вміння
порівнювати, встановлювати подібності і
розбіжності предметів, взаємозв’язок між
цілим та її частинами. Ліплення з глини
сприяє розвитку в дітей початкових класів
аналітико-синтетичної функції мислення.

Під час роботи з глиною дитина відчуває
естетичну насолоду від її пластичності,
об’ємності, від форм, які утворюються у про-
цесі ліплення, усвідомлює різні властивості
глини. Якщо цей вид діяльності правильно
зорганізувати, то ліплення може стати улюб-
леною справою дітей. Таким чином на уро-
ках гончарства учитель ставить перед собою
певні завдання: розвиток дитячої творчості,
збагачення учнів образотворчими і технічни-
ми вміннями, створення інтересу до ліплен-
ня. Заняття даним видом творчої діяльності
впливають на загальний розвиток дітей, зок-
рема і розвиток естетичних почуттів та
художніх смаків.
Перспективи подальших досліджень.

Подальшого вивчення потребують методичні
засади навчання учнів початкової школи
розпису глиняних виробів та їх удосконален-
ня їх на уроках.
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Постановка проблеми в загальному
вигляді та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Входження
України до європейського освітнього просто-
ру, інтенсивний характер розвитку науки
зумовлюють інтерес до нашої країни з боку
інших держав, що призводить до необхіднос-
ті модернізації, оновлення всіх структурних
ланок освітньої діяльності, зокрема навчаль-
но-виховного процесу вищих III-IV рівнів
акредитації.

Одним з основних завдань, які постали
перед Україною, є підготовка фахівців із
вищою освітою, яка здійснюється за відпо-
відними освітньо-професійними, освітньо-

науковими, науковими програмами на різних
рівнях. Підготовка здобувачів вищої освіти
магістерського рівня спеціальності 011
“Науки про освіту” зумовлена потребою
нашої держави у спеціалістах, що здійсню-
ють наукову, методичну, навчально-виховну
роботу, що сприяє особистісному зростанню
молоді, яка навчається у вишах і в майбут-
ньому забезпечить динамічний розвиток
країни. За цих умов особливого значення
набуває створення якісно нової системи
організації професійної освіти здобувачів. Це
потребує принципово нового змісту, методів
і форм навчання, метою якого є формування
фахівця, здатного не лише виконувати свої
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ТИПОЛОГІЯ ТА ФУНКЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО
ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІКИ 
ВИЩОЇ ШКОЛИ

А. В. Коркішко  

У статті розкрито основні типи та функції професійного іміджу. Узагальнення поглядів науковців у галу-
зі іміджелогії уможливило виокремити такі типології іміджу за: суб'єктом, характером взаємодії, спрямо-
ваністю та цілями, ступенем досягнення мети суб'єкта, охопленням іміджевої аудиторії, співвідношенням
індивідуальних особливостей і соціальних вимог, ступенем самоконтролю, призначенням, емоційним
забарвленням, цільовою установкою, ступенем раціональності сприйняття, змістовним наповнення, від-
повідністю його специфіки конкретній діяльності. Зазначено, що функції іміджу магістра педагогіки
вищої школи поділяють на загальні, педагогічні, професійні.

Ключові слова: іміджелогія, професійний імідж, типи іміджу, функції іміджу, майбутні магістри.

Коркишко А.В. Типология и функции профессионального имиджа будущих магистров педагогики
высшей школы
В статье раскрыты основные типы и функции профессионального имиджа. Обобщение взглядов ученых
в области имиджелогии позволило выделить следующие типологии имиджа за: субъектом, характером
взаимодействия, направленностью и целями, степенью достижения цели субъекта, охватом имиджевой
аудитории, соотношением индивидуальных особенностей и социальных требований, степенью самоконт-
роля, назначением, эмоциональной окраской, целевой установкой, степенью рациональности восприятия,
содержательным наполнением, соответствием его специфики конкретной деятельности. Указано, что
функции имиджа магистра педагогики высшей школы подразделяют на общие, педагогические, профес-
сиональные.

Ключевые слова: имиджелогия, профессиональный имидж, типы имиджа, функции имиджа, будущие
магистры.

Коrkishko А. V. Typology and Functions of Professional Image of Future Masters in Pedagogy of Higher
School  
On the basis of the analyzed literature this paper presents the main types and functions of professional image.
Generalization of the views of scientists in the field of imageology allows to distinguish the following typologies
of image according to: a subject, interaction, directivity and goals, the degree of achieving the goal by the sub-
ject, coverage of the image audience, proportion of individual peculiarities and social demands, the degree of self-
control, purpose, emotional colorfulness, target setting the degree of perception rationality, the sense filling, cor-
respondence of its specificity to the concrete activity. It is noted that the functions of image of Master of
Pedagogy of Higher School are divided into general, pedagogical, professional ones.   

Key words: imageology, professional image, types of image, functions of image, future Masters. 
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обов’язки, а й творчо мислити, формувати
професійний статус, імідж, авторитет, репу-
тацію тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій

із цієї теми, виділення не вирішених раніше
частин загальної проблеми, котрим присвя-
чено означену статтю. Аналіз наукової літе-
ратури вказує на певну фрагментарність
досліджень професійного іміджу майбутніх
магістрів педагогіки вищої школи, лише
поодинокі розробки вчених містять певні
напрацювання, що є цінними для нашої
роботи (В. Бондаренко, Н. Гайдук,
Т. Гнєзділова, Ю. Дзядевич, О. Ковальова,
Л. Ковальчук, Л. Оршанський, Н. Савченко,
О. Язловецька та ін.).

На разі є низка різних поглядів сучасних
учених, науковців, дослідників на типологію
та функції професійного іміджу: типологією
займались О. Жмириков, О. Змановська,
В. Ісаченко, М. Сперанська-Скарга та ін.;
функції розглядали Н. Барна, В. Грачкова,
Р. Квеско, С. Квеско, А. Кононенко,
О. Межерицька, Г. Почепцов, І. Симонова,
В. Шепель та ін.
Формування мети статті. Метою статті є

визначення типології та функцій професій-
ного іміджу майбутніх магістрів педагогіки
вищої школи.
Виклад основного матеріалу досліджен-

ня з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів. Відсутність єдиного
тлумачення професійного іміджу призводить
до того, що дослідники по-різному підходять
до визначення його типології та до викону-
ваних ним функцій. Узагальнення поглядів
науковців у галузі іміджелогії
О. Змановської [4], В. Ісаченко [5] та ін. на
визначення типології іміджу уможливлює
стверджувати, що залежно від базисних під-
став, що передбачають схожість і відміннос-
ті, правомірно виокремити такі типології
іміджу:

– за суб'єктом: особистий (імідж конкрет-
ної людини); товарний (імідж товару, послу-
ги); груповий (організаційний, корпоратив-
ний, національний імідж);

– за характером взаємодії: безпосередній
(формується в процесі прямої взаємодії
людини з тими, хто їх оточує); опосередко-
ваний (формується заочно, без особистого
контакту прототипу з іміджевою аудиторі-
єю);

– за спрямованістю та цілями: публічний,
професійно-діловий, комерційний, артистич-
ний, політичний тощо;

– за ступенем досягнення мети суб'єкта:
ефективний і неефективний;

– за охопленням іміджевої аудиторії: при-
цільно-точечний і масовий;

– за співвідношенням індивідуальних
особливостей і соціальних вимог: кон'юнк-
турний (підкоряється вимогам довкілля та
очікуванням іміджевої аудиторії); органіч-
ний (орієнтований на самовідчуття та само-

вираження); збалансований (що поєднує
обидва компоненти);

– за ступенем самоконтролю: спонтанний
та керований;

– за призначенням: «імідж-комфорт» (орі-
єнтований на поліпшення самовідчуття);
статусний (орієнтований на підвищення
соціального статусу та затвердження в соці-
альному середовищі); цільовий (орієнтова-
ний на досягнення конкретних комерційних
і професійних цілей);

– за емоційним забарвленням: позитив-
ний і негативний; 

– за цільовою установкою: природний і
штучний;

– за ступенем раціональності сприйняття:
когнітивний образ (дає «суху» спеціальну
інформацію, зорієнтований у цілому на вузь-
ких спеціалістів і людей обізнаних), емоцій-
ний, чуттєвий (орієнтований на широку
аудиторію, який може викликати сильний
емоційний відгук);

– за змістовним наповнення, відповідніс-
тю його специфіки конкретній діяльності:
імідж керівника та його команди; імідж орга-
нізації; політичний імідж; імідж території
(країни, регіону, міста); імідж ідеї, проекту;
професійний імідж спеціаліста; особистісний
імідж людини. 

Щодо розкриття особливостей типології
іміджу, цікавими є результати дослідження
О. Жмирикова [3]. Типологію іміджу автор
розглядав у контексті проведення передви-
борчої кампанії, але ці викладки можуть
бути використані в межах проведення педа-
гогічних досліджень, бо предметом розгляду
є публічна професійна діяльність особи:
(первинний (імідж, який створюється після
першого знайомства аудиторії та кандидата в
депутати), вторинний (імідж, який виникає в
результаті компромісу між образом ідеаль-
ним й образом, найбільш суперечливим іде-
альному уявленню), ідеальний імідж (стано-
вить сукупність бажаних якостей, на думку
електоральних груп «ядро іміджу має відпо-
відати очікуванням провідної електоральної
групи»)). Отже, для професії педагога важ-
ливим є розуміння значення формування
позитивного іміджу з орієнтацією на ідеаль-
ний імідж. Особливого значення ця орієнта-
ція набуває в процесі створення першого
враження та на початку професійної діяль-
ності викладача.

Багато дослідників, зокрема
М. Сперанська-Скарга [9, с. 3], справедливо
зазначили, що між типами іміджу та його
функціями є тісний взаємозв’язок. Саме кла-
сифікація типології іміджу уможливлює
розуміння природи цього феномену та його
функції, які є активними формами вияву
сутності та змісту поняття «імідж», «профе-
сійний імідж». У сучасних наукових працях
виділено значну кількість функцій іміджу,
які часто є продовженням або частково дуб-
люють одна одну.
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На думку вчених Н. Барни, Г. Почепцова,
правильно підібраний та сформований імідж
є найефективнішим способом роботи з масо-
вою свідомістю. Це твердження проводиться
через призму функціонального апарату імід-
жу: функція ідеалізації (завдяки іміджу
бажане видається за дійсне); функція про-
тиставлення (імідж враховує контрастне
уявлення про дійсність); функція ідентифі-
кації (імідж задає апробовані шляхи іденти-
фікації об’єкта, тобто полегшує прогнозуван-
ня дій цього об’єкта) [1, с. 31].

Цікавими для дослідження є погляди пси-
холога А. Кононенко [7], який аналізуючи
функції іміджу, що пояснюють його широке
використання в соціальних комунікаціях,
визначив функції: психологічного захисту,
які дають можливість приховати недоліки,
позбутися тривожності, оптимізувати свою
поведінку з метою максимального впливу на
інших; соціального тренінгу, дозволяють
корегувати власну поведінку та адаптувати її
до соціальних комунікацій, що пов’язано з
неминучістю та бажаністю виконання ролей
у конкретних соціальних групах; соціально-
символьного впізнавання (ідентифікації),
тобто готовності до обміну соціальними
(багатство, влада, успіх, кар’єра) та духовно-
моральними цінностями; ілюзорно-компен-
саторну – створення ілюзій, компенсація
стереотипів повсякденного життя, зберігаю-
чи тим самим особистість, але не порушуючи
поведінкових меж групових ролей. Цю
думку підтримав і науковець В. Грачкова [2]
та зазначила, що в сукупності ці функції
складають адаптаційну, соціалізуючу та роз-
вивальну функції іміджу.

Узагальнення поглядів учених, науковців
у галузі іміджелогії (Р. Квеско, С. Квеско,
О. Межерицька, М. Сперанської-Скарги,
В. Шепеля) на визначення функцій іміджу
уможливило стверджувати, що визначають
дві групи функцій: ціннісні, технологічні.
Так, Р. Квеско, С. Квеско в групі ціннісних
функцій виділили – особистісно-звеличува-
ну та психотерапевтичну функції, суб'єктив-
не та об'єктивне призначення ціннісних фун-
кцій іміджу; у групі технологічних – соці-
альну адаптацію, висвітлення кращих осо-
бистісно-ділових характеристик, згладжу-
вання чи приховування негативних особис-
тісних даних, концентрація уваги людей на
себе, розширення вікового діапазону спілку-
вання [6, с. 36-38]. Отже, підкреслимо, що
саме за допомогою цих функцій, як зазначи-
ли вчені, можна вибудувати свій індивіду-
ально-особистісний та професійний імідж.

Ураховуючи науковий досвід В. Шепеля,
зауважуємо, що до групи ціннісних функцій
відносяться: особистісно звеличувана, ком-
фортизація міжособистісних відносин, пси-
хотерапевтична; до групи технологічних
функцій: міжособистісна адаптація, висвіт-
лювання кращих особистісно-ділових якос-
тей, затінення негативних особистісних

характеристик, організація уваги та подолан-
ня вікових рубежів [10, с. 19-21].
Синтезуючи наукове надбання зазначеного
представника іміджелогії, з’ясовуємо, що
ціннісні функції іміджу свідчать про його
значення у вибудовуванні здорової душевної
організації особистості, а знання технологіч-
них функцій передбачає широке практичне
його використання. Учений закцентував, що
«хто сповна володіє функціями іміджу, тому
властиво такий стан, який називається магі-
єю прихильності» [10, с. 21].

Аналіз теоретичної психолого-педагогіч-
ної спадщини провідних вітчизняних і зару-
біжних учених показав усю складність і бага-
товимірність функцій іміджу, що яскраво
виявляється в різноманітті його визначень і
видів. Проте відповідно до мети дослідження
перед нами постає потреба у визначенні фун-
кцій іміджу саме магістра педагогіки вищої
школи.

Найбільш широке коло функцій іміджу
висвітлено в дослідженнях І.Симонової [8],
яка зазначила, що вони носять ціннісний,
регулюючий і технологічний характер. Ми
будемо дотримуватися думки, що функції
іміджу магістра педагогіки вищої школи
поділяються на:

– загальні: аксіологічна, яка орієнтує на
морально-етичні, індивідуальні, професійні
цінності та передбачає можливість обміну
цінностями; регулятивна забезпечує регулю-
вання, з одного боку, соціально-конкретних
нормативно-ціннісних уявлень, а також
поведінки, зовнішнього вигляду партнерів в
умовах спілкування та діяльності; самопре-
зентації, забезпечує стихійне чи цілеспрямо-
ване створення певного враження про себе в
інших людей у процесі міжособистісної взає-
модії; залучення й організації уваги, забезпе-
чує відбір об'єктів (властивостей, характе-
ристик, особливостей) і збереження в пам'яті
найбільш значущих із них; комунікативна, за
допомогою якої забезпечується певний обсяг
інформації, її доступність, ефективність
обміну інформацією тощо; психологічна,
полягає в психологічному захисті, у створен-
ні психологічно комфортних умов спілку-
вання (за рахунок адекватного зовнішнього
вираження установок і цілей, підвищення
комунікабельності), забезпечує привабли-
вість людини за допомогою підвищення
впевненості в собі та самооцінки (зокрема й
за рахунок компенсації, стилізації, згладжу-
вання того, що називають недоліками зов-
нішності тощо); адаптивна забезпечує необ-
хідну соціально-психологічну адаптацію в
галузі формальних і неформальних відносин
за рахунок поєднання особистих домагань із
вимогами та очікуваннями на рівні групових
цінностей і норм; соціально-символічного
пізнання дозволяє людині демонструвати
свою готовність до соціальних інтеракцій,
виконання соціальних ролей тощо;

– у педагогічному аспекті: педагогічна,
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яка реалізуються в демонстрації ціннісних
моделей поведінки як привабливих зразків
для наслідування; естетична зближує з мис-
тецтвом у тому випадку, якщо створення
іміджу пов'язано з цілями вираження наяв-
них у реальності характеристик в адекватних
формах, з упорядкуванням, перетворенням і
вдосконаленням, естетичним впливом, нова-
ціями тощо; самовираження, самопізнання,
саморозвитку, самовдосконалення, самороз-
криття, що передбачає вивчення себе, пові-
домлення про себе інформації за допомогою
вербальних і невербальних поведінкових
актів, тобто самопрезентації; перетворюваль-
на, пізнавальна, інформаційно-розвивальна
сприяють самоствердженню, духовному та
фізичному самовдосконаленню особистості;
терапевтична, підтвердження вірності ідеї,
точності її втілення та досягнення результа-
ту викликає позитивні емоції, піднімає
настрій, підвищує самооцінку; особистісно
звеличувана, завдяки якій навколо людини
створюється атмосфера привабливості,
затребуваності, тяжіння, значущості для
інших людей;

– у професійному аспекті: досягнення
цілей, яка сприяє досягненню професійних
цілей та успіху; номинативная, соціальної
оцінки, демонстрації компетентності (соці-
ально-психологічної, комунікативної, профе-
сійної), професійного тренінгу, професійного
контролю, професійної ідентифікації, адапта-
ції, професійного самовираження – ці фун-
кції дозволяють людині пристосовуватися до
системи професійних відносин, здійснювати
ефективне професійне спілкування та вплив,
максимально розкривати професійний
потенціал, здобувати авторитет у колективі,
посилювати професійну (адміністративну,
лідерську) позиції, підвищувати конкурен-
тоспроможність тощо.

Функції іміджу носять ціннісний, регу-
люючий і технологічний характер, що умож-
ливлює значення його широкого спектру
практичного використання та значення в
оптимізації різних видів професійної діяль-
ності, пов'язаних із міжособистісним спілку-
ванням і взаємодією.
Висновки з дослідження та перспективи

подальших пошуків у цьому науковому
напрямку. Отже, професійний імідж майбут-
ніх магістрів педагогіки вищої школи ство-
рюється в зв'язку з конкретними діловими
чи професійними цілями, має психолого-
педагогічну специфіку, тобто свою структу-
ру, типологію та функції, яка й визначає
особливості його формування в кожній
конкретній ситуації. У такому випадку імідж
допомагає досягати самоповаги та внутріш-

нього комфорту, успіху, кар’єрного росту;
покращувати професійні результати.
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Центральною ланкою розвиваючого
навчання є створення оптимальних умов для
розвитку загальних навчальних здібностей
майбутніх спеціалістів і їхнього творчого
потенціалу. У зв'язку з цим перед кожним
викладачем стоїть завдання виявити, закрі-
пити у студентів прагнення і потяг до твор-
чого самовираження, а також створити всі
необхідні умови для їхнього подальшого роз-
витку.

Виховання творчої особистості студента
неможливе без права на власну творчість, на
пошуки своєї технології, яка відповідає його
особистісним якостям. Педагогічна творчість
має дві сторони: творчість самого організато-
ра навчально-виховного процесу викладача і
творчість студентів як необхідна умова удос-
коналення викладача розвитку творчих мож-

ливостей студентів.
Мета статті – розкрити особливості фор-

мування творчих здібностей майбутніх вчи-
телів іноземної мови для здійснення профе-
сійної діяльності та психолого-педагогічні
умови процесу формування творчої особис-
тості педагога в процесі навчання у ВНКЗ
«Одеське педагогічне училище».

Викладач як суб'єкт педагогічної творчос-
ті повинен бути сформований як творча
індивідуальність, яка творчо мислить і здат-
на до творчої діяльності.

На основі аналізу психолого-педагогічної
літератури (роботи Ю.П. Азарова,
Ю.К. Бабанського, О.О. Бодальова,
В.І. Загвязінського, І.А. Зязюна, В.О. Кан-
Калика, Н.В. Кичук, Н.В. Кузьміної,
Л.М. Лузіної, М.Д. Нікандрова,
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯУ ПРОЦЕСІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Л. І. Кошелапова  

У статті розглянуто проблему формування та розвитку творчих здібностей майбутніх спеціалістів, вчите-
лів початкової школи з правом викладання англійської мови у процесі професійної підготовки. Визначено
психолого-педагогічні умови формування творчої особистості, а також ефективні шляхи розвитку та реа-
лізації творчої педагогічної діяльності майбутнього вчителя.

Ключові слова: професійна підготовка, психолого-педагогічні умови, творчий потенціал, педагогічні тех-
нології, методи проектування

Кошелапова Л. И. Формирование творческой личности будущего учителя в процессе профессио-
нальной подготовки
В статье рассмотрена проблема формирования и развития творческих способностей будущего специали-
ста, учителя начальной школы с правом преподавания английского языка в процессе профессиональной
подготовки. Определены психолого-педагогические условия формирования личности, а также эффектив-
ные пути развития и реализации творческой педагогической деятельности будущего учителя.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, психолого-педагогические условия, творческий потен-
циал, педагогические технологии, методы проектирования

Koshelapova L. I. Formation of Future Teacher’s Creative Personality During Professional Training
The paper focuses on the problem of forming and developing creative abilities of future specialists, teachers of
English of primary school during their professional training. It is devoted to the psychological and pedagogical
conditions of creative personality formation and effective ways of implementing creative and pedagogical activ-
ity of the future teacher.

Key words: professional training, psychological and pedagogical conditions, creativity, pedagogical technologies,
project methods.

"Справжня цінність особистості починає вимірюватися 
її творчим внеском у суспільний розвиток”

Б. Г. Ананьєв
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М.М. Поташника, В.О. Сластьоніна,
Р.Х. Шакурова) можна сформулювати най-
важливіші якості викладача, що сприяють
успішній творчій діяльності:

• здатність до нестандартних рішень;
• пошуково-проблемний стиль мислення;
• уміння вирішувати проблемні, нестан-

дартні навчальні і виховні ситуації;
• оригінальність у всіх сферах діяльності;
• творча фантазія, розвинена уява;
• специфічні особистісні якості (сміли-

вість, готовність до ризику, винахідливість,
цілеспрямованість, оптимізм, ентузіазм,
наполегливість, упевненість, кмітливість,
інтуїтивне відчуття нового та оригінально-
го).

Активна творча діяльність викладача дає
позитивний результат у тому випадку, коли
буде базуватися на двох основах: розвитку
творчої активності студентів в училищі й
подальшій організації творчого пошуку май-
бутнього вчителя в школі. Тому, одним із
завдань училища щодо підготовки майбутніх
учителів є розвиток їхніх творчих здібнос-
тей, нестандартного мислення, формування
вмінь та навичок здійснювати в майбутньому
навчально-виховний процес на творчому
рівні.

У процесі дослідження було вивчено і
проаналізовано досвід роботи циклової комі-
сії іноземних мов Вищого навчального кому-
нального закладу «Одеське педагогічне учи-
лище» з питань розвитку творчих здібностей
у студентів-майбутніх учителів. Було вияв-
лено, що важливою передумовою формуван-
ня творчих умінь та навичок у студентів є
організація творчого процесу на заняттях і
залучення їх до активної участі в ньому.

Творчий процес — це створення нових
соціально значущих матеріальних і духовних
цінностей. Ми розділяємо точку зору
В.С. Шубинського відносно його етапів:

• зіткнення з новим, творча невизначе-
ність;

• пошуки рішення;
• критика;
• підтвердження і втілення.
На кожному з них формуються певні еле-

менти творчих умінь і навичок студентів.
Досвід практичної роботи зі студентами в
ВНКЗ «Одеське педагогічне училище» і
результати досліджень доводять, що ефек-
тивність формування їхніх творчих умінь і
навичок забезпечуються комплексним підхо-
дом до вирішення цієї проблеми. У зв'язку з
цим використовується така система:

• лекційні, семінарські, практичні занят-
тя;

• самостійна робота студентів;
• робота проблемних груп, гуртків;
• спецкурси, спец-семінари;
• педпрактика;
• курсові роботи майбутніх учителів.
Студенти залучаються до різних видів

пізнавальної діяльності, випробовують себе в

процесі багатьох видів творчого пошуку.
Подібні види навчально-практичної діяль-
ності дозволяють визначити інтереси, нахи-
ли, творчі здібності і можливості, урахуван-
ня яких допомагає створювати необхідні
умови для їх підтримки й розвитку. Отже,
процес навчання організується таким чином,
щоб викликати у студентів потребу у твор-
чому застосуванні знань, здібностей, нестан-
дартного мислення і подальшого розвитку.

Привертає увагу основна форма організа-
ції навчального процесу  – лекція. Розвитку
творчого мислення і уяви сприяють лекції,
на яких аргументується і мотивується тема,
чітко визначаються мета і завдання, вико-
ристовуються різні рівні проблемного
навчання, до структури яких входять еле-
менти дослідницької роботи, розкриваються
сучасні підходи і концепції, використовуєть-
ся досвід роботи кращих учителів, шкіл,
визначаються перспективи розвитку школи і
педагогіки, здійснюються міжпредметні і
внутрішньопредметні зв'язки. На таких лек-
ціях створюється атмосфера наукового
пошуку. У процесі дискусій розвивається
творчий потенціал її учасників, образне і
продуктивне мислення, творча уява, мовлен-
ня. Студенти вчаться самостійно мислити,
робити висновки. Використання наукової
методики озброює студентів не тільки знан-
нями, а й методами їх здобуття.

На семінарських і практичних заняттях із
методики навчання англійської мови та
дитячій англійській літературі студентам
пропонуються творчі завдання різних рівнів
складності: від презентації книг на другому
курсі до створення і вирішення педагогічних
ситуацій, представлення передового педаго-
гічного досвіду, інсценізації віршів, уривків
творів, проведення фрагментів уроків на тре-
тьому і до проведення нестандартних уроків
та виховних заходів – на четвертому курсі.

Творче аналітичне мислення і творча
педагогічна уява розвиваються у студентів у
процесі створення і вирішення педагогічних
ситуацій. Творча педагогічна ситуація
(ситуація, яка містить у собі протиріччя) дає
можливість перевірити теоретичні знання,
вибрати інструмент педагогічних дій і про-
гнозувати результат. У процесі її вирішення
студенти визначають умови, у яких вона
виникла, дійових осіб, основні протиріччя,
аналізують дії кожного учасника і оцінюють
їх; пропонують декілька варіантів вирішення
й обирають оптимальне, обґрунтовують його.
Такий характер навчально-пізнавальної
діяльності сприяє більш ґрунтовному засво-
єнню знань, розвиває здібність прогнозувати
і передбачати дії учасників ситуації та її
результати. А найголовніше – запобігати
складним конфліктним ситуаціям.

Значне місце у своїй роботі викладачі
ВНКЗ «Одеське педагогічне училище» від-
водять рольовим, і особливо діловим, іграм.
Із психології відомо, що гра забезпечує гар-
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монійну роботу головного мозку (стимулює
роботу правої півкулі, а через неї всього
мозку). У процес ігри напружені всі пошуко-
ві емоції. На повну силу працює образне і
логічне мислення, мобілізовані всі види
пам'яті, ввімкнені вольові механізми, залуче-
ні всі таємні резерви психіки. Тому ККД
ігрових методів від 2 до 10 разів більший у
порівнянні зі словесним навчанням. У діло-
вій грі засвоєння знань студентами і форму-
вання педагогічних умінь і навичок відбува-
ється не абстрактно, а в реально змодельова-
ному навчально-виховному процесі, у дина-
міці розвитку сюжету ділової гри. 

У студентів формуються навички педаго-
гічної взаємодії, ціннісні орієнтації й уста-
новки, актуалізуються і закріплюються знан-
ня, розвивається пізнавальний інтерес і твор-
чий потенціал. Знання з теоретичного рівня
переводяться на більш високий — практич-
ний.

До проведення фрагментів уроків на тре-
тьому курсі, уроків і виховних заходів на
четвертому студенти відповідно до своїх
здібностей і можливостей готують розда-
вальний матеріал, наочність, підбирають
музику, цікаві повідомлення, факти, при-
слів'я та приказки, пісні, складають вірші,
готують завдання творчого характеру тощо.

Із метою створення оптимальних умов
для розвитку творчих здібностей викладачі
орієнтують студентів на підготовку і прове-
дення різних типів нестандартних уроків:
уроків-мандрівок, уроків-загадок, уроків-
ігор, уроків-казок, уроків-легенд тощо. Ці
уроки позбавлені звичайних шаблонів,
їхньою характерною рисою є створення про-
тягом всього уроку умов для творчої
навчальної діяльності учнів. Студенти висту-
пають у ролі вчителів-предметників, класних
керівників. 

Подібні практикуми сприяють більш гли-
бокому самопізнанню, самооцінці, самороз-
витку, формують уміння і навички педагогіч-
ної діяльності. Під час аналізу увага студен-
тів зосереджується і на творчому аспекті
уроку чи виховного заходу. Обговорюються:
новизна й оригінальність, прийоми розвитку
пізнавального інтересу і творчих здібностей;
відповідність змісту, форм, методів, засобів,
меті та рівневі розвитку учнів тощо.

Враховуючи об'єктивні оцінки своїх това-
ришів і викладача, студенти краще усвідом-
люють свої недоліки, резерви. Це є стимулом
до самоосвіти, самовиховання, самовдоско-
налення, створення своєї творчої лабораторії
і саморозвитку творчої особистості майбут-
нього вчителя.

Із метою виявлення ролі занять з методи-
ки навчання англійської мови, іноземної
(англійської) мови (за професійним спряму-
ванням), практикуму усного та писемного
мовлення з англійської мови та дитячої
англійської літератури у підготовці творчої
особистості майбутнього вчителя, ми прове-

ли анкетування серед студентів третього
курсу спеціальності «Початкова освіта»
ВНКЗ «Одеське педагогічне училище».

Усі опитані студенти зазначили, що
заняття з методики навчання англійської
мови, іноземної (англійської) мови (за про-
фесійним спрямуванням), практикуму усно-
го та писемного мовлення з англійської мови
та дитячої англійської літератури дають
великий поштовх до розвитку творчих здіб-
ностей майбутнього педагога:

• тренують творче мислення й уяву;
• викликають бажання зацікавити при-

сутніх на занятті;
• дають можливість переймання нових

творчих ідей одними студентами в інших;
• допомагають розкрити творчі задатки і

здібності.
Значна роль занять з методики навчання

англійської мови та дитячої англійської літе-
ратури в підготовці майбутнього творчого
вчителя підтверджується також результата-
ми досліджень рівня розвитку творчої актив-
ності студентів.

Критеріями оцінки рівня розвитку твор-
чої активності студентів є:

• уміння бачити і виділяти проблему;
• створювати проблемні ситуації в проце-

сі навчання і виховання; знаходити шляхи до
її розв'язування; відбивати і структурувати
навчальний матеріал;

• виділяти головне, суттєве;
• ставлення студентів до вивчення пред-

метів педагогічного циклу, до своєї майбут-
ньої професії;

• ставлення до навчання, прагнення до
самовдосконалення.

Під час дослідження було виявлено, що
рівень сформованості творчої активності
залежить від загального рівня розвитку сту-
дента, від досвіду творчої діяльності, одержа-
ного в школі і за роки навчання в училищі,
від наявності задатків та здібностей.
Студенти з високим рівнем активності
мають власний погляд на педагогічні посту-
лати, сміливо аналізують свій і чужий досвід,
уміло виділяють у ньому найсуттєвіше,
висловлюють власні судження, творчо підхо-
дять до розв'язання ігрових завдань, активно
працюють у проблемних групах, проводять
цікаві педагогічні дослідження.

Найбільш ефективними шляхами розвит-
ку педагогічної творчості є застосовування
викладачами таких методів навчання, за
допомогою яких викладач міг збудити само-
діяльність студентів, стимулювати їх актив-
ність на занятті,підштовхнути до актуалізації
їх творчі сили. 

Слід зазначити деякі методи навчання,
засновані на практико-орієнтованих техно-
логіях особистісного зростання, які працю-
ють, безпосередньо, на завдання розвитку
особистості: метод експресії в творчій ситуа-
ції, метод розвитку творчого самопочуття,
метод творчого самовираження, метод диску-
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сії, а також творчі методи проектування(ана-
логія, асоціація, неологія, використання
передових технологій тощо).

Саме тому для організації навчально-
виховної діяльності необхідно враховувати
саме такі методи формування творчої осо-
бистості, адже тільки у сприятливих педаго-
гічних умовах за допомогою правильно обра-
них шляхів реалізації свого творчого потен-
ціалу може вільно розвиватися творчий учи-
тель.

У результаті дослідження ми дійшли
таких висновків: формування творчої осо-
бистості майбутнього вчителя, підготовка
його до педагогічної творчості – це пробле-
ма, вирішення якої на сьогоднішній день не
завершене.

Узагальнений досвід, спостереження та
експериментальні дані свідчать, що процес
формування педагогічної творчості у май-
бутніх вчителів не приведе до ефективних
наслідків, якщо не буде передбачена його
органічна єдність із розвитком становлення
їх творчої особистості, формуванням уміння
сприйняти педагогічну діяльність як твор-
чий процес.

Щоб виховати справжню творчу особис-
тість, розвинути потенційні творчі можли-
вості дитини, учителю необхідно оволодіти
методами і засобами, які розвивають креа-
тивні риси особистості.

Творчість – необхідна умова становлення
самого педагога, його самопізнання, розвит-
ку і розкриття як особистості. Творчість є
основою формування педагогічної таланови-
тості вчителя.

Виховання справжнього творчого вчителя
має починатися ще у ВНЗ. Заняття з мето-
дики навчання англійської мови, практикуму
усного та писемного мовлення, дитячої
англійської літератури та іноземної (англій-
ської) мови (за професійним спрямуванням)
за умови, доцільної їх організації сприяють
активному розвитку творчого потенціалу
студентів, їхніх креативних якостей і є необ-
хідними при формуванні творчої особистос-
ті.

Розвиток педагогічної творчості вчителів і
підвищення результативності навчально-
виховного процесу залежить від психолого-
педагогічних умов, правильно визначених
шляхів розвитку та реалізації творчої педаго-
гічної діяльності та особистісних якостей
учителя.

Отже, педагогічна діяльність — це переду-
сім діяльність творча. Без творчості немож-
ливі ні виховний, ні навчальний процеси. Бо
подібно до того, як скульптор ліпить свої
скульптури, художник пише картини, а юве-

лір обробляє коштовне каміння, учитель тво-
рить нову особистість, яка житиме в цьому
суспільстві, стане його невід'ємною часткою.
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Постановка проблеми у загальному
вигляді. Активна модель навчання, яку нині
вважаємо однією з найефективніших, вима-
гає двосторонньої комунікації учасників
навчально-виховного процесу, оскільки
ефективний і своєчасний зворотній зв’язок
надає інформацію для педагога, як оператив-
но планувати свою подальшу діяльність.
Сучасний етап розвитку освіти в Україні
характеризується упровадженням активних
систем навчання, орієнтованих на викорис-
тання ресурсів Інтернету. Водночас вітчиз-
няними ученими спостережено значний
інтерес і педагогів-практиків до питання
оптимального поєднання традиційних та
інноваційних аспектів педагогічної взаємодії
на засадах двосторонньої комунікації, пер-
шочергово з використанням засобів ІКТ та
віртуальних класів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій,

у яких започатковано розв’язання пробле-
ми. Питання створення моделі використання
хмароорієнтованого навчального середовища

загальноосвітнього навчального закладу
вивчається Інститутом інформаційних тех-
нологій і засобів навчання НАПН України у
рамках експериментальних досліджень [6].
Використання хмарних обчислень для оці-
нювання якості знань розкрито в роботах
Н.В. Морзе, О.Г. Кузьминської  [2], організа-
цію самостійної роботи за допомогою хмар-
них сервісів Яндекс відображено в роботах
Г.А. Алексанян  [1], впровадження хмарних
сервісів Office365 у навчальний процес
досліджує С.Г.Литвинова [7]. Особливості
роботи викладача педагогічного коледжу,
складники освітнього середовища його
діяльності нами охарактеризовано у публіка-
ції, в якій відображено, що сайт викладача
може стати точкою доступу для студентів до
навчальних ресурсів мережі [2].
Формулювання цілей статті. Метою цієї

статті є аналіз переваг та недоліків іннова-
ційних і традиційних засобів педагогічної
взаємодії з позиції активної комунікації
викладача зі студентами, організації доку-
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ментообігу, забезпечення можливостей
надання методичної допомоги, формування у
студентів навичок застосування інформацій-
них технологій у навчальному процесі.
Інноваційні засоби, що забезпечують усі
названі вище переваги, розглянуто на при-
кладі використання віртуальних класів
Google.
Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. У педагогічній діяльності спілкування
постає як засіб розв’язання навчально-вихов-
них завдань, соціально-психологічного забез-
печення педагогічного процесу, організації
взаємин учителя й учнів, що має гарантува-
ти ефективність навчання, виховання та роз-
виток особистості [4].

У ході навчання постійно виникає потре-
ба в обміні інформацією між учасниками
навчально-виховного процесу. Кожен етап
навчальної взаємодії, впливу викладача на
студента викликає зворотній потік повідом-
лень від студента до викладача. У процесі
ефективного спілкування ці потоки можна
зобразити у вигляді схеми (мал. 1).

Як свідчить зазначене вище, більшість
інформаційних потоків стосуються виклада-
ча. На першому етапі навчальної взаємодії
відбувається транслювання повідомлень від
викладача широкому колу студентів. На дру-
гому етапі важливим є систематизоване зби-
рання й аналізу повідомлень від студентів,
на наступному – адресна відповідь на ці
повідомлення.

У забезпеченні обміну інформацією між
викладачем та студентами можна виділити
як традиційні, так й інноваційні аспекти.

Традиційно педагогічна взаємодія між
викладачем та студентом здійснюється пере-
важно в усній формі: функціонально-рольова
взаємодія під час подачі навчального мате-
ріалу та особистісно-орієнтована – під час
відповіді на запитання та оцінювання рівня
навчальних досягнень. Перевагами класич-
ної  (традиційної) форми є безпосередня
взаємодія між учасниками спілкування, реф-
лексія (уточнення певних понять, перефор-
мулювання запитань і відповідей), можли-
вість застосовувати невербальні засоби спіл-
кування (жести, міміку, інтонації), посиле-

ний виховний вплив. При цьому особистісно
орієнтована взаємодія обмежена в часові,
оскільки при традиційній формі використо-
вуються здебільшого години навчальних
занять та позакласної роботи. Глибина, з
якою викладач може занурюватись у пробле-
му студентів, незначна, в тому числі –  через
обмеження в часі.

З появою ІКТ найбільш прогресивні
викладачі почали використовувати засоби
інформаційних технологій для організації
педагогічного спілкування – на сайтах, бло-
гах, у соціальних мережах розміщувати
навчальний матеріал, відео-повідомлення,
оголошення для студентів тощо. Зворотній
зв’язок при цьому забезпечується викорис-
танням електронної пошти, соціальних
мереж або усного спілкування. Це дозволяє
обмінюватися повідомленнями у зручний
для обох сторін час, розширює різноманіття
форм передавання інформації шляхом засто-
сування мультимедійних технологій, надає
можливості неодноразово звертатися до
наданої інформації та використовувати її
(переглядати, копіювати, редагувати тощо).
Однак при такому виді спілкування збільшу-
ється час між постановкою запитання та
отриманням відповідей, є можливість
несвоєчасної відповіді, не гарантована не
лише релевантність відповіді поставленому
запиту, а й отримання самої відповіді. Крім
того, засоби колективної комунікації, особ-
ливо відкриті соціальні мережі, не гаранту-
ють захисту персональних даних і дотриман-
ня авторських прав. З технічної точки зору
збільшується навантаження на викладача,
викликане необхідністю в структуруванні
отримуваних повідомлень за різними крите-
ріями: листів від студентів різних потоків та
з різною тематикою, коментарів до оголо-
шень тощо. Потрібно постійно здійснювати
відбір матеріалів для першочергового опра-
цювання, слідкувати за надходженнями, які
не можна пропустити, фіксувати результати
обробки отриманих повідомлень тощо, а це
вимагає певних витрат часу.

Інновацією сьогоднішнього дня є вико-
ристання віртуальних класів, створюваних
на різних Інтернет-ресурсах. Такий клас
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Мал. 1. Схема обміну повідомленнями у навчальному процесі



призначений для структурування інформації
при двосторонній комунікації викладача та
студентів. Віртуальні класи мають такі самі
переваги із забезпечення обміну повідомлен-
нями, що й соціальні мережі, при цьому вони
інкапсулюють інформаційні потоки в межах
домену навчального закладу. Цим вирішу-
ється проблема Інтернет-безпеки та зменшу-
ється навантаження на викладача. До недолі-
ків може бути віднесено потребу в адмініс-
труванні віртуального навчального середови-
ща, а на окремих ресурсах – отримання най-
більш зручних засобів лише на комерційній
основі. Віртуальні класи Google, Microsoft та
деякі інші можуть надаватися лише навчаль-
ним закладам, а не окремим педагогам.

Узагальнюючи викладене вище, можна
виділити такі переваги і недоліки традицій-
них та інноваційних засобів педагогічної
взаємодії (табл. 1).

Розглянемо, як можуть бути організовані
інформаційні потоки у віртуальному класі,
створеному з використанням сервісу G Suite
for Education.

Віртуальний клас Classroom є складовою
G Suite for Education – пакету спеціалізова-
ного хмарного програмного забезпечення й
інструментів для спільної роботи від компа-
нії Google. Пакет G Suite for Education
можуть отримати безкоштовно некомерційні
загальноосвітні та вищі навчальні заклади,
акредитовані офіційним уповноваженим
органом. Клас, створений з використанням

цього сервісу, є комплексним середовищем
організації навчального процесу в режимі
онлайн (рис. 2).

Зупинимося детальніше на особливостях
використання засобів обміну повідомлення-
ми та документообігу, які надає система вір-
туального класу Google.

Викладач має можливість створити вірту-
альний клас для колективу студентів, які
виконують однакові навчальні завдання –
однієї навчальної групи чи всього потоку.
Запрошення студентів у віртуальний клас
відбувається на основі їхніх акаунтів, створе-
них у домені навчального закладу. Це забез-
печує конфіденційність  доступу до навчаль-
ного контенту. 

У середовищі віртуального класу Google
навчальна інформація, що надається студен-
там для опрацювання, може бути поданою в
оголошеннях у інформаційному потоці або
розміщеною у спільній папці класу на диску
Google. Матеріали можуть бути завантажені
з комп’ютера викладача, приєднані за гіпер-
посиланням із сервісів зберігання відеофай-
лів, вставлені з віртуального диску Google
викладача тощо. Після розміщення матеріа-
лів викладачем вони автоматично стають
доступними в інформаційних потоках сту-
дентів або на студентських дисках Google.
Так відбувається передавання навчального
контенту відразу групі студентів.

Запитання студенти можуть подавати з
використанням традиційних сервісів Google
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Аспект педагогічної взаємодії Переваги Недоліки

Традиційний Безпосереднє спілкування
між учасниками взаємодії,
рефлексія, застосування
невербальних засобів, поси-
лений виховний вплив на
співрозмовника

Особистісно орієнтована
взаємодія, обмежена по часу,
глибина змісту повідомлення
незначна

Інноваційний (взаємодія з
використанням засобів ІКТ)

Спілкування у зручний для
обох сторін час, розширення
форм передавання інформа-
ції через застосування муль-
тимедійних технологій, мож-
ливість неодноразово зверта-
тися до наданої інформації та
використовувати її

Збільшення часу між поста-
новкою запитання та отри-
манням відповідей, можли-
вість несвоєчасної відповіді,
не гарантована релевантність
відповіді та отримання самої
відповіді, не гарантований
захист даних і дотримання
авторських прав, збільшення
навантаження на викладача

Інноваційний
(взаємодія з використанням

віртуальних класів)

Структурування інформації
при двосторонній комунікації
викладача та студентів,
інкапсуляція інформаційних
потоків в межах домену
навчального закладу, вирі-
шення проблеми Інтернет-
безпеки, зменшення наванта-
ження на викладача

Потреба в адмініструванні
віртуального навчального
середовища, коли послуги
можуть надаватися лише
навчальним закладам, а не
окремим педагогам, отриман-
ня окремих засобів на комер-
ційній основі

Таблиця 1
Переваги та недоліки традиційних та інноваційних аспектів педагогічної взаємодії
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Рис. 2. Середовище віртуального класу Google

Рис. 3. Середовище викладача для перевірки виконання завдань 



– електронної пошти, мережі Google+ або
системи інтерактивного зв’язку Hangouts,
але, не залишаючи веб-сторінки віртуально-
го класу, запитання можна поставити в
коментарях до розміщеного навчального
матеріалу. Це спрощує процедуру подання
запитань. Відповідь викладача може бути
розміщена як відповідь на коментар. Таким
чином, запитання та відповідь на нього у
структурі інформаційного потоку будуть
розташовані поруч із відповідним навчаль-
ним матеріалом та доступні для опрацюван-
ня всіма студентами групи.

Найбільш ефективною вважаємо вірту-
альну взаємодію між викладачем та студен-
тами під час опрацювання завдань, створе-
них у віртуальному класі. Середовище, у
якому працює із завданням викладач (рис.
3), містить елементи керування, що призна-
чені для:

– надання студентам змісту завдань;
– надання доступу до допоміжних мате-

ріалів (файлів-заготовок, текстових, графіч-
них, мультимедійних матеріалів, гіперпоси-
лань на корисні ресурси Інтернету);

– встановлення терміну подання звітності
про виконання завдань;

– відображення ходу виконання завдань;
– оцінювання надісланих студентських

робіт;
– надсилання коментарів на виконані

роботи;
– інформування про неперевірені роботи;
– узагальнення результатів виконання

завдання групою студентів
Студент в середовищі виконання завдань

має можливість:
– ознайомитись зі змістом завдання;
– отримати всі необхідні матеріали й засо-

би для його виконання;
– поставити запитання викладачеві та

отримати індивідуальну відповідь;
– відправити роботу на перевірку;
– отримати повідомлення про результати

перевірки без їх оприлюднення;
– здати роботу повторно (за потреби та з

дозволу викладача);
– отримати нагадування про терміни над-

силання завдання на перевірку. 
Висновки. На основі викладеного вище

можна стверджувати, що впровадження
інноваційних аспектів здійснення педагогіч-
ної взаємодії сприяє підвищенню ефектив-
ності навчально-виховного процесу, підси-
лює особистісно орієнтований вплив на сту-
дентів, при цьому зменшуючи навантаження
на викладача у питаннях структурування
інформації. Традиційні аспекти взаємодії
також набувають нового значення при засто-

суванні технічних інновацій. Інноваційна
система організації взаємодії учасників
навчально-виховного процесу з використан-
ням віртуальних класів є дієвою при прове-
денні аудиторних занять із застосуванням
засобів ІКТ, виконанні домашніх завдань,
організації проектної діяльності, дистанцій-
них формах навчання тощо.

Досвід упровадження аспектів такої орга-
нізації є підтвердженням того, що подальшо-
го розвитку потребує застосування подібних
технологій на усіх етапах організації навчан-
ня майбутніх учителів, включаючи структу-
ру та зміст навчальних занять, забезпечення
практичної підготовки студентів тощо.
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Актуальність роботи. Із другої половини
ХХ сторіччя виявились риси глобальної
зміни соціально-психологічного портрету
людини, що пов’язано зі змінами умов існу-
вання. Сучасний характер науково-технічно-
го та соціально-економічного розвитку спри-
яє погіршенню здоров'я населення, який є
інтегральним показником, що відображає
комплексний вплив на організм людини
ятрогенних, соціальних, економічних, спад-
кових, екологічних та інших чинників. 
Особливо це стосується молоді, що навча-

ється у вищих навчальних закладах. Вплив
несприятливих чинників різної природи,
значне інформаційне навантаження, знижен-
ня якості і порушення режиму харчування
призводить до змін функціонального стану
органів і систем організму, до передчасного
прояву втоми, зниження розумової працез-
датності, зростання рівня захворюваності,

збільшення часу тривалості хвороб, появи
серед молоді хвороб, не притаманних їх віку,
тощо. 
Хвороба і просторове її поширення не

можуть бути зумовлені дією будь-якого
одного чинника, звідси – обґрунтованість
багатофакторної етіології і множинної при-
чинності. Це різноманіття зв'язків відбива-
ється на підсвідомому сприйнятті особистіс-
тю оточуючого середовища і розглядається
нею у різних аспектах – філософському,
духовному, біологічному, просторово-тимча-
совому, психологічному, соціальному і т.д. 
Однак важливим для молоді, що навча-

ються у вищих навчальних закладах є
комплексний підхід до вивчення впливу
ятрогенно-соціальних  аспектів на форму-
вання їх здоров'я та впливу на розумову пра-
цездатність й інтелектуальну активність.
Отже метою роботи є висвітлення при-
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чин зниження розумової працездатності й
інтелектуальної активності студентів вищих
навчальних закладів у сучасних умовах. 

Матеріал і результати досліджень. На
даний час немає загально визнаних даних
про частковий внесок різних чинників у
формування так би мовити «інтелектуально-
го» здоров'я людей та здоров’я у цілому. У
матеріалах Всесвітньої організації охорони
здоров'я вказується, що в сукупному впливі
на здоров'я населення способу життя приді-
ляється 50 %, середовищу мешкання – 20 %,
спадковості – 20 %, якості медико-санітарної
допомоги – 10 %. Але ці дані носять орієн-
товний характер (рис. 1).  

Рис. 1 – Сукупність впливу чинників фор-
мування здоров’я населення 

(за Н. Реймерсом)
Петленко В.П. (1996) наводить інше угру-

повання цих чинників: генетичні – 20 %, еко-
логічні – 25 %, соціальні – 25 %, психологіч-
ні – 15 %, медичні – 10 %, культурні — 5 %
(рис. 2).

Рис. 2 – Чинники формування здоров’я
населення (за В.П. Петленко)

Худолей В.В. і Мізгірьов І.В. (1996) вка-
зують на те, що в найближчі 30–40 років здо-
ров'я населення на 50–70 % буде залежати
від якості середовища мешкання. 
Слід зазначити, що 80 % життя людина

проводить у приміщеннях різного призна-
чення, з яких 40 % – на заняттях у навчаль-
них закладах, що вимагає підвищення рівня
працездатності та психоемоційної, а й відпо-
відно інтелекутальної активності [1–3]. Під
час засвоєння матеріалу студентам доводить-
ся сприймати, мислити, запам'ятовувати,
уявляти, бути уважними, зацікавленими,
зосередженими, що викликає внутрішнє
напруження організму та, як наслідок, –

стомлюваність  і стомлення. 
У процесі навчання реалізується комуні-

кативна функція психіки, яка виявляється у
спілкуванні людини одна з одною під час
вивчення та засвоєння матеріалу з урахуван-
ням індивідуальних властивостей особистос-
ті [1]. 
Отже, можна зробити висновок, що

навчання як розумова праця  – це сукупність
фізіологічних, психічних, психоемоційних
процесів, які спонукають, програмують і
регулюють процес навчання у вищому
навчальному закладі.
Але не останню роль у формуванні якіс-

ного навчання у вищому навчальному закла-
ді відіграє раціональне харчування протягом
навчального часу та ятрогенна складова хар-
чування – наявність у ньому домішок, які
порушують нормальний хід біохімічних про-
цесів людського організму та є свого роду
«токсикантами»  соціального середовища.
Однак останнім часом якість харчових про-
дуктів погіршується також за рахунок нако-
пичення в органах і тканинах тварин, у моло-
ці корів, кормах, овочах і фруктах значних
концентрацій консервантів, пестицидів,
антибіотиків, застарілих технологій перероб-
ки, транспортування, зберігання. 
В останні 20–25 років характер харчуван-

ня набув негативних рис. За результатами
опитування студентів у 1,5–1,7 разів скоро-
чено споживання білків, у 2,5–3 рази скоро-
чено споживання клітковини, у чотири рази
збільшено споживання вуглеводів. У серед-
ньому на теперішній час 40–50 % студентів
із сільської місцевості та 90 % студентів
міста не доотримують  добових нормованих
доз вітамінів і мікроелементів, присутній
постійний дефіцит біологічно активних спо-
лук у продуктах харчування (до речі: 48 %
студентів не мають уяви про біологічно
активні речовини). Застосування домашньої
консервації не несе ніякої користі – при кон-
сервуванні овочі і фрукти втрачають
40–60 % наявних у них вітамінів, термооб-
робка руйнує магній, вітаміни групи В, віта-
мін Е, повністю знищує вітамін С. Окремо
слід зазначити, що соки в тетрапаках містять
на 30 % менше вітаміну С, ніж у свіжих яго-
дах і фруктах, причому 70 % вітаміну С біо-
логічно є неактивним  – не засвоюється і не
виконує ролі антиоксиданту. Додавання кон-
сервантів у харчові продукти видаляє з них
цинк, кальцій, магній, калій, вітаміни прак-
тично всіх груп [2–4].
Опитування студентів із першого по чет-

вертий курс показало, що у кожного другого
студента присутні ознаки гіподинамії, а вона
сприяє виведенню з організму мінеральних
речовин і підвищує ризик виникнення остео-
порозу (виведення кальцію із кісткової тка-
нини) у середньому віці.
Серйозною проблемою залишається

куріння серед студентської молоді. Одна
цигарка поглинає 25 мг вітаміну С, що при-
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зводить зниження імунітету, підвищення
захворюваності на гострі респіраторні захво-
рювання. Абітурієнти, що вступають до
ВНЗ, уже мають досвід вживання з алкого-
лю. За статистикою кожен школяр в Україні
починає вживати слабкоалкогольні напої,
пиво з 11 років, уперше пробує – у 7–9 років.
На теперішній час серед питущих підлітків
30 % – дівчата, 70 % – хлопці. 
Особливо слід звернути увагу на так зва-

ний харчовий статус студентів І–ІV курсів
ВНЗ. Присутній глибокий дефіцит більшості
вітамінів, особливо антиоксидантного ряду –
С, Е, α-, β-каротину, В1, В2, фолієвої кисло-
ти, є виявленим дефіцит кальцію, заліза,
йоду, фтору, селену (48,1 % випадків), хрому
(45,8 %), цинку, кобальту (25,9 %), меді (66,7
% випадків). На теперішній час спостеріга-
ється розмежування молоді на зі зниженою
масою тіла та з ознаками ожиріння.
Все вищезазначене відбивається на фізич-

ній розвиненості та інтелектуальній (розумо-
вій) діяльності, що супроводжується витра-
тами енергетичних запасів організму, оскіль-
ки потреба мозку в енергії під час навчання
та фізичних вправ підвищується і становить
15–20 % від загального об'єму енергії, яка
витрачається в організмі. 
Для розумової праці характерні: велика

кількість стресів, мала рухливість, вимушена
статична поза – все це зумовлює застійні
явища у м'язах ніг, органах черевної порож-
нини і малого тазу, погіршення постачання
мозку киснем, зростання потреби в глюкозі.
При розумовій праці погіршується робота
органів зору: стійкість ясного бачення, гос-
трота зору, адаптаційна можливість ока.
Слід зазначити, що розумовій праці при-

таманний найбільший ступінь зосередження
уваги – у середньому у 5–10 разів вище, ніж
при фізичному навантаженні [4]. При інтен-
сивній розумовій діяльності розвивається
особливий стан організму – стомлюваність,
що з часом може перетворитися на стомлен-
ня та перевтому. 
Під впливом безлічі чинників розумова

працездатність змінюється в часі й умовно
підрозділяється на фази [1]:

– перша фаза – фаза «спрацьованості»,
коли підвищується активність центральної
нервової системи, зростає швидкість обмін-
них процесів, посилюється енергообмін в
організмі, стає більш активною діяльність
серцево-судинної системи та, як наслідок,
призводить до активізації розумової працез-
датності;

– друга фаза – фаза сталої розумової пра-
цездатності, у цей період відзначається опти-
мальний рівень функціонування ЦНС, ефек-
тивність праці максимальна;

– третя фаза – фаза зниження розумової
працездатності, пов'язана з розвитком стом-
люваності та настанням стомлення.
Тривалість кожної з цих фаз залежить як

від індивідуальних особливостей централь-

ної нервової системи людини, так і від умов
середовища, мікрокліматичних параметрів, у
яких виконується робота, від виду і характе-
ру діяльності, від емоційного і фізичного
стану організму. 
Шляхом опитування та анкетування [5]

було встановлено, що у студентів перших
курсів відповідно до біологічних ритмів
«пік» розумової працездатності припадає на
11 годин ранку; фаза сталої розумової пра-
цездатності спостерігається приблизно до
шістнадцятої години, а потім починається
третя фаза – зниження працездатності.
Таким чином, основною проблемою є про-
довження тривалості другої фази. Це може
бути досягнуто за рахунок комплексу захо-
дів, серед яких ефективними є зміна видів
діяльності протягом навчального дня, зокре-
ма, перерви в роботі, заняття фізичними
вправами, забезпечення мікроклімату в
навчальному приміщенні і в спортивній залі,
можливість своєчасного харчування. 
Задля встановлення впливу ятрогенно-

соцільних чинників на рівень розумової пра-
цездатності під час засвоєння навчального
матеріалу в аудиторії було проведено тесту-
вання декількох груп студентів другого (дві
групи – 18 і 15 студентів), третього (дві
групи – 11 і 16 студентів) і четвертого (дві
групи по 14 студентів) курсів
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського з оцінюван-
ням часу, витраченого на отримання відпові-
ді за певних мікрокліматичних умов (темпе-
ратури і відносної вологості у навчальному
приміщенні), частоти харчування і наявності
занять за розкладом фізичного виховання.
При цьому визначався відносний рівень зни-
ження розумової працездатності (χrlt) та
«рівень загальмованості» розумової

працездатності (χrlt(t)) за методикою,
наведеною у [5]:
де Аφ1(Т1) – кількість вірних відповідей

при Т=22–23 °С, φ = 49 %; Аφ2(Т2) – кіль-
кість вірних відповідей при Т=33 °С, φ=52
%; tφ1(Т1) – час, витрачений всією групою
студентів на відповіді, при Т=22–23 °С, φ=49
%; tφ2(Т2) – час, витрачений всією групою
студентів на відповіді, при Т=33 °С, φ=52 %.
За умов 25 хв. після початку заняття:
– для студентів другого курсу кількість

правильних відповідей дорівнювала 18, а при
збільшенні температури повітря у приміщен-
ні за цей же проміжок часу результати ста-
новлять 12 вірних відповідей; 

– для студентів третього курсу кількість
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правильних відповідей становила 17 і 14,1
відповідно;

– для студентів четвертого курсу кіль-
кість правильних відповідей становила 16,75
і 14,5 відповідно.
Таким чином, відносний рівень зниження

розумової працездатності (χrlt) за зміною
отриманої кількості вірних відповідей у часі:
для студентів другого курсу – χrlt=33,3 %;
третього курсу – χrlt=11,86 %; четвертого
курсу – χrlt=13,4 %.
За умови зниження температури до

20–20оС і підвищення відносної вологості
якість розумової працездатності знижува-
лась. Аналіз отриманих результатів свідчить,
що при зміні мікрокліматичних параметрів
кількість правильних відповідей різна для
різних курсів – при підвищенні температури
та відносної вологості повітря вище нормо-
ваного значення студенти гірше та довше
відповідали на поставленні завдання, ніж
при параметрах повітряного середовища, що
відповідають нормативним значенням. Крім
того, суттєву роль відіграє вік студентів як
показник сформованості та усталеності
фізіологічних функцій організму (зростає з
віком).
На наступному етапі досліджень оціню-

вався вплив часу харчування студентів і
зміна часу на отримання вірних відповідей
після занять фізичними вправами.
Було встановлено, що прийом їжі перед

заняттям, яке потребує інтелектуального
навантаження, збільшував час на отримання
вірної відповіді у середньому на 10–15 % не
залежно від наявності занять з фізичного
виховання. 
Після проведення занять з інтенсивними

фізичними вправами час на тримання вірних
відповідей на наступному занятті скорочу-
вався на 15–18 %, незалежно від віку студен-
тів, тобто наявність  фізичного навантажен-
ня позитивно впливає на інтелектуальну
активність і розумову працездатність.
Таким чином, до математичних виразів

(1) і (2) можна ввести додаткові поправкові
коефіцієнти – індекс «режиму харчування»
за період навчального  часу (kh) й індекс
впливу фізичних управ kf (частота навчаль-
них занять із фізичної культури протягом
навчального дня – мінімум одне заняття).

Тоді математичні вирази (1) і (2) набудуть
наступного вигляду:

Висновки. Аналіз отриманих результатів
виявив, що на інтелектуальну активність і
розумову працездатність, перш за все впли-
вають санітарно-гігієгічні умови приміщен-
ня, де відбуваються заняття. Комфортними
температурою і відносною вологістю є
20–22оС і  φ=49 %. Розумова працездатність
і здатність до осмислення навчального мате-
ріалу – інтелектуальна активність – зростає
за наявності протягом навчального дня одно-
го заняття фізичною культурою. Вплив якос-
ті харчування в умовах проведених дослід-
жень оцінити було складно, оскільки це
потребує спеціальних біохімічних, токсико-
логічних досліджень на клітинному, тканин-
ному та органному рівнях функціонування
організму студентів. При цьому додатково
необхідно враховувати зміни морфометрич-
них показників, що потребує подальших
досліджень.

ЛІТЕРАТУРА

1. Крушельницька Я. В. Фізіологія та психоло-
гія праці : навчальний посібник /
Я. В. Крушельницька  – К. : КНЕУ, 2000. – 232 с.

2. Гаврилов Н. Биология продолжительности
жизни / Н. Гаврилов, Н. Гаврилова. – М. : Наука,
1991. – 280 с. 

3. Реймерс Н. Надежды на выживание челове-
чества. Концептуальная экология / Н. Реймерс. –
М. : Журнал «Россия Молодая», 1992. – 366 с. 

4. Онищенко Г. Г. Основы оценки риска для здо-
ровья населения при воздействии химических
веществ, загрязняющих окружающую среду /
Г. Г.Онищенко, С. М.Новиков, Ю. А. Рахманин  [и
др.] – М. : НИИ ЭЧ и ГОС, 2002. – 408 с.

5. Козловська Т. Ф. Оцінювання впливу мікро-
клімату навчальних приміщень на розумову пра-
цездатність студентів / Т. Ф. Козловська, С. В.
Сукач // Проблеми охорони праці в Україні. –
Вип. 26. – К. : ННДІПБОП, 2016. – С. 15–24.

Постметодика.  – 2017.  – № 2-3 (127-128).  51

______________________________

Цитувати: Кудряшова Т. І., Козловська Т. Ф. Вплив ятрогенно-соціальних чинників  на формування інтелектуальної
активності студенства   / Т. І. Кудряшова, Т. Ф. Козловська // Постметодика. – 2017. – № 2-3. – С. 48–51.

© Т. І. Кудряшова, Т. Ф. Козловська, 2017. Стаття надійшла в редакцію 16.02.2017 n



Постановка проблеми. Важливу роль у
формуванні творчої особистості майбутніх учи-
телів відіграє їх участь в організованій і систе-
матичній науково-дослідній праці. Саме педа-
гогічний гурток сприяє включенню студентів у
таку діяльність. Оскільки в педагогічному
коледжі найбільша активізація науково-пошу-
кової, самостійної навчально-пізнавальної
роботи студентів припадає на завершальні
курси навчання, то доцільним є залучення в
гурток третьокурсників і четвертокурсників,
хоча в ньому можуть брати участь і студенти
молодших курсів. Це пояснюється тим, що гур-
ткова робота будується на принципах відкри-
тості, гласності, гуманізму, науковості, демокра-
тизму, доступності, добровільності, творчості.

Аналіз наукових досліджень. Проблемі орі-
єнтації студентів на творчу самореалізацію в
майбутній діяльності й визначенні шляхів фор-
мування творчої особистості у вищому
навчальному закладі присвячені роботи
О. Абдулліної, М. Віленського,
В.Караковського, О. Киричук, Н. Кичук,
А.Мудрика, А. Орлова, Л. Подимової,
Р.Скульського, Н. Щуркової [4]. У вищих

навчальних закладах України функціонують
різноманітні наукові гуртки професійно-педа-
гогічного спрямування: «Аніматор», «Ерудит»
(Мелітопольський державний педагогічний
університет імені Богдана Хмельницького)
[10], «Педагог», «Історико-педагогічний гур-
ток», «Проблеми виховання у сучасному
дошкіллі», «Волонтер» (Чернівецький націо-
нальний університет імені Юрія Федьковича)
[5], «Педагогіка і сьогодення» (Національний
університет біоресурсів і природокористування
України) [11], «Молодий вихователь»
(Бериславський педагогічний коледж імені
В.Ф. Беньковського) [12] та ін. 

Мета статті – проаналізувати особливості
діяльності наукового гуртка професійно-педа-
гогічного спрямування у вищому навчальному
закладі, розкрити можливості педагогічного
гуртка «ДИДАСКАЛ» у розвитку наукової
творчості студентів в умовах педагогічного
коледжу.

Виклад основного матеріалу. Науковий
гурток – організаційне утворення на кафедрі, у
якому бере участь широке коло студентів
факультету, що формується за напрямком
наукової діяльності кафедри відповідно до

5                                                          http://poippo.pl.ua/pm/postmetod.html

УДК 37.041 : 378.094

ПЕДАГОГІЧНИЙ ГУРТОК «ДИДАСКАЛ»: 
ВОЛИНСЬКІ ТРАДИЦІЇ ФОРМУВАННЯ 
ТВОРЧОГО СТУДЕНТА КОЛЕДЖУ

С. С. Марчук

У статті розглянуто специфіку діяльності наукового гуртка професійно-педагогічного спрямування у
вищій школі. Розкрито можливості педагогічного гуртка «Дидаскал» у розвитку наукової творчості сту-
дентів педагогічного коледжу в таких актуальних напрямах роботи, як дидаскал-гуманіст, дидаскал-
дослідник, дидаскал-актор, дидаскал-мандрівник, дидаскал-практик.

Ключові слова: педагогічний гурток, наукова робота, студент, педагогічний коледж, дидаскал, творчість.

Марчук С.  С. Педагогический кружок «Дидаскал»: волынские традиции формирования творческого
студента колледжа
В статье рассмотрена специфика деятельности научного кружка профессионально педагогического
направления в высшей школе. Раскрыты возможности педагогического кружка «Дидаскал» в развитии
научного творчества студентов педагогического колледжа в таких актуальных направлениях работы как
дидаскал-гуманист, дидаскал-исследователь, дидаскал-актор, дидаскал-путешественник, дидаскал-прак-
тик.
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Marchuk S. S. The Pedagogical Club «Dydaskal»: Volyn Traditions in Forming Creative Student of College 
The specificity of the scientific club’s activity referring to the professionally pedagogical specification of higher
education is considered in the paper.  Capabilities of the pedagogical club «Dydaskal» are exposed referring to
the scientific art development of pedagogical college students in such actual specifications as a dydaskal-human-
itarian, dydaskal-researcher, dydaskal-actor, dydaskal-explorer, dydaskal-practician.
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затверджених тематичних планів роботи
кафедри [7, с. 2]. За своєю суттю гурток – це
специфічна діяльність студентської молоді,
«яка ґрунтується, насамперед, на добровільнос-
ті, спільності інтересів, спрямованої на певний
вид навчальної чи практичної діяльності; сере-
довище, де забезпечуються умови інтелектуаль-
ного, духовного, фізичного розвитку особистос-
ті» [3, с. 159]. 

Зауважимо, що педагогічний гурток науко-
во-дослідницького характеру в коледжі органі-
зовується як позааудиторна форма наукової
роботи з метою створення умов для розвитку в
майбутніх учителів нахилу до пошукової,
дослідницької діяльності та залучення їх до
вивчення спадщини видатних педагогів, кра-
щих освітньо-виховних традицій української та
світової педагогіки.

Наш науковий гурток «ДИДАСКАЛ» –
педагогічний. Чому саме педагогічний? Багато
маємо уявлень та асоціацій, адже студенти –
майбутні вчителі національної школи – обрали:

– педагогічний навчальний заклад;
– педагогічний вид майбутньої діяльності;
– педагогічний стиль мислення;
– педагогічний спосіб організації юначого

життя.
У назві педагогічного гуртка «ДИДАСКАЛ»

простежується зв’язок з античними освітніми
традиціями. Так називали вчителя в
Стародавній Греції та Візантії [2, с. 89].
Вітчизняний педагогічний лексикон словом
«дидаскал» позначає вчителя Києво-
Могилянської академії, братських шкіл
України. Зокрема, в одному із найстаріших
шкільних статутів Європи – статуті Луцької
братської школи 1624 року – у першій статті
записано: «Даскал, або вчитель, цієї школи має
бути благочестивий, розсудливий, смиренномуд-
рий, лагідний, стриманий, не п’яниця, не блуд-
ник, не хабарник, не гнівливий, не заздрісний, не
сміхотворець, не лихослов, не чародій, не баснос-
казатель, не посібник єресей, але прихильник
благочестія, в усьому являючи собою взірець
добрих діл» [6, с. 48].

Одним із важливих завдань та умов перебу-
вання в педагогічному гуртку «ДИДАСКАЛ» є
складання присяги вчителя-гуманіста.
Наведемо її зміст:

«Я, ________________ обрав професію
вчителя за велінням серця. У ній – моє покли-
кання, у ній – сенс мого життя. Із радістю і гор-
дістю усвідомлюю, що ми, Вчителі, відпові-
дальні за життя на Землі, бо в наших руках –
майбутнє країни – Діти, і тому, ставши части-
ною могутнього вчительського співтовариства, 

Присягаюсь:
Любити кожну Дитину всім серцем.
Любити, розуміти допомагати Дітям.
Вірити в кожну Дитину.
Присягаюсь:
Вчити Дітей співчувати, піклуватися про близьких.
Вчити Дітей мріяти, творити.
Вчити Дітей спілкуватися, радіти людям, приро-

ді, життю.

Намагатись дізнатися якомога більше про кожну
Дитину, про її мрії і переживання.

Бути надією і другом для Дитини.
Намагатися нічим і ніяк не нашкодити Дітям.
Присягаюсь:
Бути терплячим, але кожен день з нетерпінням

чекати нової зустрічі з Дітьми.
Вірити у безмежність Дитини, вірити в себе.
Стати для своїх учнів старшим другом, надією і

опорою.
Урочисто обіцяю пронести через усе своє

життя благородне звання вчителя-гуманіста!»
Проаналізуємо основні напрями роботи гур-

тка «ДИДАСКАЛ». 
1. Дидаскал-гуманіст:
– прийняття присяги вчителя-гуманіста;
– вивчення творчої спадщини видатних зару-

біжних та вітчизняних педагогів-гуманістів
(Я.Коменського, Ж.-Ж. Руссо, Й. Песталоцці,
Л.Толстого, М. Пирогова, Януша Корчака,
Г.Сковороди, К. Ушинського, С. Русової, І.Огієнка,
А. Макаренка, В. Сухомлинського та ін.);

– оволодіння навичками особистісно-гума-
ністичного спілкування;

– вивчення та використання гуманістичних
освітньо-виховних традицій української народ-
ної педагогіки;

– відвідування ветеранів кафедри психоло-
го-педагогічних дисциплін та допомога їм.

2. Дидаскал-дослідник:
– опанування культури академічного письма

(написання тез, статей, наукової, курсової робо-
ти);

– виступи на студентських науково-прак-
тичних конференціях, методичних семінарах,
наукових пікніках;

– ведення історико-педагогічного календаря;
– зустрічі з науковцями педагогічного

коледжу, ученими з інших ВНЗ;
– читання та обговорення праць класиків

педагогіки, організація педагогічних читань,
приурочених видатним вітчизняним та світо-
вим персоналіям освіти, науки, культури;

– робота з бібліотечними каталогами,
Інтернет-ресурсами в бібліотеці коледжу,
наукових бібліотеках м. Луцька.

3. Дидаскал-актор:
– інсценізація уривків праць відомих педагогів;
– збереження та примноження освітньо-

виховних традицій, обрядів, звичаїв народного
педагогічного досвіду;

– мікро-викладання (проведення виховних
заходів, уроків);

– участь у конкурсах педагогічної майстерності.
4. Дидаскал-мандрівник:
– організація наукових, освітньо-культур-

них мандрівок у музеї, наукові бібліотеки, на
творчі виставки;

– організація творчих поїздок в історичні
навчальні заклади Волині, України;

– культурно-освітні поїздки за кордон;
– співробітництво з педагогічними, наукови-

ми гуртками інших ВНЗ Волині, України.
5. Дидаскал-практик:
– співпраця зі вихователями, вчителями
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м.Луцька у ході педагогічної практики;
– вироблення методичних рекомендацій

щодо ефективного проведення виховних годин,
ігор тощо в початковій школі;

– співпраця з бібліотекою коледжу щодо
укладання електронних каталогів наукової
періодики, організації тематичних бібліотечних
виставок психолого-педагогічної проблематики
[8].

Задля досягнення поставлених завдань кож-
ного напряму роботи потрібно використовува-
ти низку джерел, які допоможуть молодим
дослідникам успішно опанувати сучасну педа-
гогіку як мистецтво навчання і виховання
людини людиною: а) праці видатних педагогів;
б) народну педагогіку як першооснову станов-
лення професійної, наукової педагогіки, її золо-
тий фонд («Я не думаю, щоб хтось був спро-
можний змагатися з педагогічним генієм наро-
ду», – зазначав К. Ушинський); в) психолого-
педагогічна періодику; г) енциклопедії, словни-
ки, спеціальну та довідкову літературу;
д) сучасні психолого-педагогічні дослідження;
е) Інтернет ресурси.

Зазначимо, що педагогічний гурток
«ДИДАСКАЛ» розпочав свою роботу 22 берез-
ня 2016 року під керівництвом викладача педа-
гогіки С. С. Марчука. Гуртківці взяли активну
участь у науково-практичній конференції
«Розвиток школи і освіти на Волині : до 100-
річчя Володимир-Волинської української
школи ім. Т. Г. Шевченка» (м. Володимир-
Волинський, березень 2016 року), підготували
наукові доповіді та успішно виступили на сек-
ційних засіданнях [9]. У жовтні-грудні
2016/2017 н. р. дидаскалами та дидаскалками
проведено такі заходи: 

1. Організаційне засідання гуртка. Вступ до
гуртка. Ознайомлення гуртківців із дослідниць-
кими напрямами роботи на новий навчальний
рік – 2016/2017 (жовтень 2016 року).
Зазначимо, що гурток відвідує 55 студентів.

2. Прийняття новими гуртківцями присяги
Вчителя-гуманіста. Робота з джерелами отри-
мання наукової інформації.

3. Проведення науково-практичного усного
журналу «Серце, віддане дітям», присвяченого
творчості В. Сухомлинського. 

4. Ведення історико-педагогічного календа-
ря за жовтень-грудень 2016 року.

5. Зустріч із науковими співробітниками
Волинської державної обласної універсальної
бібліотеки імені Олени Пчілки.

6. Організація педагогічних читань
«Актуальні ідеї С. Русової в контексті сучасних
освітніх реформ» (з нагоди 160-річчя від дня
народження української просвітительки).

7. Участь у роботі І обласної науково-прак-
тичної конференції «Вектор пошуку в сучасно-

му  освітньому просторі» (м. Луцьк, Луцький
педагогічний коледж, грудень 2016 року). 11
дидаскалів представили до друку свої публіка-
ції. У збірнику конференції 20 % авторів статей –
молоді дослідники-дидаскали [1].

8. Театралізація завершення вивчення
«Часослова» в давньоруській школі, яку було
здійснено 14 грудня 2016 року в Музеї історії
Луцького братства з нагоди свята пророка
Наума.

Висновки. Проаналізувавши діяльність сту-
дентського гуртка «ДИДАСКАЛ», висновуємо,
що він є дієвою формою наукової роботи сту-
дентів, активізує професійну спрямованість
підготовки майбутніх учителів та розвиває їх
творчу самостійність.

Перспективу подальших наукових розвідок
убачаємо у вивченні та аналізі досвіду роботи
наукових педагогічних гуртків ВНЗ України.

ЛІТЕРАТУРА
1. Вектор пошуку в сучасному освітньому про-

сторі : матеріали I обласної науково-практичної кон-
ференції (12 грудня 2016 року, м. Луцьк). – Луцьк :
ПП Іванюк В. П., 2016. – 152 с.

2. Гончаренко С. У. Український педагогічний слов-
ник / С. У. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 376 с. 

3. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ;
гол. ред. В. Г. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. –
1040 с.

4. Зубченко Л. Студентський науковий гурток –
середовище креативної діяльності / Л. Зубченко //
Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2013. –
№ 8 (Ч. 1). – С. 51–56.

5. Наукові гуртки Студентського наукового
товариства факультету педагогіки, психології та
соціальної педагогіки Чернівецького національного
університету ім. Юрія Федьковича. – Ел. ресурс. –
Режим доступу :
http://ped.chnu.edu.ua/?page=ua/1332nauk%20gortki

6. Памятники, избранные Киевскою коммисиею
для разбора древних актов. Т.1; изд. второе с дополн.
– Киев : Типография Императорского ун-та им. Св.
Владимира, 1898. – 620 с.

7. Положення про студентський науковий гурток
та проблемну групу Житомирського державного уні-
верситету імені Івана Франка. – Житомир : [б. в.],
2010. – 5 с.

8. Програма педагогічного гуртка «ДИДАСКАЛ»
/ автор-уклад. С. С. Марчук. – Луцьк : Луцький педа-
гогічний коледж, 2016. – 16 с.

9. Розвиток школи і освіти на Волині : матеріали
науково-практичної конференції (24 березня 2016
року) / упоряд. О. О. Юринець, Б. С. Шахраюк. –
Володимир-Волинський : ВВПК, 2016. – 272 с.

10. Студентські наукові гуртки
[Мелітопольський державний педагогічний універси-
тет ім. Богдана Хмельницького]. – Ел. ресурс. –
Режим доступу : http: //
www.mdpu.org.ua/new/uk/naukova-djalnst/naukovo-
dosldna-robota-studentv/studentsk-naukov-gurtki.html

11. Студентський науковий гурток «Педагогіка
і сьогодення» – Ел. ресурс. – Режим доступу :
https://nubip.edu.ua/node/22991

12. Творчі звіти гуртків та клубів за 2015-16 н.
р.– Ел. ресурс. – Режим доступу :
http://bpc.ks.ua/golovna/gurtki-klubi/

54                                                          http://poippo.pl.ua/pm/postmetod.html

______________________________

Цитувати: Марчук С. С. Педагогічний гурток «Дидаскал»: волинські традиції формування творчого студента коледжу
/ С. С. Марчук // Постметодика. – 2017. – № 2-3. – С. 52–54.

©  С. С. Марчук, 2017. Стаття надійшла в редакцію 13.02.2017 n



Постановка проблеми. Життєвий шлях,
літературна творчість та педагогічна діяль-
ність польського педагога-новатора ХХ сто-
ліття Януша Корчака останнім часом дедалі
частіше стає предметом зацікавлень науков-
ців. Його педагогічні ідеї по-новому розкрива-
ються в контексті сучасних тенденцій розвит-
ку педагогічної науки. 
Головним напрямом державної політики в

сфері освіти є особистісно-орієнтована
модель взаємодії учасників навчально-вихов-
ного процесу. Така модель реалізується через
формат суб’єкт-суб’єктної (партнерської)
взаємодії вчителя та учня, основними засада-
ми якої виступають: толерантність, взаємопо-
вага, підтримка, емпатійність, взаєморозумін-
ня. 
Технологічне забезпечення особистісно-

орієнтованого виховного процесу вимагає від
педагогів глибокого розуміння того, що відбу-
вається з дитиною у педагогічному процесі, як
«проростає» її особистість, як виховний про-
цес актуалізує її фундаментальні природні й
соціальні властивості, наповнює культурним

ціннісно-смисловим змістом. Таке розуміння
стає можливим, якщо вихователь володіє
прийомами делікатної особистісної взаємодії,
використовує психологічний супровід і педа-
гогічну підтримку в індивідуальному розвит-
ку дитини, розвиває у собі здатність до цін-
нісно-смислової інтерпретації її вчинків, пове-
дінки, цілісної життєдіяльності. Тож основни-
ми методами особистісно-орієнтованого вихо-
вання виступають розуміння, діалог, співпра-
ця, педагогічна підтримка [1, 626].
Діалог в діаді дитина-дорослий, вчитель-

учень – це невід'ємна складова їх спільної
активності. В сучасному світі, який наповне-
ний програмно-технічними можливостями
спілкування online, коли миттєво долаються
простір і кордони, бракує живого спілкуван-
ня. На перший погляд, в умовах навчально-
виховного процесу, діалог вчителя та учня –
процес звичайний. Однак, непорозуміння,
конфліктні ситуації чи інші прояви проблеми
комунікації змушують акцентувати увагу на
таких аспектах, як взаємопізнання сторін діа-
логу, врахування індивідуальних відміннос-
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ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ПЕДАГОГА ТА 
ДИТИНИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ДОСВІДІ 
ЯНУША КОРЧАКА

В. І. Мисько 

У статті розглянуто проблему діалогічної взаємодії педагога-вихователя з вихованцями в контексті реалі-
зації авторської системи виховання в сиротинці «Будинок Сиріт» на початку ХХ століття польським
педагогом Янушем Корчаком. Охарактеризовано основні форми та засоби діалогу, їх унікальність і діє-
вість. Означено можливості застосування запропонованих майже століття тому форм діалогічної взаємо-
дії в сучасних умовах реформування освіти в Україні.
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Мысько В. И.  диалогическое взаимодействие педагога  ребенка в педагогическом опыте Януша
Корчака
В статье рассмотрена проблема диалогического взаимодействия педагога-воспитателя с воспитанниками
в контексте реализации авторской системы воспитания в детском доме «Дом Сирот» в начале ХХ века
польским педагогом Янушем Корчаком. Охарактеризованы основные формы и средства диалога, их уни-
кальность и действенность. Отмечено возможности применения предложенных почти век назад форм
диалогического взаимодействия в современных условиях реформирования образования в Украине.
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Mys’ko V. I. Dialogic Interaction Between a Teacher and a Child in the Pedagogical Experience of Janusz
Korczak
The problem of dialogic interaction between teacher and pupils in the context of the author’s educational sys-
tem, implemented in the orphanage “House of Orphans” by Polish educator Janusz Korczak at the beginning of
the ХХ-th century are revealed in the paper. Basic forms and means of dialogue, their uniqueness and effective-
ness are characterized. The possibility of almost a century ago proposed forms of dialogic interaction are defined
in modern conditions of education in Ukraine.
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тей, формування атмосфери довіри, взаємопо-
вага, налаштування діалогічної взаємодії
задля добра обох сторін. Звернення в цьому
контексті до педагогічної спадщини письмен-
ника, лікаря-педіатра та відомого педагога
Януша Корчака (Генріка Ґольдшміта) вияв-
ляється нам цілком обґрунтованим. 
Система педагогічних поглядів Я. Корчака

сформувалася на початку XX ст. в річищі
реформаторських теорій, що виникли як
наслідок кризи традиційної педагогіки XIX
ст. Педагогічна криза, в свою чергу, обумов-
лювалася відчутною зміною соціально-істо-
ричних умов буття людини, що вимагало роз-
сування кордонів її суб'єктної самостійності і
свободи. Існувала гостра диспропорція між
новою суспільною ситуацією життя індивіда і
старою практикою його підготовки до життя,
традиційного авторитарного виховання, яка
односторонньо бачила в дитині лише об'єкт
імперативного педагогічного впливу. 
Януш Корчак став одним з тих, хто вперше

і вголос почав закликати суспільство поважа-
ти своїх маленьких співгромадян. Свою гли-
боку повагу до дитини Я. Корчак проявляв у
зверненні до дорослих: «Ви кажете: діти мене
втомлюють. Ви маєте рацію. Ви пояснюєте:
треба опускатися до їх понять. Опускатися,
нахилятися, згинатися, стискуватися.
Помиляєтеся. Не від того ми втомлюємося, а
від того, що треба підніматися до їх відчуттів.
Підніматися, ставати навшпиньки, тягнутися.
Щоб не образити» [6, 185]. Педагог окреслив
систему прав дитини, в якій головним визна-
чив право на повагу, чим «підняв» дитину до
позиції дорослої, рівноцінної людської осо-
бистості, оскільки на його глибоке переконан-
ня, «нема дітей – є люди, але з іншим мас-
штабом понять, іншим запасом досвіду, інши-
ми поглядами, іншою грою почуттів.
Пам'ятай, ми їх не знаємо!» [3, 129]. Розмова
з дитиною для Я. Корчака була ключем до її
пізнання, способом виявлення поваги, мето-
дом виховного впливу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Серед дослідників педагогічних ідей Януша
Корчака щодо діалогічної взаємодії педагога і
дитини, філософське обґрунтування пробле-
ми здійснила А. Камінська (A. Kamińska),
аспекти інтерперсональної комунікації –
Я.Менсо (J. Miąso). Окремі питання гуманіс-
тичного світогляду видатного польського
педагога розкривають у своїх працях дослід-
ники Я. Майчжик-Мікула (J. Majchrzyk-
Mikuła) та Г. Урсу. Особливо цінними, на наш
погляд, є біографічні дослідження А. Левіна
та Й. Ольчак-Ронікер, оскільки в них пода-
ються факти з життя та педагогічної діяль-
ності Януша Корчака, що розкривають його
погляди на проблему спілкування дорослих і
дітей та виявляють особливості реалізації різ-
них форм діалогічної взаємодії педагога-вихо-
вателя та вихованця у практичній діяльності
сиротинця Будинок Сиріт, яким польський
педагог керував впродовж 30 років.

Мета статті. Проаналізувати основні
форми діалогічної взаємодії педагога-вихова-
теля з вихованцями сиротинця Будинок
Сиріт та окреслити можливості їх творчого
викорстання в сучасних умовах соціально-
педагогічної роботи з дітьми в Україні.

Виклад основного матеріалу. Діалогічна
форма взаємодії присутня як в літературній
творчості, так і в педагогічній діяльності
Януша Корчака. На сторінках друкованих
праць він спілкується з дітьми, педагогами,
батьками (дорослими); запитує, дає поради,
наводить на роздуми, «бо питання є важливі-
шим від відповіді; є провідником думки по
дорозі до цілі. Тільки треба її шукати без
поспіху. У сні і наяву, в щоденних справах і
заняттях є хвилини, коли питання народжу-
ється, і є години, коли воно дозріває. Під час
довгих годин тяжкої праці, коли тільки
б‘ється серце, а думка блукає без слів. Інше
значення та забарвлення тоді має питання:
чому, для чого?» [8, 44]. Я. Корчак «дякуючи
своїй глибокій вразливості та емпатії, відкри-
ває специфіку мислення, сприйняття та цін-
ності дитини», «вимагає поваги до незнання
дитини, її хиб, котрі ліквідувати потрібно не
деспотичним наказом, а через порозуміння,
оперте на діалог і взаємодію з дорослим» [10,
90-91].
Як зазначає Я. Бінчицька, «діалог асоцію-

ється з толерантністю – зі сприйняттям
Іншого. Ціла система виховання Будинку
Сиріт, різні методи, техніки слугували тому,
щоб вчити толерантності, поваги до Іншого,
щоб навчати мистецтву пробачення, кабінет-
ного розв’язання конфліктів, щоб вказувати
якості доброти і дружби, щоб показати, що
Добро не є лише слоганом» [5, 17].
Перший педагогічний досвід в якості вихо-

вателя в літніх колоніях приніс Я. Корчаку
розуміння важливості щирої розмови вихова-
теля і дитини. В цьому контексті цікавою є
позиція А. Левіна – дослідника-біографа
Януша Корчака, щодо переконання педагога в
тому, що «...одними з найважливіших
бар‘єрів, перешкод в налагодженні доброго
контакту між дорослим та дитиною є, якщо
так можна сказати, вербалізація цього контак-
ту. Одне – говорити до дитини, а інше – роз-
мовляти з дитиною. Цю велику правду
Я.Корчак відкрив в часи своїх літніх коло-
ній» [9, 230]. Він писав: «під час розмови в
лісі вперше я не говорив до дітей, а з дітьми,
не про те, що я хотів, щоб було, а про те, що
вони хотіли і могло б бути. Може вперше я
переконався, що в дітей можна багато навчи-
тися, що вони можуть і мають право ставити
свої вимоги, умови, висувати застереження»
[8, 235]. «Насамперед, він слухав, вслухався
дуже уважно, цілим собою до того, що гово-
рили діти: до нього, між собою, до інших
людей. Розмови Корчака не були розмовами
заради самих розмов... Це була дорога, метод,
спосіб входження до світу дітей, щоб – з їх
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допомогою – не тільки зрозуміти, що відчува-
ють і про що думають, чого прагнуть, але й
для того, щоб допомогти їм в подоланню
бар‘єрів, які зустрічаються на кожному кроці»
[9, 224-225]. Обов‘язком вихователів, вчите-
лів, батьків є не стільки, і не тільки розмова
до дитини, а, скоріше і головне – уважне
вслуховування в те, що каже дитина, рахуван-
ня з її прагненнями, думками, способом мис-
лення і відчуттями. 
Польський педагог був переконаний в

тому, що діти в стані зрозуміти нас. Можна з
ними порозумітися, можна і потрібно встано-
вити з ними емоційний контакт. Такий кон-
такт з дитиною означає, що виконується гене-
ральна зміна нашого ставлення до неї, визнан-
ня її прав, висловлення належної їй поваги.
Пришвидшений розвиток, який є харак-

терним для нашої епохи, сприяє зближенню
стосунків між людьми, але, водночас, щоразу
важче дається комунікація, порозуміння, діа-
лог, особливо у стосунках між дорослими та
підростаючим поколінням. У сучасній школі
немає часу на розмову з учнем. Надалі пра-
цює стереотип, що учні ходять до школи, щоб
слухати вчителів, а не для того, щоб ділитися
з ними своїми думками, почуттями, мріями. 
З точки зору Я. Корчака в діалозі беруть

участь дві сторони, котрі під час взаємодії:
• пізнають одне одного глибше ніж за

допомогою візуального контакту;
• відкриваються одне одному;
• позиціонують себе як особистості, хоча

можуть і не погоджуватися одне з одним сто-
совно власних поглядів, переконань, думок;

• поважають один одного, можуть співвід-
чувати і, завдяки цьому, глибше розуміти
одне одного.
Основними формами діалогічної взаємодії

педагогів та дітей в сиротинці Я. Корчака
були безпосереднє та опосередковане спілку-
вання. Важливими були обидві форми кому-
нікативної взаємодії, які проявлялися різни-
ми засобами. 
Безпосереднє спілкування вихователів і

вихованців здійснювалося в колективних
обговореннях побутових проблем, організації
та проведенні свят, індивідуальних бесідах, у
процесі діяльності органів самоврядування в
Будинку Сиріт та іншому сиротинці – Наш
дім, в якому теж діяла система корчаківсько-
го самоврядування. 
Форма опосередкованого діалогу педагога і

дитини відбувалася за допомогою таких засо-
бів, як дошка оголошень («На видному місці,
не надто високо, висить на стіні дошка, на
якій ти прикріплюєш кнопками всілякі роз-
порядження, повідомлення та оголошення,
яка «спочатку примушує, а потім призвичаює
його (вихователя) до того, щоб він завчасно
обдумав план кожного заходу. Вихователі не
вміють спілкуватися з дітьми за допомогою
писаного слова – це велика помилка»);
поштова скринька для листування вихованців
з педагогами, яка «навчає дітей: чекати на від-

повідь: не зараз, не на першу вимогу; відріз-
няти дрібні та короткочасні образи, клопоти,
бажання, сумніви. Написання листа потребує
рішучості (і так часто буває, що лист, вкину-
тий до скринька, діти намагаються забрати).
Вона вчить їх думати, мотивувати. Вона вчить
їх хотіти й уміти» [4, 232-234]; перша дитяча
газета, котра стала одним з головних струк-
турних елементів корчаківської системи вихо-
вання, без якої педагог не уявляв собі вихов-
ної діяльності, адже «газета є тією міцною
ланкою, вона пов‘язує тиждень із тижнем і
об‘єднує дітей, персонал та технічних праців-
ників в одну, неподільну цілісність» [4, 245].
Ідею впровадження дитячих газет він опи-

сував у своїх педагогічних працях, вони вида-
валися дітьми Будинку Сиріт та Нашого
Дому. Та бачення Я. Корчака були набагато
ширші: він планував заснувати і видавати
загальнодоступну газету дітей та молоді. Це
мав бути автономний елемент медіа, який
видавався б дітьми і молоддю. Дорослі повин-
ні задовільнити право дітей бути вислухани-
ми. «Доктор приділяв велику увагу виданню
газети Будинку Сиріт. Він вважав, що систе-
матичне документування повсякденних і
святкових подій, складання планів, осмислен-
ня досягнень – усе це створює спадкоємність
між минулим і майбутнім, зміцнює почуття
спільноти між вихованцями, педагогами та
персоналом. Він не уявляв собі виховної
інституції без власного видання. Тому 8 сер-
пня 1913 року народився «Тижневик
Будинку Сиріт» («Tygodnik Dom Sierot»).
Часопис виходив у єдиному примірнику. На
жаль, жоден з оригінальних примірників не
вціліли. Ми знаємо тільки, що газету читали
на щотижневому зібранні дітей і персоналу в
суботу вранці. Вона мала форму зшитку, куди
вписували рапорти й повідомлення, дитячі
статті й тексти, скарги, коментарі, подяки. 4
жовтня 1913 року вийшов перший номер
тижневика, що мав трохи задовгу назву: «З
близька і здалеку. Ілюстроване видання для
молоді з додатком для дітей під назвою «В
променях сонця» ( «Z blizka i z daleka.
Ilustrowane pismo dla młodzieży z dodatkiem
dla dzieci pt. «W słońcu»»). Газету друкували
менш ніж рік – до серпня 2014 року, коли
почалася Перша світова війна. Завдяки тому
вціліла безцінна інформація про початки
Будинку Сиріт» 2, 178. Пізніше, в 1926 році
з‘являється «Малий огляд» («Mały
Przegląd»). Газета була не лише виховним
елементом, способом взаємодії з дорослими,
можливістю спілкування, вислуховування
дітей, а й виконувала інші, не менш важливі,
функції. 
Газета була дзеркалом життя дитячого

закладу, «безцінним науковим документом»:
вона інформувала, звертала увагу на недоліки,
охоплювала всі питання життя дітей. «Малий
огляд» («Mały Przegląd») був не просто
виданням, згодом газета перетворилася в
клуб, розгалужену суспільну структуру.
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«Число постійних і принагідних кореспонден-
тів зростало. Вони об’єднувалися у групи:
творили Дружні Гуртки, Гуртки Забав і
Допомоги, Клуб Романістів, Робітню
Винахідників. Відбувалися редакційні наради,
спершу в невеликому гроні, а відтак у них
брали участь по кількасот осіб, і доводилося
винаймати залу в місті. Ті, хто виїздив із
Польщі, писали з Європи, Америки,
Палестини». Окрім цього, маленькі співробіт-
ники газети за свою роботу отримували
Пам'ятні Листівки. «Гонорари виплачували
найстаршим, і то за серйозну роботу.
Порядкова оплата за опубліковані, але не
оплачені тексти, надходила до фонду, з якого
фінансували різні спільні починання. Чотири
рази на рік у Варшаві, в найбільших кінотеат-
рах, відбувалися безкоштовні сеанси для
власників Пам'ятних Листівок.
Кореспондентам із інших міст дарували
книжки з автографами авторів. Локальні гур-
тки нагороджували за добру роботу грошови-
ми або натуральними призами» [2, 300]. Ця
коротка довідка подана в біографічній книзі
Й. Ольчак-Ронікер дозволяє оцінити масшта-
би і напрямки роботи газети, яка поступово
перетворилася на розгалужену мережу дитя-
чо-юнацьких осередків, своєрідну соціальну
мережу для дітей та молоді. Вона забезпечу-
вала залучення дітей до певного виду діяль-
ності, творчої активності, які заохочувалися
матеріальними та культурно-естетичними
засобами. 
Надання газеті статусу засобу виховання,

згуртування дитячого колективу та можли-
вості самореалізації стало причиною створен-
ня газет як в Будинку Сиріт, так і в Нашому
домі. Окрім цього функціонувала й «Судова
газета», як форма прояву гласності правоза-
хисної діяльності Товариського суду – голов-
ного елемента системи самоврядування сиро-
тинця. 
В статті «Про шкільну газету» («O gazetce

szkolnej») Я. Корчак подає поради як органі-
зувати роботу над випуском, кому довірити
відповідальні завдання, як розподілити різні
види робіт, щоб вони були посильними для
дітей, одночасно наголошуючи на її особливо-
му виховному значенні, оскільки вона «вчить
сумлінного виконання добровільно взятих на
себе зобов'язань, вчить планувати працю, яка
опирається на можливості різних людей,
вчить сміливості у висловленні своїх переко-
нань, вчить аргументовано дискутувати, а не
сваритися, впроваджує ясність там, де існує
плітка та обмовляння, робить сміливими
несміливих, втирає носа занадто самовпевне-
ним, регулює і керує думкою, є сумлінням
громади» [7, 107]. Процес роботи над органі-

зацією випуску газети, як наголошував
Я.Корчак, був майданчиком де будувалися
щирі та довірливі стосунки, гартувався колек-
тив вихованців. Колектив, який був вагомим
виховним засобом і, водночас, дружнім осе-
редком однодумців, в котрому кожен –
визначна, цінна, унікальна гідна поваги інди-
відуальність.

Висновки. Форми організації діалогової
взаємодії вихователя з вихованцем запропо-
новані польським педагогом на початку ХХ
століття в сиротинці «Будинок Сиріт» сприя-
ли формуванню особливого середовища дові-
ри, яке забезпечувало встановлення такого
типу відносин, для якого характерними є від-
критість, суб'єктивність, симпатія, взаємна
повага партнерів діалогу. Творче використан-
ня досвіду польського педагога-реформатора
вважаємо винятково цінним через схожість
обставин, за яких він набувався з реаліями
українського сьогодення, актуальність та
виявлену результативність, яка викликає
подив не в одного покоління педагогів. 
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Постановка  проблеми. Модернізація
освіти в Україні передбачає її нове норму-
вання, філософське переосмислення завдань
та напрямів переформатування галузі.
Введення нових «правил гри», забезпечення
модернізаційної роботи в освіті за різними
напрямками повинні бути виваженими,
осмисленими, такими, що відповідають чин-
ному світовому законодавству, не порушува-
ти прав людини та дитини, сприяти розбудо-
ві нової української освіти. Тільки тісна
взаємодія освітян-практиків, учених, науков-
ців, менеджерів та організаторів освіти із
законотворцями дасть можливість якісного
правового забезпечення діяльності галузі. 
Аналіз  останніх  публікацій. Питання

розвитку  системи освіти, її модернізація,
філософське переосмислення цінностей,  що

формуються  у  процесі  професійної  підго-
товки,  культури особистості  розглядалися
рядом науковців (авторський колектив
Стратегії національного розвитку освіти)[1],
А. Кузьмінський (післядипломна педагогічна
освіта)[8], Л. Сігаєва (освіта дорослих в
сучасній Україні)[18], С.Квятковський
(навчання протягом життя)[5], Л. Лук’янова
(концепція освіти дорослих в Україні)[10],
В. Биков (відкрита освіта)[2], Н.Бойко
(самостійна робота студентів вищих
навчальних закладів в умовах застосування
інформаційно-комунікаційних техноло-
гій)[3], О.Красовська (інтернаціоналізація
вищої освіти в умовах глобалізації світового
освітнього простору)[6], І. Зязюн (технологі-
зація освіти як історична неперервність)[4],
Г.Москалик (професійна орієнтація в кон-
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тексті ринкових викликів[13] та орієнтацій
особистості в транзитному суспільстві)[14]
та інші.

Але, при цьому автори недостатньо звер-
тають увагу на той факт, що розвиток освіти,
її модернізація повинні тягти за собою зміни
«правил гри», нове форматування та переза-
вантаження нормативної та законодавчої
бази сучасної освітньої діяльності. Без зміни
нормативного забезпечення, навіть при
повному розумінні потреби реформ та кар-
динальних зрушень у різних сторонах освіти,
ми повинні розуміти, що зміни залишати-
муться скованими старими законами та пра-
вилами. 
Метою  статті є  вироблення філософ-

ських поглядів на особливості  формування
нових правил і норм функціонування освіти.
Сучасні філософи освіти повинні вказати
подальшу траєкторію руху освіти, розробити
принципи формування нормативної бази та
правил діяльності учасників навчально-
виховного процесу.
Виклад  основного  матеріалу. Останні

20 років освітянської діяльності (початок
ХХ століття) були майже повною мірою
забезпечені новою (на той час) нормативною
базою, яка регулювала діяльність закладів у
широкому спектрі питань навчальної, вихов-
ної, організаційної та фінансово-господарчої
діяльності. 

Але час не стоїть на місці. Початок
ХХ століття в Україні відмічений зміною
суспільно-політичних відносин у суспільстві,
впливом глобалізаційних процесів на розви-
ток освіти, ривком у розвитку інформацій-
них технологій та їх запровадження у
навчально-виховний процес. Отже, освіта,
яка рухається вперед, розвивається, не може
користуватися старою нормативно-правовою
базою. Воно (нормативно-правове забезпе-
чення) повинно вказати на нові відносини в
управлінні закладами освіти, в питаннях гро-
мадського контролю, в питаннях соціального
захисту учасників навчально-виховного про-
цесу, рівному доступі до якісної освіти.    

В. Куценко вважає, що організація, форми
і методи управління системою загальної
середньої освіти залежать від особливостей
державного ладу, специфіки політичних і
культурних традицій країни, рівня прийнят-
тя управлінських рішень в галузі, повнова-
жень, функціонування та автономії місцевих
органів управління освітою та навчальних
закладів [9, с.77].

Правовою основою діяльності системи
загальної середньої освіти є Конституція
України, закони України «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», «Про позашкільну
освіту», «Про охорону дитинства», інші зако-
нодавчі та нормативно-правові акти, що
гарантують громадянам реалізацію права на
загальну середню освіту. Організаційно-
управлінським проектом державної політики
в галузі освіти є Державна національна про-

грама «Освіта» (Україна XXI століття).
Зміст програми визначається як загальними
принципами державної політики в галузі
освіти, так і об'єктивними даними проведе-
ного аналізу стану, тенденцій і перспектив
розвитку освіти. 

В Україні законодавчо закріплено визнан-
ня освіти пріоритетною сферою соціально-
економічного, духовного і культурного роз-
витку суспільства, метою освіти є всебічний
розвиток людини як особистості і найвищої
соціальної цінності. Україна має розвинену і
всеохоплюючу систему освіти, яка за основ-
ними показниками була і залишається на
рівні світових стандартів. Загальна середня
освіта є обов’язковою складовою системи
освіти, яка характеризується різноманітніс-
тю типів і форм власності навчальних закла-
дів, їх розгалуженою мережею та багаторів-
невою структурою управління [11].

Сьогодні наявні деякі тенденції розвитку
системи освіти в Україні, що визначатимуть
її функціонування в ХХІ ст. По-перше, осві-
та стає багаторівневою  платною.
Безперервність освіти зумовлена  інформа-
тизацією суспільства, потребою в постійному
оновленні знань, технологій та підвищенні
кваліфікації. Саме багаторівнева освіта від-
повідає ідеї її безперервності. З одного боку,
вона забезпечує різноманітні освітні потреби
особи задля її розвитку  її професійну підго-
товку, яка має стати підставою самореаліза-
ції, а з другого - зміни соціального статусу.
Оскільки знання в інформаційному суспіль-
стві є найважливішим ресурсом, воно є тією
цінністю, за володіння якою треба платити.
Чим престижнішою є спеціальність, тим
вищою має бути плата за її освоєння.
Водночас держава повинна здійснювати
гнучку політику кредитування тих спеціаль-
ностей, які забезпечують науково-технічний
чи соціальний прогрес, або тих, які розціню-
ють як непрестижні [15].

Нова постмодерністська парадигма освіти
відмовлялася від класичних положень, віру-
вань, цінностей та стандартів. Вона не визна-
вала абсолютної істини та абсолютного знан-
ня; втратила віру у всевладдя розуму; відмо-
вилася від формування ідеалу наукового
знання, від складання наукової методології
бачення та описування реальності, від фор-
мування раціонального типу поведінки;
зруйнувала класичну структуру взаємовідно-
син між учнем та вчителем у вигляді пари
«вчитель – учень» [12, c.68-72].

Суспільні зусилля в галузі розвитку осві-
ти в подальшому мають бути спрямовані на
дедалі повніше задоволення інтересів осо-
бистості, в тому числі національних.
Національна школа виступає одним із важ-
ливих елементів збереження й розвитку
етнічної спільноти, її духовного ядра. Мовна
політика держави, орієнтуючись на глобаль-
ні тенденції розвитку культури, науки й осві-
ти, разом з тим має бути спрямована на збе-
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реження, розвиток і активне використання
рідної мови титульної нації та мов націо-
нальних меншин; крос-культурний діалог як
фундаментальна ознака суспільного поступу
убезпечує розвиток сучасної цивілізації ХХІ
століття, тобто осучаснює й модернізує всі її
ланки з тим, щоб бути здатною відповісти на
ряд історичних викликів. З огляду на вище-
зазначене, у світовій системі освіти кінця ХХ
- початку ХХІ століття намітилися такі гло-
бальні тенденції: 

- прагнення до демократичної освіти,
тобто доступність освіти всьому населенню
країни та послідовність її ступенів і рівнів,
надання автономності навчальним закладам; 

- забезпечення права на освіту всім
бажаючим (можливість і однакові шанси для
кожної людини здобути освіту в навчально-
му закладі будь-якого типу, незалежно від
національної і расової приналежності); 

- значний вплив соціально-економічних і
політичних чинників на здобуття освіти
(культурно-освітня монополія окремих
етнічних меншин, платні форми навчання
тощо); 

- розширення спектра навчально-організа-
ційних заходів, спрямованих як на задово-
лення різносторонніх інтересів, так і на роз-
виток здібностей учнів;

- розростання ринку освітніх послуг; 
- розширення мережі вищої освіти і зміна

соціального складу студентства (стає більш
демократичним); 

- у сфері управління освітою - пошук ком-
промісу між централізацією і повною авто-
номією; 

- освіта стає пріоритетним об'єктом
фінансування в розвинених країнах світу; 

- постійне оновлення й коригування
шкільних і вузівських освітніх програм;

- відхід від орієнтації на «середнього
учня», підвищений інтерес до обдарованих
дітей та молодих людей, до особливостей
розкриття їх здібностей у процесі та засоба-
ми освіти; 

- пошук додаткових ресурсів для надання
освіти дітям з особливими освітніми потре-
бами, дітям-інвалідам[7].

Особливостями змісту стратегії розвитку
вищої школи, пов’язані з некомерційним
характером освітньої діяльності: високий
ступінь регламентації освітнього середови-
ща; неоднозначність кінцевого результату
діяльності вищої школи; відмінність у систе-
мі цінностей в освіті й бізнесі; крайня роз-
митість поняття «споживач», обмеження
самостійності керівництва у виборі стратегії.
Доведена необхідність розробки стратегії
розвитку вищої школи в економіці знань,
пов’язана зі стрімкою зміною зовнішнього
середовища, і відповідно вимог суспільства,
студентів, працедавців, які випереджають
розвиток системи вищої освіти, із забезпе-
ченням відповідності вищої школи в певний
історичний період його вимогам і установ-

кам, з визначенням ефективного шляху роз-
витку на всіх рівнях ринку, із забезпеченням
необхідного рівня якості людських ресурсів,
відповідних потребам суспільства, з перехо-
дом на інноваційний шлях розвитку україн-
ської економіки, з посиленням регіоналізації
суспільного розвитку. Це дозволяє розгляда-
ти стратегію розвитку вищої школи як при-
родне продовження стратегії України, а
також вимагає її включення в стратегію
регіонального розвитку[16].

Вчений В.О. Пашков сформулював влас-
не визначення модернізації вищої освіти. Під
нею ми розуміємо процес постійного вдоско-
налення вищої школи з метою забезпечення
відповідності результатів її діяльності соці-
альним, економічним і політичним потребам
суспільства і держави. У широкому розумін-
ні освітня модернізація охоплює сукупність
політико-адміністративних, освітніх та орга-
нізаційно-функціональних змін, покликаних
перетворити освітню сферу відповідно до
цілей реформ. У політичному вимірі модер-
нізація вищої освіти включає в себе: розроб-
лення нової моделі функціонування системи
вищої освіти, відповідно до соціально-еконо-
мічних і політичних потреб; вироблення
механізмів здійснення модернізації (правові,
економічні, управлінські, ідеологічні, полі-
тичні тощо); визначення політичного стилю
просування освітніх змін та взаємовідносин
з академічною спільнотою; зміну старих
освітніх структур, практик на більш ефек-
тивні або політично бажані; контроль та
оцінку досягнутих результатів, їхнього впли-
ву на діяльність освітньої системи та інших
сфер суспільного життя [17].

Отже,  розбудова освітянської галузі,
зміна старих освітніх структур, забезпечення
якісної освіти та рівного доступу населення
до неї, зміна форм навчання, методичних
підходів, врахування особистості учня чи
студента, оновлення змісту освіти (попов-
нення навчальної програми новими знання-
ми, полегшення програм шляхом скорочення
«баластових знань») потребує розробки та
імплементації нового українського законо-
давства з питань освіти.

Органи державної влади, місцевого само-
врядування, громадські інституції повинні
розгорнути широку дискусію, враховувати
пропозиції практиків, науковців щодо
подальшого реформування законодавства
про освіту. 

ЛІТЕРАТУРА

1. Указ Президента України Про
Національну стратегію розвитку освіти в
Україні на період до 2021 року
//Електронний ресурс].–Режим доступу:
http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/344. –
2013.

2. Биков В. Ю. Моделі організаційних сис-

Постметодика.  – 2017.  – № 2-3 (127-128).  61



тем відкритої освіти: Монографія /
В. Ю. Биков. - К.: Атіна, 2008. - 684 с.

3. Бойко Н. І. Організація самостійної
роботи студентів вищих навчальних закладів
в умовах застосування інформаційно-комуні-
каційних технологій: автореф. дис.
канд.пед.наук: 13.00.04 / Н. І. Бойко,
Національний педагогічний університет
ім. М. П. Драгоманова. /К., 2008. - 23 с. 

4. Зязюн І. А. Технологізація освіти як
історична неперервність / І. А. Зязюн
//Педагогічні технології у неперервній профе-
сійній освіті. – 2001. – С. 3-11. 

5. Квятковський С. Меморандум
Європейської комісії «Навчання протягом
усього життя» / С. Квятковський //
Неперервна професійна освіта: теорія і прак-
тика: Науково-методичний журнал. – 2002.
– С. 11-19.

6. Красовська О. Ю. Інтернаціоналізація
вищої освіти в умовах глобалізації світового
освітнього простору / О.Ю. Красовська //
Вісник Академії митної служби України.
Серія: Економіка. – 2011. – №. 2. – С. 46.

7. Кремень В. Г. Інноваційний вектор в
освіті як виклик часу / В.Г.Кремень //
Наукові записки інституту психології
ім. Г. С Костюка НАПН України.-2010.-Вип. –
2010. – Т. 38. – С. 5-17.

8. Кузьмінський А. І. Теоретико-методоло-
гічні засади післядипломної педагогічної осві-
ти в Україні:  дис.докт.пед.наук : 13.00.04. /
Анатолій Іванович Кузьмінський; Інститут
педагогіки і психології професійної освіти
АПН України. -К., 2003. - 422 с.

9. Куценко В. І. Економіка освіти : навч.
посіб. / В. І. Куценко. – К. : Міленіум, 2003. –
105 с.

10. Лук’янова Л. Б. Концепція освіти
дорослих в Україні. – 2011.

11. Михайлик І. М. Організаційно-правові
засади функціонування системи загальної
середньої освіти на регіональному рівні /
І. М. Михайлик //Державне будівництво. –
2012. – №. 2. – С. 2010-2.

12. Мілова О. Є. Філософсько-педагогічна
концепція постмодернізму / О. Є. Мілова //
Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл.
фіз. виховання і спорту. – 2007. – №. 1. –
С. 68-72.

13. Москалик Г. Професійна орієнтація в
контексті ринкових викликів / Г. Москалик //
Педагогічні науки: зб. наук. пр./Полтав. нац.
пед. ун-т ім. ВГ Короленка. – 2011. – С. 28-
34.

14. Москалик Г. Філософія професійних
орієнтацій особистості в транзитному сус-
пільстві / Г. Москалик //Філософські обрії. –
2010.

15. Рижак Л. Система освіти в Україні та
її перспективи: філософський аналіз /
Л. Рижак. – 2004.

16. Пакулін С. Л., Модернізація й підви-
щення ефективності вищої освіти України:
зміст, проблеми, системні ефекти /
С. Л. Пакулин  // Проблеми економіки. –
2013. – №. 1. – С. 310-315.

17. Пашков В. О. Теоретичні підходи до
аналізу політичного виміру модернізації вищої
освіти / В. О. Пашков // Вісник Харківського
національного університету імені
В. Н. Каразіна. Серія «Політологія». – 2016.
– Т. 29. – С. 72-78.

18. Сігаєва Л. Є. Характеристика струк-
тури освіти дорослих в сучасній Україні /
Л. І. Сігаєва // ВІСНИК Житомирського дер-
жавного університету імені Івана Франка. –
2011. – №. 59. – С. 38-42.

62                                                       http://poippo.pl.ua/pm/postmetod.html

______________________________

Цитувати: Москалик Г. Ф. Формування нових правил та норм функціонування освіти: філософські погляди / Г. Ф.
Москалик// Постметодика. – 2017. – № 2-3. – С. 59–62.

© Г. Ф. Москалик, 2017. Стаття надійшла в редакцію 13.02.2017 n



Постановка проблеми. Підготовка компе-
тентного фахівця у галузі педагогічної діяль-
ності є актуальним завданням вищої школи.
При цьому важливо не тільки передавати
систему знань із педагогіки, психології та
конкретних методик, але формувати суб’єк-
тний світ майбутнього педагога, що є внут-
рішньою умовою використання цих знань. У
педагогічних навчальних закладах при підго-
товці студентів варто значну увагу приділя-
ти формуванню професіоналізму вчителя,
його педагогічної культури загалом та психо-
логічної культури зокрема. Питання форму-
вання культури є надзвичайно важливим та
актуальним, а також багатозначним, варіа-
тивним.
Аналіз психолого-педагогічної літерату-

ри свідчить про відсутність однозначного
погляду на проблему «педагогічної культу-
ри», яка розглядається як професійна куль-
тура педагога, складовою частиною якої є
психологічна культура. Різні аспекти даного
питання розглядалися у працях відомих
педагогів та психологів. Зокрема, низка пуб-
лікацій вітчизняних та зарубіжних учених

присвячена вивченню педагогічної культури
(Т.Г. Білоусова, В.К. Буряка, Л.Є. Раскіна,
В.О. Сухомлинського). Активно проблемою
професійної культури займалися
Ш.О. Амонашвілі, І.А. Зязюн, А.В. Мудрик,
В.П. Писаренко та інші. Ідеї психологічної
культури були представлені у працях
О.В. Бєлановської, О.Г. Видри,
Я.Л. Коломінського.
Метою статті є висвітлення сутності педа-

гогічної культури загалом та психологічної
культури зокрема, а також з’ясування особ-
ливостей формування психологічної культу-
ри майбутніх педагогів. 
Виклад основного матеріалу.

Суспільство у своєму розвитку пройшло
різні етапи. Відповідно на кожному етапі
його розвитку змінювалися погляди як на
проблему культури в цілому, так і на профе-
сійно-педагогічну культуру зокрема.
Спробуємо спочатку проаналізувати сутність
понять «культура», «педагогічна культура»,
«професійна культура», після чого перейде-
мо до розгляду питання психологічної куль-
тури майбутнього вчителя.
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ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ 
ПЕДАГОГІВ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Л. П. Московець

У статті розкрито сутність понять «культура», «педагогічна культура», «психологічна культура»; проана-
лізовано компоненти психологічної культури майбутнього вчителя, окреслено принципи формування
психологічної культури. Особлива увага приділяється формуванню психологічної культури майбутнього
фахівця в процесі навчання у педагогічному навчальному закладі.

Ключові слова: культура, педагогічна культура, психологічна культура, рефлексія.

Московец Л. П. Психологическая культура будущих педагогов как составляющая профессионально-педа-
гогической культуры 
В статье раскрыто сущность понятий «культура», «педагогическая культура», «психологическая культу-
ра»; проанализировано компоненты психологической культуры будущих учителей, обозначено принци-
пы формирования психологической культуры. Особое внимание уделяется формированию психологиче-
ской культуры будущего специалиста в процессе обучения в педагогическом учебном заведении.

Ключевые слова: культура, педагогическая культура, психологическая культура, рефлексия.

Moscovets L. Р.  Psychological Culture of Future Teachers as a Component of Professional and
Pedagogical Culture 
The concepts of «culture», «pedagogical culture» and «psychological culture» are analyzed in this paper. It
defines the components of future teacher’s psychological culture, gives a detailed description of the principles of
the formation of psychological culture. Special attention is devoted to the development of the future specialist’s
psychological culture while studying at a teacher training establishment. 
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Загалом, поняття «культура» походить від
латинського слова «colere», що в перекладі
означає обробляти ґрунт. Пізніше слово
«культура» почало означати «високий рівень
розвитку цивілізації». Сьогодні під культу-
рою розуміють систему вироблених люд-
ством регуляторних механізмів поведінки і
соціальних груп; плани, правила, інструкції
[3, с. 28]. Культура розглядається як те, що
люди роблять із природою, із собою, іншими
людьми, і як те, що вони при цьому думають
і говорять [5, с. 19].

Культура включає в себе перелік обов’яз-
кових складових універсалій (за
Дж. Мердоком) або основних елементів (за
У. Гудінафом): поняття, ставлення, цінності і
правила (норми поведінки). Культура сус-
пільства як ціле складається із «високої»
(вишуканість мистецтва, класична музика і
література) і масової (народної) культури
(фольклор, казки, міфи, легенди, пісні). До
складу культури входять субкультури, носія-
ми яких є окремі групи суспільства [3, с. 28]. 

В українському педагогічному словнику
культура тлумачиться як «сукупність прак-
тичних, матеріальних і духовних надбань
суспільства, які відображають історично
досягнутий рівень розвитку суспільства й
людини і втілюються в результатах продук-
тивної діяльності». У вузькому розумінні
С. Гончаренко трактує культуру як «сферу
духовного життя суспільства, що охоплює
насамперед систему, освіти, духовної твор-
чості, а також установи й організації, що
забезпечують їхнє функціонування (школи,
ВНЗ, музеї, театри). Водночас під культурою
розуміють рівень освіченості, вихованості
людей, а також рівень оволодіння якоюсь
галуззю знань або діяльності» [2, с. 182].
Саме в цьому значенні ми можемо відмітити
педагогічний контекст трактування даного
поняття.

Людина, яка досягає високого рівня майс-
терності у професійній діяльності, володіє
професійної культурою. Професійна культу-
ра майбутнього учителя включає в себе про-
фесійну компетентність, системний світог-
ляд, професійне мислення, творчість та здат-
ність до рефлексії [7, с. 91].

Велику увагу професійній культурі вчите-
ля почали приділяти ще в епоху
Відродження (ХVІІ - ХVІІІ) як ідеї гуманіз-
му – людина проголошувалася найвищою
цінністю. У цей час педагогічну культуру
ототожнювали з майстерністю.

Термін «педагогічна культура» вперше
з’явився в публікації Л.Є. Раскина в 1940 році.
В 50-60-х роках це поняття активно
використовується в роботах
В.О. Сухомлинського. Педагогічна культура –
це засвоєний рівень мистецтва педагога,
який щоденно проявляється у ставленні до
себе, до інших людей, до дітей [9, с. 231].

На сучасному етапі розвитку суспільства
вчитель у ставленні до себе та до інших

людей, зокрема дітей, має проявляти гуман-
ність, тобто доброту, чуйність, людяність,
емпатію, милосердя, повагу в поєднанні з
розумною вимогливістю.

Розпочинається становлення професійно-
педагогічної культури з вироблення загаль-
ної культури ще з дитинства, а вже конкрет-
но фахова культура формується під час ово-
лодіння професією у вищих навчальних
закладах, а в подальшому – в ході професій-
ної діяльності.

Майбутній учитель з високим рівнем
педагогічної культури має володіти певними
моральними якостями, комунікативними та
перцептивними здібностями, педагогічною
спрямованістю, мати високий рівень профе-
сійної компетентності.

В професійному обігу часто йдеться про
«естетичну культуру», «етичну культуру»,
«інформаційну культуру», «культуру мови»,
«культуру мислення», «культуру праці» учи-
теля, а термін «психологічна культура» вжи-
вається рідше. 

Психологічна культура Я.Л.Коломінським
трактується як «рівень самопізнання люд-
ства і своєрідне мірило, яке визначає став-
лення людини до самої себе, до оточуючих
людей, до природи тощо» [5, с. 19].
О.Г. Видра розглядає психологічну культуру
майбутнього вчителя як складову його
загальної і професійної культури, що є сис-
темною характеристикою особистості сту-
дента і є соціально, онтологічно та внутріш-
ньоособистісно детермінованим рівнем
засвоєння, усвідомлення, використання і
функціонування спеціальних психологічних
цінностей, у яких є ефективні професійно-
психологічні знання, вміння і навички, здіб-
ності до високопрофесійної психолого-педа-
гогічної і трудової діяльності особистості
педагога [7, с. 92].

Спираючись на концепцію тривимірної
психологічної структури особистості
В.В. Рибалко, у моделі психологічної струк-
тури особистості майбутнього вчителя виді-
ляють такі компоненти: комунікативний,
мотиваційний, характерологічний, рефлек-
сивний, досвідний, інтелектуальний, психо-
фізіологічний [7, с. 92].

Комунікативний компонент психологічної
культури передбачає розвиток комунікатив-
них здібностей, які включають уміння буду-
вати взаємодію з оточуючими, розв’язувати
конфліктні ситуації, долати бар’єри в спілку-
ванні, використовувати демократичний
стиль педагогічного спілкування. Майбутній
учитель повинен мати високий рівень куль-
тури спілкування, яка виявляється в його
умінні швидко і ефективно встановити кон-
такт з учнями, батьками, колегами, керівниц-
твом, вислухати партнера по спілкуванню.
Під час спілкування вчитель повинен вияв-
ляти уважність та доброзичливість до спів-
розмовника. В ході здійснення професійної
діяльності вчитель повинен уміло викорис-
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товувати як вербальні, тобто мовні, так і
невербальні засоби спілкування, до яких
належать здатність підтримувати зоровий
контакт із учнями, використовувати різні
види дистанції у спілкуванні, жести, міміку,
екстралінгвістику, тобто включати в мовлен-
ня паузи; просодику, що передбачає уміння
володіти висотою голосу, його тембром, гуч-
ністю, темпом мовлення. Мовлення вчителя
має бути адресоване конкретній аудиторії з
урахуванням вікових, індивідуальних, стате-
вих особливостей. Чітке, правильне, доречне,
виразне, послідовне, логічне мовлення вчи-
теля має бути позбавлене двозначності і
обов’язково супроводжуватися позитивними
емоціями. Окрім того, педагог має слідкува-
ти за чистотою свого мовлення, тобто не
допускати лексичних, орфоепічних, стиліс-
тичних помилок, а також уникати слів-пара-
зитів, таких як: «ну», «е», «так сказати»
тощо. Уміле використання як вербальних,
так і невербальних засобів у різних ситуаці-
ях спілкування свідчить про ставлення до
співрозмовника, рівень комунікативного
компоненту психологічної культури.

Мотиваційний компонент спирається на
усвідомлення мотивів навчально-професій-
ної діяльності, на формування професійно-
педагогічної спрямованості. Т.С. Деркач
зазначає, що професійно-педагогічна спря-
мованість – це широке поняття, що включає
в себе переконання особистості в суспільній
значимості професії учителя, стійкі інтереси
і прагнення до педагогічної діяльності, риси
характеру, вольові, психологічні, моральні
якості, специфічні для праці учителя [4, с.
263]. Мотиваційний компонент виявляється
в задоволенні вибором професії вчителя,
готовності прийняти відповідальність за
учня, цінності особистості школяра, перева-
жанням внутрішніх мотивів над зовнішніми.
Майбутній педагог повинен виявляти інтер-
ес до педагогічної діяльності, який є сильним
внутрішнім мотивом, зумовлює небайдуже
ставлення до професії. Педагогічна діяль-
ність має здійснюватися на засадах гуманіс-
тичної центрації, тобто орієнтації на інтер-
есах учнів, батьків, колег, адміністрації, а
також своїх власних.

Характерологічний компонент психоло-
гічної культури ґрунтується на усвідомленні
і розвитку таких рис характеру, як любов до
дітей, повага, толерантне ставлення до ближ-
нього, відповідальність та наполегливість,
дисциплінованість та організованість, охай-
ність, емоційна стійкість особистості, що
виявляється в умінні володіти своїми емо-
ціями та адекватно їх виражати, оптимістич-
не прогнозування результатів своєї діяльнос-
ті. Окрім того, педагогічна діяльність вису-
ває високі вимоги до емоційної сфери осо-
бистості. Учитель має прагнути успішно
розв’язувати різні педагогічні ситуації при
цьому бути незалежним від зовнішніх факто-
рів, виявляти стриманість, спокій, емоційну

відгукуваність та емоційну виразність, уміло
володіти своїми емоціями, демонструвати
піднятий, бадьорий, мажорний настрій, про-
являти стійкість у стресових ситуаціях, умін-
ня протистояти дестабілізуючим факторам.
Володіння цими якостями вказує на високий
рівень психологічної культури вчителя.

Учні в ході спілкування з учителем, як
правило, прагнуть його емоційної активнос-
ті, що виявляється в його мовленні, міміці та
жестах. Дітям подобається спілкуватися не з
жорстокими, агресивними, суворими педаго-
гами, які звикли кричати, принижувати,
ображати їх, а з учителями з доброзичливим
виразом обличчя, щирою посмішкою, вияв-
ленням позитивних емоцій, які будуть
сприяти їх виникненню й у вихованців.

Майбутній учитель має володіти емоцій-
ною гнучкістю, тобто здатністю швидко і
правильно розуміти емоції оточуючих, щиро
і відверто розуміти їх почуття, виявляти
емпатію, тобто здатність до співчуття і спів-
переживання.

Рефлексивний компонент передбачає
самоусвідомлення образу «Я», образу профе-
сії вчителя, усвідомлення особистісного та
внутрішнього світу як найвищої цінності.

Уявлення людини про себе складається в
певний образ «Я», який може бути представ-
лений у різноманітних варіантах. І.С. Кон
відмічає, що американський психолог
М. Розенберг класифікував образ «Я».
Зокрема, він виділив «Я теперішнє» (якою
людина бачить себе в дійсності в даний
момент), «Я динамічне» (якою людина хоче
стати), «Я фантастичне» (якою варто було б
бути, виходячи із засвоєних моральних норм
і зразків), «Я можливе» або «Я майбутнє»
(яким вона може стати, на думку самої
людини), «Я ідеалізоване» (яким прийнято
себе бачити; цей образ може поєднувати в
собі компоненти «Я теперішнього», «Я іде-
ального», «Я майбутнього») [10, с. 42].

Рефлексивна культура характеризує піз-
нання й аналіз педагогом власної свідомості
та діяльності. Сучасний учитель має постій-
но займатися самопізнанням, саморозвит-
ком, самовдосконаленням, саморегуляцією, а
також оцінюванням іншого. Рефлексія в пси-
хологічній енциклопедії тлумачиться як
«розумовий розвиток, спрямований на піз-
нання людиною себе: поведінки, дій і вчин-
ків, психічних станів, почуттів, здібностей,
характеру та інших властивостей своєї осо-
бистості». Процес рефлексії охоплює 6 пози-
цій, які характеризують взаємне відображен-
ня суб’єктів: сам суб’єкт, яким він є в дійс-
ності; суб’єкт, яким він бачить себе; суб’єкт,
яким його сприймає інша людина; і ті ж 3
позиції з погляду іншої людини [8, с. 300].
О.М. Пєхота розглядає рефлексію як розу-
мову діяльність, що виявляється в чітких
думках у вигляді констатації того, що відбу-
вається з іншими людьми і з самим собою [6,
с. 35]. Активізація рефлексивної позиції
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пов’язана з орієнтацією педагога на самороз-
виток, самовдосконалення, прагненням до
самоствердження. 

Для розвитку психологічної культури
особистості майбутньому педагогу важливо
приділяти увагу рефлексії духовного образу
«Я», що є активним процесом, а не пасивним
самоспостереженням. Серед внутрішніх
об’єктів рефлексії (здібностей, знань, якос-
тей характеру) для особистості важливими є
емоційні переживання.

Особистісна рефлексія, згідно з наукови-
ми дослідженнями І.Д. Беха, виконує такі
функції: породжувальну, акмецентровану,
самостверджувальну, самозахисну, консолі-
дуючу, функцію самоцінності та душевного
умиротворення [1, с. 10].

Породжувальна функція рефлексії спря-
мована на формування духовного «Я» осо-
бистості, в основі якого лежить усвідомлене
бажання духовного саморозвитку, при цьому
людині потрібно прикладати вольові зусил-
ля.

Акмецентрована функція рефлексії визна-
чає нескінченність духовного розвитку, що
супроводжує все життя особистості і харак-
теризується постійним примноженням
духовних багатств.

Самостверджувальну функцію рефлексії
спричиняють виклики людського оточення,
які можуть бути як емоційно привабливі, так
і неприємні. Такі перешкоди особистість
може або долати, тоді вона набуває діяльніс-
ної настанови, або пасивно підкорятися зов-
нішнім причинам – формується адаптивна
спрямованість.

Самозахисна функція пов’язана із збере-
женням суб’єктом свого «Я», коли людина
потрапляє в складні життєві обставини, які
не відповідають її поглядам, духовній пози-
ції. Особистість потрапляє у ситуацію вибо-
ру: прийняти нав’язувані правила або опира-
тися їм, захищаючи своє «Я».

Функція самоцінності визначається тим,
наскільки духовно-моральні цінності особис-
тості набувають для неї особистісного сенсу
й стають основою самостановлення, яке
базується на самоповазі, впевненості в собі,
любові до себе. 

Консолідуюча функція рефлексії передба-
чає об’єднання всіх складових «Я» в єдине
ціле. До консолідації варто включати особис-
тісно конструктивні утворення: здібності,
духовні цінності, позитивні емоційні пере-
живання, продукти уяви, вольові зусилля.

Функція душевного умиротворення пові-
домляє про емоційну рівновагу (стан спо-
кою, злагоди, комфорту) або нерівновагу
(розчарування, відчай, дискомфорт) у житті
особистості. У випадку емоційно небезпеч-
них ситуацій рефлексія має перешкоджати
суб’єктові тривалий час зосереджуватися на
негативних переживаннях, які зумовлюють
деструкцію особистості [1, с. 15].

Таким чином, рефлексивний компонент

психологічної культури забезпечує форму-
вання системи цінностей майбутнього педа-
гога.

Досвідний компонент являє собою усві-
домлення рівня професійних знань, умінь,
власної ієрархії системи цінностей, цінуван-
ня психологічних знань, умінь, навичок,
властивостей своєї особистості та особистос-
ті учня, як вищих цінностей, індивідуальний
професійно-педагогічний світогляд.
Цінністю для людини може бути як певне
матеріальне, так і духовне явище, заради
якого людина живе, працює, долає перешко-
ди. Система цінностей відображається в
культурі. Які цінності людина має, така в неї
культура. У ході навчання у педагогічному
навчальному закладі у студентів формують-
ся ціннісні орієнтації (любов, друзі, цікава
робота, продуктивне життя, творчість, піз-
нання тощо). Відповідно до ціннісних орієн-
тацій майбутній педагог будує свою поведін-
ку, прогнозує майбутню професійну діяль-
ність, формує життєву позицію.

Інтелектуальний компонент передбачає
усвідомлення наявного і бажаного рівня роз-
витку інтелекту та мислення; ціннісне став-
лення до інтелектуальних здібностей, творче
використання можливостей інтелекту у про-
фесійній діяльності [7, с. 93].

Психофізіологічний компонент психоло-
гічної культури включає рефлексивну
інтроспекцію психофізіологічних особливос-
тей у трудовій діяльності, індивідуальний
стиль професійної діяльності відповідного до
свого типу темпераменту [7, с. 93].

Я.Л. Коломінський виділяє два блоки
психологічної культури: теоретично-концеп-
туальний, який містить результати теоретич-
ної діяльності класиків психології, а також
практичний, або власне психологічна діяль-
ність, яка розглядається як діяльність по
психологічно-особистісному самообслугову-
ванню, тобто самопізнанню [5, с. 20].

Формування психологічної культури май-
бутнього педагога передбачає побудову взає-
мозв’язку між власним досвідом і тими
науковими, теоретичними даними, які він
має засвоїти в ході оволодіння педагогічною
діяльністю. У процесі навчання в педагогіч-
ному коледжі, університеті для формування
психологічної культури студент засвоює
основні психологічні поняття, без яких він
не зможе аналізувати свою емоційно-вольову
сферу, індивідуально-типологічні особливос-
ті, пізнавальні процеси, тобто отримує знан-
ня про особистість в цілому, свій внутрішній
світ. У подальшому відбувається перехід до
рефлексивно-дієвого аспекту навчання пси-
хології, що передбачає розвиток інтересу до
свого внутрішнього світу, прагнення до
самопізнання, самоаналізу, саморегуляції.
Майбутній педагог засвоює способи рефлек-
сивної діяльності. Чим більше студент має
психологічних знань, тим легше йому буде
здійснювати перцептивно-рефлексивну
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діяльність, яка базується на сприйманні ото-
чуючих, у першу чергу учнів, уміння бачити
і чути, виявляти до них співпереживання,
уміти разом із ними радіти і співчувати.
Тобто вчитель має навчитися здійснювати
ідентифікацію і емпатію. Ідентифікація
передбачає здатність людини ототожнити
себе з іншою людиною на основі емоційного
зв’язку з нею, спробувати поставити себе на
місце іншої людини для кращого розуміння
причин її поведінки [8, с. 150]. Емпатія являє
собою здатність індивіда емоційно реагувати
на переживання інших людей, розуміти їх
стан, почуття, думки [8, с. 121].

Формування психологічної культури
ґрунтується на таких принципах: психологіч-
на передосвіченість, особистісне залучення,
інтроспективне проектування, психотерапев-
тичне очікування [5, с. 32]. Проаналізуємо ці
принципи.

Психологічна передосвіченість є сукуп-
ністю життєвих психологічних понять, спо-
собів, умінь, навичок саморегуляції, прийо-
мів самовиховання, а також методів міжосо-
бистісної взаємодії, які людина отримує сти-
хійно в процесі соціалізації [5, с. 33]. Життя
в соціумі передбачає засвоєння людиною
соціальних ролей (доньки, сина, дівчинки,
хлопчика), формує навички соціальної взає-
модії, при цьому особистість не має спеці-
ального навчання, все відбувається спонтан-
но, інтуїтивно.

Принцип особистісного залучення випли-
ває із психологічної проінформованості,
коли на заняттях викладачу психології легко
продемонструвати важливість даної науки,
спираючись на життєвий досвід студента,
але при цьому важливо педагогу будувати
живе спілкування з майбутніми вчителями
[5, с. 35].

Інтроспективне проектування передбачає
співставлення людиною своїх рис, індивіду-
ально-типологічних властивостей, емоційних
переживань, вольових якостей, особливостей
пізнавальної діяльності з певним зразком,
еталоном, який описується на лекціях, у кни-
гах тощо [5, с. 36]. Майбутні педагоги
можуть співставляти себе з видатними педа-
гогами, з педагогічною діяльністю яких вони
знайомляться на заняттях із психології,
педагогіки, сучасних педагогічних техноло-
гій, педагогічної майстерності.

Психотерапевтичне очікування ґрунтуєть-
ся на орієнтації учня, студента знайти відпо-
віді на запитання щодо їх внутрішнього світу
від викладача, який для нього виступає в
ролі психолога-консультанта [5, с. 36].
Висновки. На основі викладеного мате-

ріалу можна відмітити, що питання психоло-

гічної культури є актуальним, оскільки вона
забезпечує ефективність взаємодії з оточую-
чими. При підготовці майбутніх вчителів у
педагогічних навчальних закладах важливо
приділяти увагу формуванню психологічної
культури, що сприятиме підвищенню рівня
педагогічної майстерності. 

Перспективою подальшого дослідження
цієї проблеми є вивчення інших складових
педагогічної культури з урахуванням підго-
товки майбутніх фахівців у навчальному
закладі.
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Постановка проблеми у загальному вигля-
ді. Аналіз тенденцій розвитку освіти показує,
що компетентнісний підхід у підготовці вчите-
ля набуває все більшої актуальності.
Важливою проблемою сьогодення є пошук
ефективних механізмів запровадження компе-
тентнісного підходу, який передбачає перене-
сення уваги в ході підготовки вчителя з про-
цесу навчання на його результат.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в
яких започатковано розв’язання даної про-
блеми. Проблему формування професійної
компетентності майбутніх фахівців у процесі
навчання у вищому навчальному закладі роз-
глядало багато вчених: В. Баркасі,
І. Бондаренко, Н. Босак, М. Васильєва,
С. Вітвицька, О. Вознюк, Л. Голованчук,
І. Дроздова, О. Дубасенюк, А. Журавльов,
Л. Карпова, С. Козак, М. Левківський,
О. Мамчич, Г. Мельниченко, О. Палій,
Л. Петровська, С. Савельєва, Н. Саєнко,
С.Сисоєва, Н. Тализіна, Л. Шевчук. 

Проблема формування професійної компе-
тентності педагогічних кадрів висвітлюється у
різних аспектах у працях В.Адольфа,
Д. Алферової, І. Ареф’єва, В. Бондаря,
Н. Кузьміної, В. Лозової, А. Маркової,
В. Мижерикової, Є. Павлютенкова,
О.Пометун, В. Пилипівського, О. Савченко,
С.Чистякової, М.  Чошанова, О. Шияна та ін.

Компетентнісний підхід у системі освіті є
проблемою вивчення І. Драча, І. Бабина,
П. Бачинського, Н. Бібік, Г. Гаврищак,
І. Гудзик, Н. Дворнікової, Я. Кодлюк,
О. Локшиної, С. Ніколаєнко, О. Овчарук,
Л. Пильгун, О. Пометун, І. Родигіна,
К. Савченко, О. Садівник, Л. Сень,
С. Сисоєвої, О. Ситник, Т. Смагіної,
Г.Терещук, С. Трубачевої, Н. Фоменко та ін.

Формулювання цілей статті. Метою статті
є визначення сутності компетентнісного під-
ходу та способів його реалізації у процесі під-
готовки майбутніх учителів початкових класів
у педагогічному коледжі при вивченні психо-
лого-педагогічних дисциплін. 

Виклад основного матеріалу дослідження.
У науковому розумінні поняття «підхід» тлума-
читься як вихідна позиція, що складає основу
дослідницької діяльності. Загальною ідеєю ком-
петентнісного підходу є компетентнісно-орієн-
тована освіта, яка спрямована на комплексне
засвоєння знань та способів практичної діяль-
ності, завдяки яким людина успішно реалізує
себе в різних галузях своєї життєдіяльності [6].

Науковці по-різному тлумачать поняття
компетентнісного підходу. Компетентнісний
підхід до освіти, зауважує М. Нагач, підсилює
практичну орієнтацію освіти, підкреслює зна-
чення досвіду, вмінь та навичок, що спирають-
ся на наукові знання [3]. 
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Компетентнісний підхід, на думку Н.Бібік,
передбачає перехід у навчанні «з процесу на
результат у діяльнісному вимірі, забезпечення
спроможності випускника відповідати новим
запитам ринку, мати відповідний потенціал
для практичного розв'язання життєвих про-
блем, пошуку свого «Я» у професії» [2, с. 47].

В. Химинець поняття «компетентнісний
підхід» розуміє як спрямованість освітнього
процесу на формування та розвиток ключових
і предметних компетентностей особистості[5].

На думку Н. Нагорної, компетентнісний під-
хід ставить на перше місце не поінформова-
ність студента, а вміння розв’язувати проблеми,
що виникають в ході навчально-виховного про-
цесу; провідним є не знаннєво-орієнтований-
компонент, а цілісний досвід вирішення життє-
вих проблем, виконання ключових функцій,
соціальних ролей, компетенцій [4, С. 266–268].

Компетентнісний підхід як напрям у теорії
педагогічної освіти передбачає, що реалізація
змісту педагогічної освіти має забезпечити фор-
мування у майбутніх фахівців ряду взаємо-
пов'язаних ключових компетентностей (здат-
ностей кваліфіковано працювати чи розв'язува-
ти завдання): професійної, особистісної, соці-
альної, комунікативної тощо (Н.Бібік,
О.Овчарук, О.Пометун, О.Савченко та ін.). 

Під професійною компетентністю педагога
розуміють особистісні можливості вчителя,
які дозволяють йому самостійно й ефективно
реалізовувати цілі педагогічного процесу. Для
цього потрібно знати педагогічну теорію,
уміти застосовувати її у практичній діяльнос-
ті не лише в стандартних умовах, а й вирішу-
вати професійні завдання в ситуаціях, що
потребують творчого підходу. Педагогічна
компетентність учителя - це єдність його тео-
ретичної і практичної готовності до здійснен-
ня педагогічної діяльності.

Отже, компетентнісний підхід переміщує
акценти з процесу накопичення знань, умінь і
навичок у площину формування й розвитку у
студентів здатності практично діяти і творчо
застосовувати набуті знання і досвід у різних
ситуаціях. Виходячи з цього у викладацькій
діяльності на перше місце слід ставити не
інформативну, а організаційно-управлінську
функцію. За такого підходу змінюється й
модель поведінки студента – від пасивного
засвоєння знань до дослідницько активної,
самостійної та самоосвітньої діяльності [5].

Підготовка вчителя в контексті впровад-
ження компетентнісного підходу головною
метою визначає розвиток особистості студен-
та; а зміст і організація освітньо-виховного
процесу реалізовуються з урахуванням не
лише потреб суспільства, а й індивідуально –
психологічних особливостей студентів, їхніх
запитів, мотивів, інтересів, можливостей.

Модель формування професійної компе-
тентності майбутнього вчителя початкових
класів Кременчуцького педагогічного коледжу
імені А. С. Макаренка містить цільову, зміс-
товну, операційну, результативну та діагнос-

тичну складові.
Цільова складова моделі формування про-

фесійної компетентності майбутнього вчителя
початкових класів реалізується через завдан-
ня: формування мотивів навчальної діяльнос-
ті, спрямованих на саморозвиток; забезпечен-
ня сукупністю знань, умінь та навичок, необ-
хідних для досягнення якості та результатів
професійної діяльності; вироблення навичок
самоконтролю і самооцінки в процесі профе-
сійної діяльності.

Змістовна складова включає власне модель
вчителя початкових класів та принципи, на
які спирається процес формування професій-
ної компетентності.

Модель вчителя початкових класів на осно-
ві компетентнісного підходу має такі компо-
ненти: соціально – особистісна компетентність:
професійні мотиви, інтерес до діяльності; про-
фесійно значущі риси особистості; професійна
самосвідомість; педагогічні здібності); теоре-
тична компетентність: психолого – педагогічні
знання (психолого – педагогічна компетен-
тність); спеціальні знання, міждисциплінарні
знання; практично – методична компетен-
тність: гностичні,аналітичні, прогностичні,
організаційні, комунікативні та інші вміння.

На предметах психолого-педагогічного
циклу перш за все формується психолого-
педагогічна компетентність, що складається із
знань методологічних основ і категорій педа-
гогіки та психології; закономірностей соціалі-
зації і розвитку особистості; суті, цілей і тех-
нологій навчання та виховання; законів віко-
вого анатомо-фізіологічного і психічного роз-
витку дітей. Вона є основою гуманістично орі-
єнтованого мислення педагога.

Викладачі педагогіки та психології спира-
ються на такі принципи навчання студентів:
проблемності, оптимальності, педагогічного
стимулювання, діалогічного спілкування, спів-
робітництва, гуманізації, інтеграції змісту
навчання; технологічності; професійно-педаго-
гічної спрямованості; індивідуалізації.

Проблемність — основа сучасних техноло-
гій навчання, засіб формування продуктивно-
го педагогічного мислення. Для підготовки
майбутнього вчителя початкових класів важ-
ливим є стимулювання активності студентів у
навчанні. Завдання стимулювання можна вва-
жати виконаним, якщо в результаті система-
тичного його застосування навчальна дія сту-
дента переросла в навчальну діяльність і стала
внутрішньою потребою, тобто мотивацією.

Сутність принципу оптимальності полягає
в тому, що з його допомогою оптимізується
цілісна діяльність викладача щодо активізації
навчання. З метою практичної підготовки май-
бутнього вчителя до педагогічної діяльності
викладач має вибирати найдоцільніші засоби,
способи, умови навчання. Спочатку, формую-
чи у студентів базові знання з педагогіки, пси-
хології педагог застосовує репродуктивні мето-
ди навчання: інформаційну лекцію, самостійну
роботу, виконання репродуктивних вправ
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тощо. Потім, у процесі формування в студентів
інтелектуально-творчих умінь, викладач засто-
совує проблемні лекції, рольові ігри, самостій-
ну роботу пошукового характеру тощо.

Принцип діалогічного спілкування перед-
бачає рівноправне, партнерське і доброзичли-
ве спілкування студентів з викладачем, за
якого студент спроможний відчути себе
суб'єктом навчального процесу 

Принцип співробітництва полягає в тому,
що здійснюється поєднання педагогічного
керівництва з ініціативою і самодіяльністю
студентів; утвердження життєвого оптимізму
і, як наслідок, формування практичних умінь і
навичок технологічної діяльності студентів.
Цьому безпосередньо сприяють гуманізація і
демократизація навчання, а саме: розвиток різ-
номанітних форм співробітництва, встанов-
лення довіри між викладачами і студентами,
повага до "суверенітету" особистості студента.

Для якісного формування в молоді компо-
нентів соціально-професійної компетентності
викладачами використовуються різноманітні
методи і форми навчання: тематичні бесіди з
метою привернення уваги молоді до процесів і
змін, що реально відбуваються в нашому часі;
інтелектуальні змагання на найбільш повне й
доречне визначення тих чи інших інновацій-
них психолого-педагогічних термінів і понять;
ознайомлення з життєвими девізами відомих
людей (У рай приходить той, хто після кожно-
го падіння підводиться та йде далі. Іоан
Златоуст); залучення досвіду українського
народу щодо самовиховання (Батьки дали тобі
життя – волю виховуй сам); складання абетки
прав (Право на помилку. Ніколи не сваріть
себе за свої промахи, недогляди чи невдачі. Не
помиляється тільки той, хто нічого не робить.);
розробка системи рекомендацій для набуття
корисних звичок (Будьте соціально активни-
ми, не заспокоюйтесь на досягнутому,
пам’ятайте про інші сходинки професійного та
особистісного зростання); складання порад й
настанов відносно того, як удосконалювати
самого себе; звернення до вербальних формул,
що надають впевненості. (Життя – це не що -
небудь, це можливість для чого-небудь.
Важливо не те, що життя приносить нам, а те,
що ви привносите в життя.): розробка пам’яток
про секрети успіху й душевної гармонії.
(Відкрий свій розум всьому й ні до чого не
прив’язуйся. Будь готовий все втратити.);
роз’яснювальні бесіди про значення для духов-
ного й фізичного здоров’я майбутніх фахівців
саморегулятивних, саморелаксивних технік.

На предметах психолого-педагогічного
циклу формування знань і вмінь здійснюється
в практичній діяльності студентів; роботі в
парах, творчих групах; через використання
активних форм і методів навчання; інновацій-
них технологій продуктивного навчання,
неімітаційних та імітаційних методів навчан-
ня, що дозволяє залучати студентів до актив-
ної пізнавальної діяльності, розвитку інтересу
до майбутньої професії, сформувати самостій-

ність і відповідальність за прийняті рішення.
Практичні і лабораторні заняття зорієнто-

вуємо на вирішення безпосередніх завдань
фахової підготовки, на розгляд ефективних
форм і методів навчання. Професійній спря-
мованості студентів, організації їх самостійної
дослідницької роботи сприяє перегляд і аналіз
відеоуроків учителів і студентів-практикантів.
Їх доцільне використання сприяє розвитку
вмінь спостерігати, аналізувати, робити
висновки щодо ефективності методів та при-
йомів роботи.

Предмети психолого-педагогічного циклу
націлюють студентів на необхідність самови-
ховання. Система спрямовування студентів до
самовиховання передбачає формування в собі
стресостійкості, самоконтролю, самовпливу,
самоаналізу, саморегуляції, самоуправління та
самооцінки та включає перш за все такі так-
тичні й стратегічні професійні дії: 

1. Пробудження в майбутніх кваліфікова-
них фахівців прагнення й палкого бажання до
самопізнання та самовдосконалення. 

2. Визнання індивідуальних пріоритетів сто-
совно ідеалів та системи життєвих цінностей. 

3. Створення через систему діалогів та
полілогів у колективі вихованців атмосфери
довіри, відкритості, творчості, а також серйоз-
ного ставлення до методики самовиховання. 

4. Роз’яснення на поточних і відомих кла-
сичних прикладах можливостей та результатів
самовиховання. 

5. Складання студентами особистої програ-
ми самовиховання та психокомунікативна під-
тримка зусиль майбутніх фахівців.

В умовах освітньо-виховного середовища
педагогічного коледжу практична підготовка
майбутнього педагога здійснюється через різні
види практики, що сприяє формуванню про-
фесійної компетентності майбутніх учителів,
та забезпечує мотиваційну спрямованість і
професійно-особистісне становлення студента,
сприяє розвитку активності, самостійності,
творчості практикантів, здатності до співпраці
і відповідальності. В рамках компетентнісно-
спрямованого навчання викладачі – керівники
педагогічної практики створюють атмосферу,
в якій студент почуває себе вільно і комфор-
тно, заохочують студента в цілому, стимулю-
ють його інтереси, розвивають бажання прак-
тичного використання навичок і умінь в про-
фесійній діяльності; стимулюють та активізу-
ють його мовні, когнітивні і творчі здібності;
навчають студента працювати самостійно на
рівні його фізичних, інтелектуальних і емоцій-
них можливостей – одночасно забезпечують
диференціацію і індивідуалізацію навчального
процесу; передбачають різні форми роботи:
індивідуальну, групову, колективну. Таким
чином, у процесі педагогічної практики сту-
денти набувають розвитку комунікативних,
організаторських, конструктивних, дослід-
ницьких і прикладних умінь.

Важливою складовою процесу формування
компетентного фахівця є діагностика сформо-
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ваності професійної компетентності, яка здійс-
нюється через різні форми контролю.
Державні екзамени є завершальним і вирі-
шальним компонентом моніторингу педагогіч-
ної компетентності випускників.

Державний екзамен з педагогіки та частко-
вих методик є інтегрованим, комплексним по
суті і змісту, підсумковим контролем знань.
Це перевірка педагогічного кругозору майбут-
нього фахівця, глибини і логіки мислення,
сформованості світогляду випускника.
Екзамен сприяє виявленню здібностей, педа-
гогічного мислення, творчого підходу студен-
тів до розв`язання проблем відродження
національної школи України.

Державний екзамен має на меті перевірити
рівень теоретичних знань і практичних умінь
та навичок студентів, що складають професій-
но – педагогічну компетентність педагога,
визначити науково – прикладну готовність
випускника до роботи. Сучасний вчитель
початкових класів повинен досконало знати
технології педагогічної діяльності, оволодіти
кращими здобутками класичної педагогіки,
уміти застосовувати набуті знання в практич-
ній діяльності.

На екзамен винесені  всі теми курсу педаго-
гіки та методик викладання в початковій школі:
методики викладання математики, методики
викладання природознавства, методики вихов-
ної роботи, методики викладання російської
мови, образотворчого мистецтва з методикою
викладання, методики трудового навчання,
методики музики, методики фізичного вихо-
вання, методики викладання іноземної мови,
методики викладання основ інформатики,
методики викладання курсу «Я у світі». 

Державний екзамен складається з двох час-
тин: теоретичної та практичної. Теоретична
частина екзамену передбачає тестування за
допомогою комп’ютерної програми. 

Студент складає тести першого і другого
рівня з педагогіки (загальні основи педагогіки,
теорія виховання, дидактика, основи школоз-
навства) та окремо тести першого і другого
рівня з часткових методик.

Практична частина державного екзамену
складається з усної відповіді студента по змісту
обраного ним білета. Кожен білет містить три
завдання. Перше завдання передбачає: аналіз
педагогічної задачі з точки зору основних зако-
номірностей, принципів, методів і форм діяль-
ності педагога або розробку педагогічних реко-
мендацій вчителю початкових класів чи бать-
кам. Друге завдання має прикладний характер,
потребує розробки плану уроку для початкової
школи та обґрунтування мікроструктури пев-
ного етапу уроку, визначення психолого –
педагогічних засад побудови уроку. 

Третє питання стосується безпеки життєді-
яльності учнів і передбачає оволодіння сту-
дентами основними санітарно-гігієнічними
нормами щодо організації навчально – вихов-
ного процесу. 

В ході відповіді на питання білету важливо
виявити уміння випускника застосовувати
теоретичні знання в практичних ситуаціях, що
виникають в педагогічній діяльності, прогно-
зувати наслідки педагогічного впливу, готов-
ність реалізувати в практичній роботі здобуті
в педагогічному коледжі знання, уміння, свою
майстерність, особистісні якості, тобто проде-
монструвати професійну компетентність май-
бутнього вчителя початкових класів.

Висновок. Підготовка висококваліфікова-
ного вчителя початкових класів можлива
лише на засадах компетентнісного підходу.
Психолого-педагогічна компетентність – необ-
хідна складова професійної компетентності
вчителя, що формується як єдність теоретич-
ної та практичної підготовки майбутніх фахів-
ців. Компетентнісний підхід до підготовки
майбутнього вчителя початкових класів при
викладанні психолого – педагогічних дисцип-
лін передбачає таку організацію навчально-
виховного процесу, при якому відбувається
пошук майбутніми фахівцями свого «я» та
спрямоване особистісне зростання студентів.
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Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв'язок із важливими практичними
завданнями. Завдання сучасного вчителя
полягає у забезпеченні не тільки гармонійного
особистісного, соціального, культурного роз-
витку учнів чи студентів, але й їхньої готов-
ності до подальшого розвитку та самоосвіти.
Одним з основних принципів соціально-роз-
виваючого навчання є принцип поєднання
педагогічного управління та самостійності
учнів у формуванні ціннісних орієнтацій та

набутті соціально значущих якостей особис-
тості. Проте, більшість викладачів іноземних
мов зазнають проблем та розчарування, вклав-
ши величезні зусилля у своїх учнів і отри-
муючи дуже незначний результат. Нажаль,
трапляються студенти чи учні, які ніколи не
готуються до уроку, не  хочуть брати участь в
парній або груповій роботі, не вчаться на своїх
помилках, не слухають один одного, не вико-
ристовують можливості для навчання за
межами класної кімнати, і так далі. Причиною
такої поведінки дуже часто є, як це не дивно,

72                                                          http://poippo.pl.ua/pm/postmetod.html

УДК 37.018.43:004

АВТОНОМІЯ НАВЧАННЯ: ВИКЛИКИ ТА 
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

Ю. В. Омельченко 

Зроблено спробу окреслити основні проблеми розуміння, формування й розвитку автономії навчання та
шляхів її реалізації на уроках, заняттях і в позаурочний час. В час зростання інтересу до вивчення іно-
земних мов самостійне оволодіння ними можна розглядати як особливій вид природної, самостійно орга-
нізованої пізнавальної діяльності особистості, націленої на автономне навчання мов шляхом самостійно-
го розвитку концепції самостійного вивчення іноземних мов і створення індивідуальної моделі самоосві-
ти на базі здобутого мовного досвіду різного виду. Здібність до самостійного планування, регулювання й
контролю розумових процесів, які лежать в основі процесу навчання та супроводжують його – автономія
учня є важливим фактором успішності оволодіння іноземною мовою як в конкретній навчальній ситуа-
ції, так і в контексті подальшого безперервного навчання.

Ключові слова: автономія, відповідальність, самостійність, ефективність навчання, планування особистої
діяльності, інтеграція знань, рефлексія, само оцінювання.

Омельченко Ю.В. Автономия обучения: вызовы и стратегии развития
Сделана попутка определить основные проблемы понимания, формирования, развития автономии обуче-
ния и путей её реализации, как на уроках, так и во внеклассной деятельности. В период возрастающего
интереса к изучению иностранных языков самостоятельное ими овладение можно рассматривать как осо-
бенный вид природной, самостоятельно организованной познавательной деятельности личности, наце-
ленной на автономное обучение языкам путём самостоятельного развития концепции самостоятельного
изучения иностранных языков и создания индивидуальной модели самообразования на основе приобре-
тённого языкового опыта разного вида. Способность самостоятельно планировать, регулировать и конт-
ролировать умственные процессы, которые лежат в основе обучения и сопровождают его – автономия
ученика – важный фактор успешного овладения иностранным языком, как в конкретной учебной ситуа-
ции, так и в контексте дальнейшего беспрерывного обучения.

Ключевые слова: автономия, ответственность, самостоятельность, эффективность обучения, планирова-
ние собственной деятельности, интеграция знаний, рефлексия, само оценивание.

Omel’chenko Ju. Learner Autonomy: Challenges and Strategies
An attempt to define the main problems of understanding, formation and development of learner autonomy, ways
of its implementation both at the lessons and extra-curricular activities was made. At the time of increasing inter-
est in foreign languages learning their independent mastering can be seen as a special form of natural, self-organ-
ized cognitive personal activity, aimed at autonomously language learning through development of the concept
of independent learning of foreign languages and creating an individual model of self-education on the basis of
the acquired language experience. Ability to plan, regulate and control the mental processes those underlie learn-
ing and accompany it –learner autonomy is an important factor of successful mastering a foreign language, both
in specific learning situations and in the context of further continuing training.

Key words: autonomy, responsibility, independence, learning efficiency, planning their own activities, knowledge
integration, reflection, self-assessment.
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надмірна залежність учнів від вчителя. 
Як  же розвинути почуття відповідальності

в учнів так, щоб вони розуміли, чому і як вони
вчаться і були готові брати активну участь у
власному навчанні. Завдання не з легких, так
як формування та розвиток автономії передба-
чає зміну свого, власне вчительського, став-
лення.

В останні десятиріччя удосконалення про-
цесу навчання все більш пов’язують з підви-
щенням самостійності навчальної праці учнів,
що дозволяє їм реалізовувати здібності до
автономного навчання. Програма для викла-
дання іноземних мов будується з урахуванням
декількох педагогічних та методичних при-
нципів, серед яких – принцип автономії учнів,
який реалізується відкритістю інформації для
учнів щодо структури курсу, вимог до вико-
нання завдань, змісту контролю та критеріїв
оцінювання різних видів роботи, а також мож-
ливостей системи додаткової освіти для коре-
гування індивідуальної освітньої траєкторії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У сучасній педагогічній літературі все частіше
постає питання про необхідність підвищення
ступеню автономії учнів. Проте, зовсім незнач-
на кількість науковців та дослідників, викла-
дачів та вчителів шкіл пост радянських країн
звертали свою увагу на дослідження цієї про-
блеми. Детально зупиняється на розгляді
автономії учнів російський науковець
О.Н.Соловова [3, c.17]. Н.Д.Гальскова та
Н.І.Гез розкривають основний зміст принципу
особистісно-орієнованої спрямованості
навчання [2, c.56]. За думкою М.А.Арияна,
навчання учнів іноземній мові може стати
механізмом соціального розвитку[1, c.45].
Проте, автономія навчання залишається най-
більш вивченою та дослідженою саме англо-
мовними авторами. 

Так, наприклад, Паул Девіс, Барбара Гарсід
та Маріо Рінволукрі (Paul Davis, Barbara
Garside and Mario Rinvolucri) у роботі “Ways
of Doing” доводять результативність дослід-
ження учнями процесу навчання на уроках та
у позакласній діяльності [10].

Річард та Марджорі Баудайнс (Baudains,
Richard and Baudains, Marjorie) пропонують
низку вправ для формування та підтримки
мотивації у роботі “Alternative” [4].

Збірка статей про культурні та філософські
аспекти автономії, ролі вчителів та учнів,
методи і матеріали для зміцнення автономії та
підготовки учня до автономного вивчення
мови з адаптацією матеріалів для заохочення-
автономності розроблені Філом Бенсом та
Пітером Воллером (Benson, Phil and Voller,
Peter) у “Autonomy and Independence” [5].

Посібник особистісно-орієнтованого
навчання Донни Брандес та Паула Гініс
(Brandes, Donnaand Ginnis, Paul) “A Guideto
Student-Centred Learning” може також допо-
могти викладачам у спілкуванні із проблемни-
ми студентами [6].

Девід Карвер та Леслі Дікінсон (Carver,

David and Dickinson, Leslie) у “Learning to be
self-directed” вчать бути самостійними та про-
понують чітке тлумачення  відповідальності
[7].

Сара Коттералл (Cotterall, Sarah) вказує на
необхідність розвитку самостійності у навчан-
ні, а, отже, автономії у “Developing a course
strategy for learner autonomy” [8].

Золтан Дорней (Dornyei, Zoltan) наголо-
шує на необхідності формування мотивації,
впевненості в собі, автономності навчання і
співробітництва у викладанні іноземних мов у
“Motivation and motivating in the Foreign
Language Classroom” [9].

Гейл Елліс і Барбара Сінклер (Ellis, Gailand
Sinclair, Barbara) пропонують покрокове
навчання для формування  відповідальності в
основному з упором на навчальні та когнітив-
нї навички [10].

Дональд Мейченбаум і Андру Бєміллер
(Meichenbaum, Donald and Biemiller, Andrew)
виховують незалежних учнів, допомагаючи
студентам взяти на себе відповідальність за
власне навчання [11].

Тоні Райт (Wright, Tony) у “Rolesof
Teachers and Learner” [13] та Ян Тудор (Tudor,
Ian) [12] наголошують на змінах у  розподілі
ролей вчителів та учнів.

Мета статті полягає в окресленні основних
проблем розуміння, формування та розвитку
автономії навчання та пошуку шляхів її реалі-
зації на практиці. Як показали дослідження в
ряді європейських країн, при переході зі
середньої школи до університету від 20% до
60% вчорашніх школярів не справляються з
університетськими навчальними завданнями
та мають незадовільні результати в першу
екзаменаційну сесію. Основною причиною
даної ситуації є те, що в школі учні звикли
бути “керованими” викладачами, а в універси-
теті їм необхідно самим визначати та планува-
ти своє навчальне життя, а саме: вибирати що,
коли, в якому об’ємі вивчати; дотримувати
строки здачі тестів та екзаменів; справлятися з
великим об’ємом текстової інформації; визна-
чати головне та другорядне, а потім вибірково
використовувати для складання особистих
конспектів, тезисів, доповідей та т.д.; проводи-
ти самооцінку ефективності своєї навчальної
діяльності та т.д.

Виклад основного матеріалу. Автономія
учнів пов’язана з наступними ключовими кон-
текстами: ефективність навчання та плануван-
ня особистої діяльності, інтеграція знань, реф-
лексія та самооцінювання. Одним з важливих
загально дидактичних принципів навчання іно-
земним мовам є принцип особистісно-орієнова-
ної спрямованості навчання. Нині принципова
новизна цього принципу зумовлена деякими
обставинами, серед яких – розуміння учня як
інтелектуального (мислячого) та автономно
(самостійно) діючого індивіда, коли його мовна
діяльність знаходиться під впливом його
загального, постійно змінюваного мовного
досвіду, а також особистого індивідуального
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досвіду в оволодінні мовою, культурою та спіл-
куванні мовою, що вивчається [3, c.18].

Навчання іноземним мовам повинно бути
спрямованим на формування автономії учня в
навчальній діяльності по оволодінню конкрет-
ною мовою, що вивчається. При цьому важли-
вим є не дисципліна та старанність, а прояв
учнем особистої (розумової, мовної, мовно-
розумової) активності, наявність радості та
задоволення від спілкування суб’єктів
навчального процесу. Головне завдання викла-
дача при реалізації даного принципу полягає в
тому, щоб допомогти кожному учню усвідо-
мити свій індивідуальний шлях оволодіння
мовою. Важливим фактором успішності ово-
лодіння іноземною мовою є автономія учня як
в конкретній учбових ситуації так і в контек-
сті подальшого безперервного навчання. Дана
особистісна якість пов’язана з формуванням в
учня готовності та звички самостійно працю-
вати над мовою, приймати особисті незалежні
рішення та брати на себе відповідальність за
них в процесі навчання. Тому процес навчан-
ня повинен мотивувати кожного учня до само-
стійного та активного здійснення навчальної
діяльності, до усвідомленої оцінки свого мов-
ного досвіду та у випадку необхідності його
усвідомленої корекції. Цьому сприяють такі
технології навчання, які надають учням мож-
ливість оволодіння найзручнішими та най-
ефективнішими для кожного із них освітніми
стратегіями та використовувати їх як на заня-
ті так и при самостійній роботі над мовою.
Творчі завдання, проектна робота, ситуації, в
яких учню необхідно брати на себе відпові-
дальність за результати та якість виконання
загального групового завдання, створюють
сприятливий контекст для формування в них
здібності до автономного навчання та спілку-
вання на мові, що вивчається. В наш час зрос-
тає інтерес до самостійного вивчення інозем-
них мов. Самостійне вивчення іноземної мови
можна розглядати як особливій вид природ-
ної, самостійно організованої пізнавальної
діяльності особистості, націленої на автономне
навчання мов шляхом самостійного розвитку
концепції самостійного вивчення іноземних
мов та створення індивідуальної моделі само-
освіти на базі здобутого мовного досвіду різ-
ного виду. При цьому під концепцією само-
стійного вивчення іноземних мов ми розуміє-
мо здібність до самостійного планування,
регулювання та контролю розумових процесів,
які лежать в основі процесу навчання та суп-
роводжують його. Щодо трактування поняття
«самонавчання» в автодидактиці, ми відмічає-
мо, що сучасне розуміння сутності самонав-
чання все частіше пов’язується з когнітивни-
ми процесами, коли навчання розглядається
не як продукт впливу навколишнього світу, а
як процес активної взаємодії людини з ним.
Ця «взаємодія» в учнів відбувається на різних
когнітивних рівнях: на рівні переробки конк-
ретної інформації, оволодіння окремими розу-
мовими операціями, стратегіями та на метаког-

нітивному рівні, коли здійснюється оволодіння
основними мета когнітивними процесами –
плануванням, самоорганізацією, самоконтро-
лем. Ті учні, які виходять в своєму інтелекту-
альному розвитку та самонавчанні на мета ког-
нітивний рівень, тобто можуть самостійно ста-
вити перед собою цілі, виробляти свою особис-
ту тактику та стратегію їх реалізації, здійсню-
вати проміжний та ігровий самоконтроль,
досягають рівня дійсного автономного само-
навчання або рівня автодидакту. Це відбува-
ється шляхом поступового розвитку концепції
самонавчання[2, c.57].

Механізмом соціального розвитку навчан-
ня учнів іноземній мові може стати тільки за
умови їх включення в процес активної само-
стійної та творчої діяльності. Це пов’язано з
перерозподілом ролей в системі «учень –
викладач», де останній стає все в більшій мірі
партнером по спілкуванню, який може підтри-
мати учня, всилити віру в власні сили. По мірі
дорослішання повноваження учнів у визна-
ченні цілей, планування змісту, виборі
навчальних завдань, мовного партнера та т.д.
розширюються. Їм надається більший вибір
різноманітних видів діяльності, серед яких
вони можуть відшукати найбільш близькі їх
здібностям та задаткам. Завдання формулю-
ються як проблемні, такі, що потребують твор-
чої розумової діяльності учнів. На перший
план виступають завдання «відкритого»
характеру» (з попередньо невизначеним
результатом), завдання, виконання яких
дозволяє учням діяти у відповідності до влас-
них життєвих ситуацій. Необхідність при-
йняття обґрунтованих рішень, досягнення
взаєморозуміння з мовними партнерами загос-
трює прагнення мобілізувати потребу в його
розширенні [1, c.47].

Як же досягти автономії навчання? По-
перше, учні повинні усвідомлюватисвій вне-
сок у навчання і природувивченнямови в ціло-
му (підвищення обізнаності). По-друге, їм
потрібна добре структурована практика в
нових відносинах та відповідальність (зміна
відносин) для того, щоб на третьому етапі,
вони були готові взяти на себе роль вчителя і
насолоджуватись свободою, яка співвідно-
ситься з підвищеною відповідальністю.

Новизна підходу полягає в систематичному
поєднанні таких показників з  акцентом на
поступовому розвитку. Замість того, щоб вис-
тупати за скасування контролю вчителя або
радикальні зміни в управлінні класом, варто
орієнтуватись на повільний процес зміни
поглядів.

Що ж робить учня чи студента відпові-
дальним? Як описати відповідальність учнів?
Вони завжди готуються до уроків і виконують
інструкціям вчителя? Вони хороші? Вони ста-
ранні і слухняні? Проте, вони не можуть
завжди бути такими. Слід наголосити, що від-
повідальні учні – це не діти, яких ми виділяє-
мо в якості зразка для наслідування (або вчи-
тельські улюбленці), але учні, які чітко розу-
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міють, що їх власні зусилля мають вирішальне
значення для прогресу у вивченні і ведуть себе
відповідно. Тому, коли вони роблять домашнє
завдання або відповідаю в класі, вони не праг-
нуть догодити вчителеві і отримати хорошу
оцінку. Вони просто докладають зусиль для
того, щоб чогось навчитися.

Відповідальні учні не обов’язково повинні
бути особливо зацікавлені в командній роботі,
але вони готові до співпраці з викладачем та
іншими членами групи заради навчання на
благо кожного. Співпраця не означає, що вони
завжди слухняно слідують інструкції: вони
можуть запитати про мету діяльності, в першу
чергу, або вони можуть навіть внести пропо-
зиції щодо поліпшення діяльності.

І, нарешті, відповідальні студенти можуть
не завжди робити домашнє завдання, але
щоразу, коли їм не вдається це зробити, вони
чітко розуміють, що нічого не зробили для
розширення своїх знань з іноземної мови. Це
тому, що вони свідомо відстежують власний
прогрес, і докладають зусиль, щоб використа-
ти наявні можливості у своїх інтересах, в тому
числі виконуючи домашнє завдання.

Це приводить нас до питання про визна-
чення автономії. Де закінчується відповідаль-
ність, а де починається самостійність? Що
робить учня автономним? Теоретично, ми
можемо визначити автономію як свободу та
здатність управляти власними справами, що
тягне за собою право приймати рішення.
Відповідальністю можна вважати розуміння
наслідків власних дій. Самостійності і відпові-
дальності взаємопов'язані. На практиці ці два
поняття відрізнити важче. З метою зміцнення
автономії учня, нам дуже потрібно розвивати
почуття відповідальності, а також спонукати
учнів брати активну участь у прийнятті
рішень щодо свого навчання.

Чому варто розвивати відповідальність і
самостійність? Річ у тім, що навчання може від-
бутися тільки в тому випадку, якщо учні гото-
ві зробити свій внесок у його реалізацію. Їх
пасивна присутність не є достатньою. І для
того, щоб активно залучити учнів у процес
навчання, їх спочатку потрібно підвести до
усвідомлення і визнання, що успіх у навчанні
багато в чому залежить від них самих, а не тіль-
ки від учителя. Тобто, вони поділяють відпові-
дальність за результат. Певний ступінь автоно-
мії також необхідний для успішного вивчення
мови. 

Виховання відповідального ставлення в
учнів тягне за собою відхилення від традицій-
ної ролі вчителя. Як студенти починають
брати відповідальність за своє навчання, такі
вчитель повинен взяти на себе роль посеред-
ника або консультанта в більшій кількості
навчальних ситуацій. Відповідальність справді
може розвиватися тільки якщо надавати біль-
ше можливостей для участі учня у прийнятті
рішень.

Однак, зміни ролей повинні бути поступо-
вими, а не різкими і драматичними. Батьки

або навіть колеги-вчителі можуть виступають
проти підвищення автономії учня, оскільки
вони побоюються, що це призведе до безладу,
відсутність поваги до дорослих, або менш
ефективного навчання.

Щоб запобігти або впоратися з викликами
варто формувати свідоме розуміння учнями
важливості та необхідності їх власного внеску
у навчання. Мотивація і впевненість в собі є
необхідною умовою для навчання і розвитку.
Ми повинні заохочувати до навчання, звер-
нувшись до внутрішньої мотивації, джерелом
якої є якийсь внутрішній драйв та інтерес
учня. Внутрішньо вмотивовані учні більш
здатні ідентифікувати себе з цілями навчання
і це робить їх більш готовими взяти на себе
відповідальність за результат. У свою чергу,
більший простір для студентського самовизна-
чення і автономії породжує внутрішню моти-
вацію. Іншими словами, мотивація і відпові-
дальність можуть взаємно підсилювати один
одного.Важливо відзначити, що нагороди і
покарання (зовнішня мотивація) також
можуть стимулювати навчання, але в той же
час вони збільшують залежність учня. Поряд
із зміцненням мотивації, впевненістьу собі
сприяє розвитку відповідальності. Почуття
відповідальності і самостійності приносить
відчуття благополуччя і впевненості.

Говорячи про моніторинг та оцінки, ми
закликаємо студентів зосередитися на процесі
навчання (а не на результаті) та допомагаємо
їм свідомо вивчити внесок у власне навчання.
Самооцінка вимагає від учнів піти ще далі  -
вступити в ролі вчителя і оцінювати свої робо-
ти об'єктивно. Таким чином вони можуть
скласти уявлення про свій рівень володіння
мовою.

Стратегії навчання слугують в якості
інструментів поліпшення знання мови, і учні
можуть дійсно нести відповідальність за влас-
ні компетентності, якщо вони знають ці
інструменти. Отже, ми повинні показати
учням різноманітність доступних стратегій,
допомогти їм з'ясувати, що працює для них, і
допомогти їм дізнатися, як і коли використо-
вувати ці стратегії. 

Розвиток співробітництва в класі впливає
на ставлення учня кількома способами. З
одного боку, він закликає учнів покладатися
один на одного (і, отже, себе в тому числі), а
не лише на вчителя. Групова робота також
створює можливості для отримання зворотно-
го зв'язку від однолітків: учні будуть робити
все, щоб догодити групі, а не вчителеві.
Нарешті, парна та групова робота (порівняно
з роботою з цілим класом) може допомогти
вам отримати більш високу частку студентів,
які беруть активну участь у виконанні завдан-
ня.

Процес розвитку автономії також вимагає
певного ставлення вчителя: готовність при-
йняти учнів як партнерів у досягненні загаль-
них цілей, системність у контролі і готовність
делегувати завдання й рішення. Здійснюючи
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обмін всією необхідною інформацією з учня-
ми, учителі висловлюють повагу і готовність
розглядати учнів як партнерів у досягненні
спільної мети оволодіння іноземною мовою.
Результатом є  чітке уявлення про короткос-
трокові і довгострокові цілі навчання.
Розповідаючи студентам про цілі конкретної
діяльності, ми допомагаємо їм ідентифікувати
себе з цими цілями і, отже, відчувати себе
більш відповідальними за результат. Дуже
важливо чітко визначити очікування учня,
межі допустимої поведінки, а також наслідки
невідповідності очікуванням. Ви можете вия-
вити, що, поки ви послідовно застосовуєте
правила, учні готові грати за цими правилами. 

З погляду на те, що учні мають взяти на
себе більше відповідальності за своє навчання,
вони повинні мати більший вплив на процес
навчання. Це вимагає перерозподілу завдань
так, щоб студенти моглиприймати, наприклад,
більш активну участь увиборі навчальних
матеріалів або виправленні помилок.
Важливо, щоб учитель поважав способи вирі-
шення цих завдань, і очікував, що учні впора-
ються з наслідками своїх рішень. 

Висновки. Розуміння, формування та роз-
виток автономії навчання повільний, поступо-
вий процес, який наближує учнів до доросло-
го життя. Підвищення обізнаності є відправ-
ною точкою. Нові враження учнів слугують
заохоченням, щоб привести внутрішні проце-
си їхнього навчання на свідомий рівень мис-
лення. Більшість заходів на цій стадії досить
жорстко структуровані і контролюються вчи-
телем. Це тому, що ми припускаємо, що учні
ще не дуже відповідальні.

Наступний крок - практикувати навички,
відпрацьовані на попередньому етапі для того,
щоб розпочати зміну ставлення до власного
навчання. Це повільний процес, що вимагає
багато практики і терпіння, так як необхідний
час, щоб перейти від розуміння до виконання
нових ролей, особливо коли це стосується
необхідності відійти від старих моделей пове-
дінки. 

Передача головної ролі у процесі навчання
учням реальна за наявності суттєвих змін в
управлінні класом. Заходи на цьому етапі
слабо структуровані, даючи значну свободу
учням у виконанні завдання, або навіть, при
прийнятті рішення про завданнях.

Отже, розвиток автономії - безперервний
процес, де одна фаза переростає в наступну.
Поєднуючи розвиток автономії учня із певною
навчальною метою заощаджуємо час та реалі-
зуємо навчальну програму у відповідному
контексті стратегії навчання. Очевидним є той
факт, що ставлячи перед собою завдання роз-
витку автономії учня переслідується мета

формування соціально відповідального члена
суспільства. Автономія учня – це окремий
прояв автономії процесу самоствердження
учня як особистості.

Реалізація контексту автономії учня в ово-
лодіння іноземною мовою дозволяє підтриму-
вати та розвивати систему безперервної мов-
ної освіти, надає учню можливість самостійно
підтримувати та вдосконалювати свій мовний
рівень у різних навчальних ситуаціях, в умо-
вах варіативної частини змісту програми, різ-
номанітності освітніх систем та мінливих
потреб у галузі іноземних мов.

Перспективними є дослідження й розробка
практичних завдань для формування та роз-
витку автономії навчання.
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Постановка проблеми у загальному
вигляді. Розвиток сучасної педагогіки харак-
теризується створенням освітнього середо-
вища, що сприяє творчому саморозвитку
особистості учнів, спрямованістю на їхній

внутрішній потенціал. Значна роль у вирі-
шенні цього завдання, на нашу думку, покла-
дається не просто на вчителя, а на вчителя-
наставника. Щоб здійснювати наставницьку
діяльність, недостатньо бути просто досвід-

Постметодика.  – 2017.  – № 2-3 (127-128).  77

УДК 378.937 + 371.03

СПРЯМУВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НА 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ЯК 
ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ЇХНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ДО 
ПЕДАГОГІЧНОГО НАСТАВНИЦТВА

Т. Ю. Осипова 
У статті розглянуто підходи науковців до трактування понять «імідж», «імідж учителя», визначено сут-
ність поняття «професійний імідж педагога-наставника». Обґрунтовано педагогічну умову «спрямування
майбутніх учителів на формування професійного іміджу педагога-наставника» й презентовано методику
її поетапної (теоретико-збагачувальний, практико-дієвий, самостійно-інтарпретаційний етапи) реалізації в
процесі підготовки майбутніх учителів до педагогічного наставництва. Засобами реалізації зазначеної
педагогічної умови виступили лекційні і практичні заняття (семінари, рольові ігри, вправи, експрес-діаг-
ностика, колаж), виконання самостійної творчої діяльності (інтерпретація притч, розробка імідж-карт).
З’ясовано, що цілеспрямована робота сприяла усвідомленню студентами ролі професійного іміджу педа-
гога-наставника, значущості його впливу на формування особистості учня, а також розвитку особистіс-
них якостей, що визначені складовими особистісного компонента у структурі підготовленості майбутніх
учителів до педагогічного наставництва. 

Ключові слова: підготовка майбутніх учителів, педагогічне наставництво, імідж педагога-наставника,
етапи, засоби реалізації педагогічної умови.

Осипова Т. Ю. Направленность будущих учителей на формирование профессионального имиджа как
педагогическое условие их подготовки к педагогическому наставничеству
В статье рассмотрены подходы ученых к трактовке понятий «имидж», «имидж учителя», выявлена сущ-
ность понятия «профессиональный имидж педагога-наставника». Обосновано педагогическое условие
«направленность будущих учителей на формирование профессионального имиджу педагога-наставника»
и презентована методика его поэтапной (теоретико-обогатительный, практико-действенный, самостоя-
тельно-интерпретационный этапы) реализации в процессе подготовки будущих учителей к педагогиче-
скому наставничеству. Средствами реализации указанного педагогического условия выступили лекцион-
ные и практические занятия (семинары, ролевые игры, упражнения, экспресс-диагностика, коллаж),
выполнение самостоятельной творческой деятельности (интерпретация притч, разработка имидж-карт).
Выяснено, что целенаправленная работа способствовала осознанию студентами роли профессионального
имиджа педагога-наставника, значимости его влияния на формирование личности ученика, а также раз-
витию личностных качеств, определенных составляющими личностного компонента в структуре подго-
товленности будущих учителей к педагогическому наставничеству. 

Ключевые слова: подготовка будущих учителей, педагогическое наставничество, профессиональный
имидж педагога-наставника, этапы, средства реализации педагогического условия.

Osypova T. Orientation of Future Teachers on the Development the Professional Image as Pedagogical
Condition of Their Training in Pedagogical Mentoring
This paper describes scientists interpretation of  the notion “image”, “teacher image”, reveals the essence of the
notion “professional image of a mentor”. Authors ground the pedagogical condition “future teachers orientation
to develop professional image of a mentor” and present the system of its step-by-step (enriching in theory, prac-
tical and active, independent and interpreting) realization in the process of future teachers’ training to peda-
gogical mentoring. lectures and seminars (role-playing games, exercises, quick diagnosis, collage), independent
creative activity (interpretation of parable, working out of image maps) were means of realization of mentioned
condition. Author tells that the purposeful work helps students to realize the role of the professional image of
the mentor, importance of its influence on the formation of the student's personality, as well on the development
of personal qualities, defined by elements of the personal component in the structure of readiness of the future
teachers for pedagogical mentoring.

Key words: future teachers’ training, pedagogical mentoring, professional image of a mentor, steps, means of ped-
agogical condition realization.
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ченим висококваліфікованим педагогом зі
своєю системою педагогічної діяльності, що
склалася, необхідно створити власний пози-
тивний імідж, який приваблював би учнів,
викликав у них довіру. Саме в процесі про-
фесійної підготовки увага викладачів повин-
на приділятися створенню іміджу майбутніх
учителів як наставників.

Натомість аналіз робочих планів з таких
дисциплін, як «Педагогіка», «Методика
виховної роботи», «Основи педагогічної
майстерності» дозволив встановити, що
питання професійного іміджу педагога роз-
глядається поверхово, акцентується увага
лише на деяких його аспектах, наприклад,
під час розгляду тем «Особистість сучасного
вчителя», «Педагогічна техніка вчителя».
Отже, виникає необхідність цілеспрямованої
роботи з формування іміджу майбутніх учи-
телів, що сприятиме їхній самореалізації,
встановленню доброзичливих відносин з
учнями та їхніми батьками, колегами й адмі-
ністрацією, отриманню задоволення від
педагогічної діяльності в ролі педагога-
наставника.
Аналіз останніх досліджень і публікацій,

в яких започатковано розв’язання даної
проблеми. Зазначимо, що проблему форму-
вання іміджу досліджують вітчизняні
(Е. Богданов, І. Володарська, Н. Гузій,
Л. Донська, А. Калюжний, Н. Клуниченко,
А. Мітіна, А. Морозов, Г. Почепцов,
І. Чертикова В. Шепель та ін.),  зарубіжні
(П. Берд, С. Блек, Л. Браун, Б. Брюс,
П. Вейл, Б. Джі, Н. Енкельман, Т. Сван,
Е. Семпсон, М. Спіллейн, Б. Швальбе та ін.)
науковці, на думку яких, елементи іміджу, є
невід’ємною складовою характеру й індиві-
дуальності людини, формуючи ставлення до
неї інших людей. Те, як людину сприймати-
муть довколишні люди (насамперед учні та
їхні батьки, колеги, адміністрація навчально-
го закладу), здебільшого залежить саме від її
іміджу. Сьогодні роль індивідуального імід-
жу як презентації й утвердження унікальнос-
ті суб’єкта, за твердженням І. Свідерської
[4], забезпечує не тільки професійну іденти-
фікацію і саморозвиток особистості, але й,
визначаючи становлення культури професій-
ної діяльності педагога, стає однією з акту-
альних проблем. 
Формулювання цілей статті. Мета статті

полягає у визначенні сутності цілеспрямова-
ної роботи щодо спрямування студентів на
формування професійного іміджу як педаго-
гічної умови їхньої підготовки до педагогіч-
ного наставництва. 
Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Імідж (від англ. image – образ, вигляд,
зображення) – це образ, система зовнішніх
характеристик людини, що створюють або
підкреслюють неповторну своєрідність осо-
бистості та завжди відображають індивіду-
альність. Імідж – цілеспрямовано сформова-
ний образ (якоїсь особи, явища, предмета),

що має певні ціннісні характеристики,
покликаний емоційно-психологічно вплива-
ти на когось [5, с. 229]. Саме для педагогіч-
ного наставництва це є дуже важливим,
оскільки успішно здійснювати наставницьку
діяльність, стати для вихованців другом і
порадником може лише той педагог, який
викликає в них симпатію. 

Для формування позитивного іміджу
педагогу потрібно вміти керувати враженням
про себе. Для цього необхідно розвивати
складові позитивного особистісного іміджу:
атракцію, асертивність та фасцинацію [6, с.
54].

Атракція особистості наставника, заува-
жує А. Хоменко, виступає не тільки вмінням
подобатися вихованцям, процесом форму-
вання його привабливості, але й якістю від-
носин. Ця емоційна складова взаємодії педа-
гога-наставника і вихованця має стійку при-
роду і є однією з ключових характеристик
суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Тільки вивчаю-
чи і враховуючи інформацію в контексті «Я –
який є», «Я – яким я бачу себе» та «Я –
очима інших», педагог розвиває адекватну
самооцінку, тим самим формує власний
позитивний імідж [6, с. 54–55].

Позитивний імідж викладача викликаєть-
ся і формується під впливом вишуканого
елегантного зовнішнього вигляду; професій-
ної компетентності, ерудованості, начитанос-
ті; загальної і специфічної грамотності мов-
лення викладача та цілого спектру позицій:
який образ життя веде викладач, яке його
особистісне життя, відносини з колегами, які
його моральні принципи, ставлення до спра-
ви, поведінка і характер. Подекуди достатньо
однієї негативної характеристики й імідж
сприймається студентами не так, як хотілося
б викладачеві, тому саме не зовнішня краса,
а його особистісна й індивідуальна приваб-
ливість більш значуща для формування
позитивного іміджу  [6, с. 55].

Атракція викладача пов’язана з асертив-
ністю його поведінки, що характеризується
впевненістю, вмінням відстояти власну
думку, вмінням домовлятися й приходити
згоди у взаємодії. Асертивність як особистіс-
на характеристика комунікативної поведінки
педагога-наставника, за твердженням
А. Хоменко, виявляється також у вмінні ста-
вити доцільні запитання у процесі спілку-
вання з учнем/студентом, чітко та зрозуміло
висловлювати власні думки й виражати
власні почуття, бути рішучим, упевненим і
при цьому поважати думку і позицію вихо-
ванця. При цьому рівень прояву атракції й
асертивності педагога у взаємодії з вихован-
цями, продовжує автор, визначає рівень роз-
витку довіри в їхніх відносинах, підвищує
ефективність взаємовпливу значущої інфор-
мації, тим самим змінюючи характер пове-
дінки останнього [6, с. 55].

З огляду на зазначене, можемо стверджу-
вати про те, що у процесі навчання перед
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викладачами вищої школи постає завдання
навчити майбутніх учителів як наставників
самопрезентувати себе, оскільки з презента-
ції себе вихованцям та їхнім батькам форму-
ється образ учителя. Звісно, успішна «само-
презентація» вимагає зусиль для підтриман-
ня створеного враження. І цього потрібно
навчати. Необхідно звертати увагу студентів
на те, як повинен одягатись учитель, на що
він повинен звертати увагу. В одязі вчителя
має відбиватися його статус, адже між вихо-
ванцями і педагогом-наставником повинна
виникати певна дистанція. Отже, потрібно
розумно поєднувати вимоги моди зі своїм
зовнішнім виглядом і дотримуватися такого
правила: бути одягненим занадто модно
ознака поганого смаку, відставати від моди
теж неприпустимо, тобто необхідно одягати-
ся модно, але так, щоб це не впадало в очі [2,
с. 16]. Проте, лише вміння правильно одяга-
тися, користуватися макіяжем не може при-
ваблювати вихованців.

Тут ми згодні з В. Шепелем, який наголо-
шуючи на прямому зв’язку іміджу із зовніш-
німи даними особистості та її впливом на
довколишніх людей, відзначає, що «приваб-
ливість особистості керівника характеризу-
ється його вмінням психологічно привертати
до себе нових людей, викликати в них пози-
тивні емоції та почуття, враження й уявлен-
ня, бути прикладом для наслідування» [7, с.
173]. Хоча автор розглядає імідж керівника з
позиції психології управління, це цілком
правомірно застосувати й для характеристи-
ки педагога як наставника підростаючого
покоління, оскільки в певному розумінні він
виконує і функцію керівника. 

Імідж, продовжує автор, – це образ, як
така форма життєпрояву людини, завдяки
якій «на люди» виставляються його най-
більш впливові особистісно-ділові характе-
ристики, з-поміж яких ним виокремлюються:
комунікабельність (здатність легко сходити-
ся з людьми), емпатійність (здатність до
співпереживання), рефлективність (здат-
ність зрозуміти іншу людину), красномов-
ність (здатність впливати словом); моральні
цінності, психічне здоров’я, вміння долати
конфлікти, вміння спілкуватися; життєвий і
професійний досвід особистості (включаючи
інтуїцію в ситуації спілкування) [7, с. 143]. 

Як бачимо, всі ці характеристики є важ-
ливими не тільки для керівників, які вико-
нують управлінські функції, а і для діяль-
ності педагога як наставника. На нашу
думку, формуванню і розвитку вищезазначе-
них якостей необхідно приділяти належну
увагу в процесі підготовки майбутніх учите-
лів, що сприятиме виконанню ними настав-
ницької діяльності. 

Науковці (Н. Сацков, В. Шепель та ін.)
зауважують, що створенню професійного
іміджу фахівців у сфері освітянських послуг,
і в аспекті дослідження з цим важко не пого-
дитися, сприяють: високий професіоналізм,

що ґрунтується на компетентності з широко-
го кола значущих проблем й обізнаності у
сфері бізнесу, освіти та культури; розвине-
ність комунікативно-організаторського
потенціалу, яка вибудовується на врахуванні
діалектики довіри та позитивного ставлення
до людей (комунікабельність, товариськість,
соціальна сміливість, уміння управляти
людьми, вихованість, вимогливість, об’єктив-
ність, великодушність, обов’язковість, добро-
зичливість та інтерес до людей, організатор-
ські здібності) і до самого себе (нервово-пси-
хічна витривалість, працездатність, енергій-
ність, ініціативність, настирливість у досяг-
ненні мети, самоконцепція, самооцінка, само-
критичність, упевненість у собі, самоактуалі-
зація тощо) [3, с. 183–184].

Важливим аспектом професійного іміджу
педагога-наставника, на нашу думку, висту-
пає і такий феномен, як «Я-образ сучасного
педагога». Ученими (О. Бодальов,
З. Єсарева, Є. Ісаєв, Н. Кузьміна, С. Панчук,
П. Чамата та ін.) «Я-образ» педагога-профе-
сіонала потрактовано як суб'єктивний про-
дукт психічного відображення в пізнанні
реальної освітянської дійсності, що постійно
змінюється у процесі формування та розвит-
ку в силу зміни соціокультурної ситуації,
оскільки самому педагогу властиво змінюва-
тися, особистісно зростати, розвивати свої
здібності. «Образ Я», як елемент відобра-
ження, є поглядом педагога на свою діяль-
ність, на самого себе на підставі минулого
досвіду, реальних даних про себе і власних
очікувань на майбутнє. Прийняття вчителем
себе реально, яким він є насправді, є ознакою
його душевного здоров'я, оскільки таке при-
йняття себе і є бажанням бути ближче до
реальності, свого актуального стану [1, с. 38]. 

На нашу думку, такі властивості особис-
тості, як самоставлення, очікування позитив-
ного ставлення до себе з боку довколишніх
людей, прагнення до сприйняття та страх
відвернення суттєво впливають на форму-
вання позитивного професійного іміджу
майбутнього педагога-наставника, який ми
розглядаємо як цілеспрямовано сформова-
ний образ, що характеризується системою
зовнішніх характеристик й особистісних
якостей, сформованістю моральних ціннос-
тей, стилем його професійної діяльності й
манери спілкування, а також умінням педа-
гога індивідуалізувати свій образ, надавати
йому естетичної виразності на основі оволо-
діння спеціальними технологіями конструю-
вання привабливого образу власного «про-
фесійного Я». 

З урахуванням вищезазначеного, у проце-
сі підготовки майбутніх учителів до педаго-
гічного наставництва однією з педагогічних
умов було обрано «Спрямування студентів
на формування професійного іміджу педаго-
га-наставника», реалізація якої здійснювала-
ся поетапно. Так, на теоретико-збагачуваль-
ному етапі під час лекції «Концепція профе-
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сійного іміджу наставника», розглядалися
такі питання, як: науковий аналіз концепту
«імідж»: ґенеза поняття та напрями реаліза-
ції в освітньому процесі, педагогічний вимір
проблематики професійної іміджелогії,
навички професійного іміджування в роботі
наставника.

У ході лекції спільно зі студентами обго-
ворювалося, чи важливим імідж для педаго-
га-наставника? У чому виявляється імідж
наставника? Чи існують відмінності в іміджі
педагога-наставника від учителя-предметни-
ка й у чому це виявляється? та ін. 

Студенти відзначали, що «Імідж педагога –
це не тільки стиль його одягу і поведінки. Це
комплекс, набір рис характеру, поведінки,
ставлення, манер спілкування, викладання.
Для кожного учня дуже важливо, як вигля-
дає вчитель. Уже з першого знайомства педа-
гога з колективом класу в нього складається
думка і про кожного учня» (Роман К.).
«Імідж педагога-наставника формується не
одразу, а впродовж багатьох років. Він може
змінюватися, але в більшості випадків він
наперед визначений» (Марина В.). Галина Т.
зауважила, що «Імідж учителя, на перший
погляд, це стереотип, про який всі мають
об’єктивну думку. Але, якщо розібратися, то
це не так. На стиль учителя впливає і пред-
мет, який він викладає, і учні, з якими він
працює», а Ольга Ф. акцентувала увагу на
тому, що «Імідж учителя – це стиль одягу:
це, переважно, класика, костюми, відмовлян-
ня від джинсів, відкритих ніг, декольте, пле-
чей. Це помірне використання макіяжу, при-
крас, гарна зачіска». «Формування іміджу
вчителю необхідне набагато більше, ніж
людям інших професій. Учитель – це модель
поведінки. Тому це повинна бути яскрава
особистість, яка може зацікавлювати учнів,
він навчає своїм виглядом, поведінкою і
ставленням до довколишніх» (Марія Л.).
Відтак, студенти відзначили важливість імід-
жу педагога-наставника та його роль у ста-
новленні особистості учнів.

Продовженням лекції став семінар
«Вплив іміджу особистості педагога-настав-
ника на ефективність навчально-виховного
процесу», метою якого було виокремити
необхідні якості та здібності педагога-настав-
ника, проаналізувати потенційні можливості
його професійного самовдосконалення.

У процесі семінару майбутні вчителі від-
повідали на запитання: «Які зовнішні атри-
бути та якості особистості педагога-настав-
ника, на Вашу думку, сприяють його пози-
тивному іміджу?». На дошці записувалися
якості, які пропонувалися студентами.
Узагальнюючи їх, було визначено рейтинг
якостей і властивостей, які повинні бути
притаманні вчителю, зокрема класному
керівнику як педагогу-наставнику:

– зовнішні дані: педагог-наставник пови-
нен мати привабливу зовнішність, почуття
гумору, артистичність, бути акуратним, сте-

жити за модою й обирати модний стиль
одягу, володіти культурою мовлення, вміти
користуватися виразними жестами й мімі-
кою;

– у відносинах з учнями педагог-настав-
ник повинен виявляти емпатію, педагогічний
такт, бути справедливим, порядним, об’єк-
тивним, доброзичливим, готовим надати
педагогічну допомогу та моральну підтрим-
ку;

– педагог-наставник повинен бути профе-
сіоналом у своїй справі, тобто володіти пред-
метною та загальною ерудицією, бути здат-
ним передавати знання, використовувати
інноваційні технології у викладанні, креатив-
но мислити і т. ін.; 

– вмотивованість на досягнення успіху в
професійній, у тому числі і в наставницькій
діяльності: настирливість у досягненні мети,
захоплення роботою, переживання радості
успіху, потреба винаходити нові прийоми
роботи зі студентами.

На друге запитання: «Які зовнішні атри-
бути та якості, на Вашу думку, руйнують
імідж класного керівника як педагога-
наставника?» студентами надавалися також
приблизно ідентичні відповіді, які за рейтин-
говою шкалою посіли такі позиції:

– професійно-моральна невідповідність
соціальному статусу вчителя та порушення
норм педагогічної етики, тобто коли педагог-
наставник виявляє грубість і невихованість у
спілкуванні з учнями, використовує їх у
власних цілях, є злопам’ятним, уживає
лихослів’я тощо;

– формальне ставлення до учнів, тобто він
виявляє байдужість, безпринципність, у
нього відсутній інтерес до дітей та їхніх
потреб;

– професійна некомпетентність, він
недостатньо володіє знаннями зі свого пред-
мета і методики його викладання, не виявляє
педагогічну майстерність та артистизм під
час викладання, не враховує індивідуальних
особливостей і потреб учнів, не має прагнен-
ня до саморозвитку і самовдосконалення;

– у нього відсутній естетичний смак, що
виявляється в одязі, зачісці, використанні
косметики, зовнішньому обліку і т. ін.

На запитання: «Чи повинен педагог-
наставник бути авторитетом і в чому це
виявляться?» майбутні вчителі одностайно
дали ствердну відповідь, наголошуючи на
тому, що педагог-наставник повинен бути
взірцем для учнів, уміти наставляти їх на
правильний шлях.

Так, на думку Марії Л., «Авторитет учите-
ля має велике значення в навчальному про-
цесі, що виявляється в довірі дітей до свого
класного керівника, визнанні його компетен-
тності, повазі до його рішень і вимог». Анна
У. відзначила, що «авторитет учителя – це
«мірило» ставлення школярів до нього.
Класний керівник як наставник повинен
викликати повагу, розуміння, бути прикла-
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дом для наслідування». Оксана Д. зауважи-
ла, що «Авторитетна людина – це людина-
«взірець», зразок для наслідування, поваги.
Бути авторитетним означає бути комусь
прикладом, мати особливі людські якості, які
є позитивними рисами характеру.
Авторитетний учитель – це вчитель, у якого
на уроках цікаво, він ставиться до предмета і
до дітей із розумінням, повагою.
Неавторитетний учитель – це той, у якого на
уроках діти ставляться до нього з неповагою.
Авторитетного вчителя діти поважають і
люблять, багато з них знаходять у ньому
деякі особливі якості, які вони наслідують,
за які люблять і поважають педагога».

На практико-дієвому етапі проводилася
рольова гра «Мій імідж – це моя візитівка»,
метою якої було формування позитивної
мотивації на здійснення педагогічного
наставництва, набуття знань щодо сутності
педагогічного наставництва, розвиток кому-
нікативних, проектувальних, аналітичних
умінь, спрямованості на педагогічну фасилі-
тацію, творчого потенціалу. 

Студенти розподілилися на 4 команди. Їм
було запропоновано розробити імідж учите-
ля за позиціями: вчитель-консерватор, учи-
тель-фасилітатор, учитель-медіатор, учи-
тель-наставник. При цьому вони повинні
були продумати й обіграти зовнішній вигляд
(одяг, ходу, зачіску тощо), стиль спілкування
з учнем, манеру поведінку вчителя. Під час
заняття намагалися надати студентам основи
розуміння стилю та зовнішньої привабливос-
ті вчителя, як це емоційно впливає на довко-
лишніх людей, вчили добирати відповідний
одяг та аксесуари, зважаючи на різні ситуа-
ції, що виникають у професійній діяльності
педагога-наставника.

З метою ознайомлення майбутніх учите-
лів зі складовими позитивного іміджу; фор-
мування ділових якостей сучасного педагога-
наставника; формування стратегії самороз-
витку; створення позитивної емоційної
атмосфери студенти брали участь у вправі
«Метафора». Кожному студенту пропону-
вався початок речення для його завершення:
«Я ніби птах, тому що…», «Я перетворююсь
на тигрицю, коли…», «Я можу бути вітерцем,
тому що…», «Я ніби мураха, коли…», «Я –
склянка води…», «Я почуваюся сніжинкою,
що тане…», «Я – чудова квітка…», «Я почу-
ваюся скелею…», «Я ніби ліхтарик…», «Я
ніби риба…», «Я – стежина…», «Я – цікава
книжка…», «Я – музика…», «Я ніби літера…»,
«Я – світлячок…», «Я – паровозик…», «Я –
вогонь…», «Я – зошит…», «Я – іграшка…», «Я
– годинник…», «Я – будинок…», «Я – карти-
на…», «Я стаю кактусом, коли…», «Я можу
бути сонечком…», «Я можу бути Сніговою
королевою, коли…». «Я – подарунок…», «Я –
ключик…», «Я – скриня…», «Я – хмарин-
ка…».

Виконуючи вправу, студенти доходили
висновку, що необхідними для позитивного

іміджу є такі якості, як-от: уміння спілкува-
тися; уміння подобатися людям; евристич-
ність мислення; гнучкість поведінки; конку-
рентноздатність; цілеспрямованість; рішу-
чість; готовність ризикувати; упевненість у
собі; енергійність; прагнення до успіху; іні-
ціативність та ін.

По завершенні вправи було проведено
експрес-діагностику: тест «Коло іміджу».
Студентам було запропоновано оцінити
наявність у них зазначених якостей особис-
тості, позначити рівень розвитку кожної
якості цифрою від 1 до 10, з’єднати позначки
і відповісти запитання: Чи вийшло у Вас
коло? Які якості у Вас найменше розвинені?
Які якості розвинені добре?

На іншому практичному занятті студенти
отримали творчі завдання за методикою
«Колаж», які виконувались у командах. Їх
було розподілено на три команди для вико-
нання завдання впродовж однієї години.
Використовуючи вирізки з газет та журналів,
рисунки, картинки (які були заготовлені
попередньо), вони складали колаж за такими
темами; «Особистість педагога-наставника:
можливості саморозвитку», «Харизматичні
якості педагога-наставника», «Шляхи запо-
бігання професійним деформаціям» й готу-
валися до запитань опонентів, якими висту-
пали студенти інших команд. 

На самостійно-інтерпретаційному етапі
студентам було запропоновано інтерпретува-
ти притчі («Притча про Нарциса», «Як обра-
ти найкращу школу?», «Шлях до сердець
своїх учнів»)  з педагогічного погляду, завер-
шити їх і дійти певних висновків. Наведемо
деякі приклади інтерпретацій студентів до
кожної притчі.

Щодо «Притчі про Нарциса» студентами
висловлювалися такі думки: «В основу при-
тчі покладено ідею «взаємного відображен-
ня». Якщо вчитель навчає дітей, то він пови-
нен бачити те, чого діти навчилися, навіть,
своє ставлення до нього. Так само діти, якщо
до них ставляться з повагою, навчають їх, то
вони «відображають», показують своє пози-
тивне ставлення до вчителя» (Ганна С.),
«Учитель, навчаючи дітей, вкладаючи в них
свій розум, свою любов, свій талант, може
згодом в них побачити себе. Адже, пожинаю-
чи плоди вчительської праці, згодом можна
досягти таких вершин, як і цей наставник.
Головне, щоб це було правильне навчання,
щоб викликало позитивне ставлення в
учнів» (Марія Я.), «Знання і поведінка дітей
– це відображення роботи вчителя. Педагог
передає весь свій досвід учням і виховує в
них своїх послідовників» (Владислава С.),
«Учитель бачить в очах дітей ті знання, які
він їм передав. Йому приємно бачити, що
учні наповнені розумінням, а учні, у свою
чергу, поглинають мудрість учителя» (Лідія
Т.), «Гарний учитель має бачити в учневі не
лише себе, він має звернути увагу на його
особливості, переваги, а не лише прагнути
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бачити в учневі свою копію. А учні часто
вчаться робити те, що і вчителі» (Ольга П.). 

Інтерпретуючи притчу «Як обрати най-
кращу школу?», студенти зазначили, що:
«Найкраще там, де любов і повага, а не зайві
квадратні метри. Найкращий учитель –
людяний» (Людмила С.)», «Головне не те,
яка школа за масштабами, за красою, за роз-
кішшю, а головне, щоб там ставлення до
дітей було добрим. Дідусь знайшов школу
для свого онука, де цікавляться людським
здоров’ям, де поважають духовні цінності.
Тобто хороше виховання і ставлення до
людини повинно бути на першому місці, а не
образи і грубість. Учні тут добре поставили-
ся до дідуся і він зрозумів, що вчителі тут
найкращі, адже вони на правильному шляху
до виховання своїх учнів» (Світлана Р.),
«Школа повинна виховувати Людину з
великої літери. Знання не будуть мати ніякої
цінності, якщо людяність буде на рівні неар-
дентальців» (Дарина К.), «Найкраща школа –
це не обов’язково якась велика і шикарна, а
та, в якій дітей учать бути людьми»
(Людмила В.), «Учні – відображення плідної
праці вчителя. Дивлячись на учнів, можна
зрозуміти, який насправді вчитель. І зовсім
не важливо, як виглядає приміщення школи.
Важливо – чого навчать там дитину»
(Ангеліна Ю.)

Різні думки були висловлені стосовно
притчі «Шлях до сердець своїх учнів»:
«Потрібно відкинути своє власне негативне
ставлення до кожного з учнів і почати до них
ставитися так, як хочеш, щоб ставилися до
тебе» (Катерина М.), «Якщо вчитель позбу-
деться всіх своїх поганих звичок (гнів, роз-
дратування, крик тощо), то він із легкістю
знайде шлях до сердець учнів. Не можна
переносити свої особисті справи, свої пере-
живання на дітей, оскільки все це негативно
впливатиме на стосунки вчителя і дітей»
(Наталя М.), «Від ставлення вчителя до
учнів залежить те, як вони будуть іти на кон-
такт з ним. Учитель сам створює атмосферу
на уроці» (Дмитро В.), «Тільки чистим,
щирим серцем можна прокласти собі шлях
до сердець учнів» (Тетяна Р.), «Щоб знайти
шлях до сердець своїх учнів, потрібно вики-
нути все «сміття» зі свого серця і залишити
тільки любов, оскільки то найвища мудрість.
Слід забути про все погане, йому не місце
під час навчання і виховання дітей. Потрібно
відкрити їм своє серце» (Юлія К.).

Творчим завданням для студентів висту-
пила розробка власної імідж-карти
«Гармонія мого професійного іміджу».
Висновки. За результатами бесід зі сту-

дентами, спостережень за ними в ході експе-

рименту, ми дійшли висновку, що реалізація
педагогічної умови «Спрямування студентів
на формування професійного іміджу педаго-
га-наставника» сприяла усвідомленню сту-
дентами ролі професійного іміджу педагога-
наставника, значущості його впливу на фор-
мування особистості учня, а також розвитку
особистісних якостей, що визначені складо-
вими особистісного компонента у структурі
підготовленості майбутніх учителів до педа-
гогічного наставництва.  Перспективу
подальших досліджень убачаємо в розробці
методичних рекомендацій щодо створення
професійного іміджу майбутніх учителів як
наставників.
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Постановка проблеми у загальному вигля-
ді. Соціально-економічні та культурні зміни
початку ХХI століття актуалізували ідею гума-
ністичної спрямованості освіти, звернення до
проблем індивідуальності та взаємовідносин у
суспільстві, підвищення вимог до професійної
освіти. Модернізація всієї системи освіти,
прагнення як найближче та найповніше підій-
ти до її оновлення дозволяють звернутися до
розробки засобів інтенсифікації навчально-
виховного процесу в сучасній вищій школі,
зокрема педагогічного дискурсу [1, с. 68]. 

Особлива проблема в контексті інновацій-
ного розвитку освіти виникає у зв’язку зі змі-
ною змісту та технологій побудови „суб’єкт-
суб’єктних” відносин. За висновком провідних

учених і педагогів сучасності, вона виокремлю-
ється як проблема педагогічного дискурсу, що
все більше й глибше актуалізується педагогіч-
ною теорією та практикою. На сьогодні, роз-
горнутий теоретичний аналіз проблеми профе-
сійного навчання педагогічному дискурсу як
інноваційному засобу та навчально-виховній
технології у педагогічній науці належного
обґрунтування все ще не отримав [7, с. 72].

Актуальність проблеми визначається також
загальним зростанням свідомості й самосвідо-
мості кожного фахівця окремо і суспільства
загалом. Результативність цього історично
закономірного процесу особливо помітна на
сьогодні. Інтенсивний інформаційний обмін та
прозорість життєвих процесів створили своє-
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рідну базу для висновків та узагальнень щодо
професійної якості „людського капіталу”, роз-
мірів інтелектуального потенціалу людини і
людства. Попри тимчасове існування культур-
но-освітньої обмеженості у декотрих регіонах
світу, загальною тенденцією є употужнення
інтелектуального розвитку людей, піднесення
їх самосвідомості, самостійності, незалежності
у судженнях і діях. Особливо помітною є ця
закономірність на рівні студентства, яке у май-
бутньому стане професіоналами своєї справи,
отримає вищу освіту. Зазначимо, що не врахо-
вувати її у сучасних навчально-виховних тех-
нологіях було б несправедливо та й непра-
вильно. Врахування ж може бути здійснене за
декількома напрямами, один з яких – актуалі-
зація в навчальному процесі технології педаго-
гічного дискурсу, що, окрім інших переваг,
надає студентові можливість виявити само-
стійність та незалежність під час майбутньої
професійної діяльності.
Аналіз актуальних досліджень. Серед

сучасних  теоретиків, які доклали до розробки
проблеми дискурсу значну частку своїх філо-
софсько-пізнавальних зусиль, слід назвати
насамперед В. Карасик, Л. Макарова,
А. Вжбицьку, М. Арутюнова. Технологічні під-
ходи до дискурсу розробляли В.І.Карасик,
А.К.Михальська, М.М.Бахтін, Л.Г.Семушин. В
українській філософській та педагогічній літе-
ратурі інтерпретації поняття „дискурсу” трап-
лялося вкрай рідко. Більшою мірою ця про-
блема розглядається як побічна. У такому
контексті її торкалися  В. Бондар,
І. Дичківська, Е. Лузік, М. Євтух, О. Кух,
М. Шкіль та інші вчені.
Формування цілей статті. Мета статті

полягає у теоретико-методичному обґрунту-
ванні педагогічного дискурсу як інноваційного
засобу навчально-виховного процесу у вищо-
му закладі освіти. 
Виклад основного матеріалу дослідження.

У сучасній педагогічній науці активно розви-
ваються особистісно орієнтовані технології
навчання. В основі цього інтенсивного профе-
сійного навчання лежить індивідуально орієн-
тований підхід. Тому навчально-виховний
процес неможливий без застосування інфор-
маційних технологій, основними характерис-
тиками яких є можливість диференціації та
індивідуалізації навчання на основі отриманих
умінь із застосування педагогічного дискурсу.
Це і є засіб інтенсифікації професійного
навчання. Під інтенсифікацією професійного
навчання ми розуміємо підвищення продук-
тивності навчальної праці викладача і студен-
та за кожну одиницю часу[4, с. 56].

Узагальнення результатів наукових дослід-
жень і досвіду творчих педагогів, новаторів
дає підстави виділити такі основні чинники
інтенсифікації професійного навчання студен-
тів: підвищення цілеспрямованості професій-
ного педагогічного навчання; посилення моти-
вації; збільшення інформативної місткості
змісту освіти; застосування активних методів і

форм навчання прискорення темпу навчаль-
них дій; розвиток навичок навчальної праці;
використання комп'ютерів та інших нових
інформаційних технологій [4, с.76]. 

Досліджуючи питання впровадження інно-
ваційних підходів на основі педагогічного дис-
курсу у навчально-виховний процес сучасної
вищої освіти України, теорія і методика про-
фесійної освіти сприяє пошукам нових погля-
дів на зміст, методику і організацію навчаль-
ного процесу і має на меті зробити його при-
вабливішим з огляду на прагнення досягти
вищої якості та ефективності вищої освіти.
Тому проблематика педагогічних інновацій
включає: впровадження оновленого змісту
навчального матеріалу, новаторство у викла-
данні і модернізацію професійного навчання;
цілеспрямоване або спроектоване внесення
змін в навчально-виховний процес на основі
новітніх технологічних досягнень; підтримку
творчої активності всіх суб’єктів навчально-
виховного процесу, а також планування й реа-
лізація нових завдань [6, с. 58]. 

Розкриваючи методологічне значення дис-
курсу в освіті, ми закцентували увагу на
визначенні данного поняття. Воно передбачає
не просто спілкування, а трансляцію смислів
між рівноправними суб’єктами такого спілку-
вання та взаємне прийняття цих смислів. Таке
розуміння і дає підставу визначити її категорі-
єю “дискурс”. Дискурс виступає довершеною
формою комунікації. У наш час поняття про
дискурс перетворилося на ключовий концепт
методології гуманітарних наук, а загальне
вчення про дискурси стало джерело плідних
інтуїцій, експлікація яких привела до появи
нового трансдисциплінарного концептуально-
го апарату дискурс-аналітичних досліджень.
Ми виявили його різноманітні визначення:
надфразовий взаємозв'язок (єдність) слів;
самоузгоджений текст; усно-розмовна форма
тексту; взаємодія, інтеракція між особистостя-
ми; діалог; полілог; мовленнєва практика;
група висловлювань, пов'язаних між собою за
змістом; мовний твір, тобто письмова або усна
даність думки; „мова у мові”; граматично фік-
сований спосіб знакового закріплення соціо-
культурних смислів. Структуру розмовного
дискурсу складає ряд етапів – вступ у мовний
контакт, висування ініціальної теми розмови і
її ратифікація, зміна ролей у ході комуніка-
тивного акту, зміна теми розмови, вихід з
комунікативного акту, кожен з яких обумов-
лений комплексом зовнішніх і внутрішніх
факторів [5, с. 3]. 

З’ясовуючи методологічне значення дис-
курсу для професійної освіти, поза такими
галузями науки як мовознавство, літературоз-
навство, лінгвістика, а також те, як він впли-
ває на сучасне оновлення методологічної
культури мислення майбутнього фахівця
нами виявлено, що важливо мати реальну пер-
спективу осмислення проблематики, ініційо-
ваної наукою „дискурсу”. Кожен дискурс — це
соціокультурна реальність, що сама перетво-
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рює себе, своєрідна причина самої себе. У дис-
курсіагенти можуть поводитися так, як пово-
дяться люди на площі, міжнародному форумі,
політичному мітингу, комп’ютерній конферен-
ції в Інтернеті, науковому конгресі, засіданні
вченої ради, зібранні творчого співтовариства,
ринку, полігоні. Тобто,дискурс — це мовна
практика, тобто живе середовище спілкування
його учасників з будь-яких подій, приводів,
проблем. Найпоширенішими типами дискур-
сів є: тематичні, конфесійні, професійні, мета-
дискурси, дискурс влади. Зазначимо, що сьо-
годні не існує єдиної класифікації дискурсів,
тому в реальній практиці науки використову-
ються різні класифікації щодо: сфер діяльнос-
ті (економічний, когнітивний, комунікатив-
ний, філософський, культурологічний і т.п.);
типу дій (інтелектуальний, професійний, кон-
фесійний, мовний, ідеологічний, політичний,
естетичний, моральний, духовний; функціо-
нальної ролі (соціокультурної функції); особ-
ливостей суб'єкта дискурсу (індивідуальний,
груповий, колективний, загальнолюдський);
проблем і тем, що стоять у центрі дискурсу
(дискурс про майбутню долю метафізики, про
науку, про мову) [8, с.120].

Визначальною рисою дискурсу, є його
динаміка, тобто дискурс розглядають як про-
цес творення мовленнєвого витвору або одно-
часно як процес і результат мовно-мисленнє-
вої діяльності. Безумовно, найістотнішою від-
мінністю дискурсу від тексту є визнання того,
що дискурс – це складне комунікативне
явище, яке вміщує у собі, крім традиційних
лінгвістичних параметрів, властивих тексту, й
соціальний контекст, який дає уявлення як
про учасників комунікації та їхні характерис-
тики, так і про процеси породження та сприй-
няття повідомлюваного, тобто екстралінгвіс-
тичні параметри.

Традиційно в науковій педагогіці обґрунто-
вуються методи дискусії та диспуту: „Вони
ґрунтуються на обміні поглядами з певної
проблеми. Диспут – це суперечка на наукову
або суспільну тему. Дискусія – це суперечка,
обговорення будь-якого питання” [9, с. 174].
Вважаємо, що ці методи є складовою части-
ною дискурсу, проте формально і сутнісно є
його похідною.

Сучасний педагогічний дискурс оперує різ-
ними контекстами, апелюючи до нової інфор-
маційної ситуації і перетворення знань на без-
посередню продуктивну силу. Навчальний
дискурс у структурі інноваційних процесів у
вищій школі виступає одиницею навчання та
є комунікативною моделлю мовної діяльності
учасників ситуації навчання з віддзеркалення
подій, фактів, реалій наочно-референтної
ситуації відповідно до їх внутрішнього світу.
Ця діяльність одержує мовне втілення як сис-
тема думок, цінностей, інтересів, оскільки
оброблене свідомістю індивіда об'єктивне
виражається у мовному коді як його суб'єк-
тивне відображення та інтерпретація.
Першочерговою умовою реального „життя”

навчального дискурсу є проходження спіль-
ності: а) наочно-референтної ситуації; б) зіс-
тавлення логічно вивірених суджень дискур-
сантів; в) доказовість суджень і пропозицій;
г) висока раціональність технології дискурсу.
Студент, залучений до педагогічного дискурсу
при професійній підготовці у вищій школі,
мимовільно розширює сферу своєї навчальної
діяльності [2, с. 80]. 

У зв’язку з вище викладеним, актуалізуєть-
ся проблема вироблення навичок самопідго-
товки студентів до професійної діяльності.
Важливим у даному плані є моніторинг мов-
ного спілкування постійних коммунікантів у
студентській групі, коли виявляються частотні
порушення норм з боку окремих носіїв мови
на рівні міжособового спілкування, визнача-
ється їх характер і шляхи виправлення. 

Головна особливість педагогічного дискур-
су полягає в тому, що у процесі навчальної
діяльності він є основою для формування сві-
тогляду. Мета педагогічного дискурсу полягає
у соціалізації нового члена суспільства засоба-
ми пояснення устрою світу, норм і правил
поведінки, організації діяльності нового члена
суспільства в плані його залучення до ціннос-
тей і видів поведінки, очікуваних від студента,
перевірка розуміння і засвоєння інформації,
оцінка результатів. Нами були виокремлені
ціннісні стратегії педагогічного дискурсу як
основи професійної освіти, які надали можли-
вість розробити методичне забезпечення для
застосування педагогічного дискурсу під час
навчально-виховного процесу у вищій школі.
Першою ціннісною стратегією є творчий
потенціал особистості взагалі і конкретно –
професійної підготовки студента. Другою цін-
нісною стратегією є проблематика розвитку і
реалізації особистісного потенціалу. Третьою –
педагогічна взаємодія, її ключова категорія –
домінуючий дидактичний фактор, що впливає
на мотивацію навчання студента, його резуль-
тат. Ми акцентуємо увагу, що педагогічний
дискурс є способом діалогічно-аргументованої
перевірки висловлювань, знань, позицій, цін-
ностей з метою досягнення значущого для всіх
консенсусу, тобто взаєморозуміння. У рамках
дискурсивної педагогіки виокремлено форми,
методи, навчально-виховні стратегії, інновацій-
ні концепції та технології. Для передачі такої
професійної інформації та формування умінь,
потрібно володіти знаннями з філософії, логі-
ки, філології, уявляти доцільність застосуван-
ня такої інформації, призначення та викорис-
тання, що пов’язані з ними [6, с. 58].

Тому одним із критеріїв сформованості
мотиваційно-професійного компонента висту-
пає рівень знань майбутнього фахівця, при
якому передбачається достатнє володіння
мотивацією до своєї майбутньої професійної
діяльності. Рівень знань студентів визначався
безпосередньо через дискурсивні судження.
Результатом процесу застосування педагогіч-
ного дискурсу виступали вміння студентів від-
творювати знання, порівнювати, узагальнюва-
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ти деякі положення, встановлювати аналогії,
займатися самостійною пізнавальною діяльніс-
тю. Такі розумові операції сприяють умінню
аналізувати різні процеси і явища у полі педа-
гогічного дискурсу. Ми вважали за доцільне
виділити три критерії мотиваційно-професій-
ного компонента: наявність систематизованих
знань про майбутню професійну діяльність,
прояв самостійності студентів у ході засвоєння
знань, інформаційне поповнення знань на
заняттях нашого факультативу [6, с. 58].

Складовою частиною теорії і методики під-
готовки студентів до педагогічного дискурсу є
змістовно-навчальний компонент, який перед-
бачає взаємодію суб’єкта з об’єктом відтворен-
ня і передачу набутих знань. Критеріями
сформованості змістовно-навчального компо-
нента є: позитивно-емоційне ставлення до
набутих знань, задоволення від характеру
роботи, адекватність самооцінки. 

Критеріями сформованості процесуально-
дискурсивного компонента виступають:
бажання вміти застосовувати набути комуні-
кативні навички для поліпшення суспільства,
власної життєдіяльності, навчитися будувати
сам процес педагогічного дискурсу у майбут-
ній професійній роботі і передбачати резуль-
тати його діяльності, самостійність, здатність
долати труднощі у спілкуванні. 

Однією із суттєвих ознак професійної під-
готовки студентів до демократичного життя
суспільства є перехід від повчального моноло-
гу до дискурсу з реальним чи уявним опонен-
том, розвиток еристики, тобто мистецтво
вести полеміку. Основними структурними
елементами дискурсивної педагогіки є як уже
достатньо відомі та апробовані методи навчан-
ня: дискусія, диспут, полеміка, бесіда-полілог,
спір, так і новітні розробки. 

Варто зазначити, що ефективність запропо-
нованої технології формування педагогічного
дискурсу значною мірою залежить від соціаль-
ного середовища, в якому працюватимуть сьо-
годнішні студенти. Звісно, найкращий варіант
– робота за спеціальністю, але життя може
скластися інакше, і філософ освіти, наприклад,
попаде на роботу у школу і буде викладати
історію або біологію. Такі ситуації часто зустрі-
чаються у маленьких містах і селах України. 
Висновки. Глибокий науковий аналіз

висвітлення проблеми інтенсифікації профе-
сійного навчання дискурсом як детермінанти
розвитку вищої освіти дає підстави вважати
дану проблему мало розробленою у теорії і
методиці професійної освіти. Проблема,
пов’язана з підготовкою студентів до профе-
сійної діяльності, стала особливо актуальною
на етапі модернізації системи освіти України.
Нами подано авторське визначення „інтенси-

фікації професійного навчання”, яке ми розу-
міємо як підвищення продуктивності навчаль-
ної праці викладача і студента в кожну одини-
цю часу та „педагогічного дискурсу” – це є
один із засобів інтенсифікації навчально-
виховного процесу у теорії і методиці профе-
сійної освіти з урахуванням сучасних іннова-
ційних технологій, що впливають на мислен-
нєву діяльність студента і спонукають його до
майбутньої самостійної діяльності. Аналіз
проблеми інтенсифікації професійної підго-
товки, дає змогу зробити висновок щодо необ-
хідності навчання студентів розв’язанню май-
бутніх виробничих проблем засобами педаго-
гічного дискурсу, для цього потрібно не тіль-
ки інформативне наповнення змісту навчання,
а й формування професійних умінь. 

Подальшими напрямками дослідження цієї
проблеми вважаємо: обґрунтування наступ-
ності в організації формування культури дис-
курсу в загальній підготовці майбутніх вчите-
лів.
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Актуальність проблеми. В.І. Вернадський у
складні часи для країни (1923 р.) пише, що
явища життя взагалі, а культурного людства зок-
рема, пов’язані зі збільшенням звільненої, здат-
ної до виконання роботи світової енергії, чого ми
не помічаємо в жодному іншому природному
явищі, окрім можливо радіоактивності, або ж ще
не доведених космічних процесів у зорях і, мож-
ливо, неіснуючому світовому ефірі [12]. 

Велику увагу звертаємо на науковий доро-
бок В. Вернадського в контексті сучасної осві-
ти, тому що він є фундаменталістом, який іні-
ціював і брав участь у створенні понад 32 наук.
В області фундаментальної науки він багато
зробив для реального економічного розвитку
не лише України, але й світу. Досліджував
фундаментальну проблему відмінності різних
фазових просторів: абіотичного – неживого,
біосфери – простору життя, і ноосфери – про-
стору, що пізнає життя. Указав, що життя вза-
галі і життя, що по суті пізнає увесь загал
життя, радикально різняться. Важливість
Вернадського для України в тому, що він під-
креслив унікальну, священну природу творчих
здібностей людського розуму і говорив про те,
що їх потрібно зрощувати, розвивати, а біосфе-
ру потрібно розумно перетворювати.
Неперервна зміна біосфери силою людського
розуму є природним процесом – об’єктивною

реальністю нашого часу, що вимагає нових
соціальних інститутів освіти – генеруючих
ланок свідомої організації.

Відповідно до структурно-функціональної
парадигми науки, біосфера – фундаментальне
поняття біогеохімії, один із основних струк-
турних компонентів організації Землі і навко-
лоземного простору, сфера, в якій здійснюють-
ся біоенергетичні процеси і обмін речовин
унаслідок діяльності життя. 

Відповідно до культурно-етичної парадигми
науки життєва енергіє зосереджена як зв’язок
тіла і вселенського духу посередництвом духов-
ної живої свідомості. Шляхом творчого поєд-
нання духовної живої свідомості й дослідно-
наукового знання, добутого трудом усього люд-
ства, можливо домогтися єдиного знання про
єдину світобудову не на географічних або еко-
номічних постулатах, а на субстанціях віри і
розуму. Якщо сьогодні настає час розширення
(переходу) зони особистісної свідомості люди-
ни в область готовності до соціального впливу
світу на хід земного життя засобами освіти, то
настає доба проективно-продуктивної освіти –
вироблення за рахунок створеної і синхронно
діючої в рамках природної системи (регіон)
природовідповідної особистісно зорієнтованої
системи навчання особливого виду енергії –
енергії творчих сил розуму як живої свідомості.
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Пізнаючи ідею власного буття жива соборна
свідомість України мусить опертися на енергію
особистості, вибудувану не спонтанно, а осмис-
лено всією педагогічної організацією як проек-
том у біосферному регіоні: відносно замкнуте
територіальне недержавне соціально-виробни-
че утворення, яке характеризується відносною
самодостатністю й здатністю до самовідтворен-
ня соціально-виробничих функцій і відповідної
інфраструктури, вбудоване у функціональну
структуру космобіотизованого геопростору. 

Думаючи про нову школу, наперед нагадає-
мо: будь-яка «нова педагогіка», що претендує
на глибший опис педагогічної реальності й на
ширше коло застосування, ніж «стара», повин-
на вміщувати «попередню» як граничний
випадок. Нова школа, як простір освітніх мож-
ливостей [5], має ставати можливістю України
на гідне життя в сім’ї вольній, новій...

З метою визначення стану дослідженості
обраної проблеми у вищеозначеному контек-
сті нами охоплено коло наукових думок, зок-
рема: Г.П. Аксьонова, В.І. Вернадського,
М.Д.Кондрат’єва, Ф.Т. Моргуна, Г.Ф.Рімана,
Г.С. Сковороди, В.А. Ткаченка, Г.К.Ушакова,
М.Ф. Федорова, М.Г. Холодного,
Й.А.Шумпетера [1–12] та ін.
Метою статті є спроба наблизитися до

питання ціннісно-смислових орієнтирів ство-
рення нової школи з абрисом найважливіших
чинників трансформації методологічних і тео-
ретичних положень формування освітнього
каналу особистості часу ноосфери.
Виклад основного матеріалу. За

Г.С.Сковородою, все те, що існує у великому
світі, існує і в малому, і що можливе в малому
світі, те можливе й у великому, згідно їх відпо-
відності й через єдність всенаповнюючого
духа. Страх смерті нападає на людину найбіль-
ше в старості її. Треба завчасно  приготувати
собі озброєння проти цього  ворога, не розду-
мами, –  вони не дійсні, –а мирним настроєн-
ням своєї волі на волю творця. Такий душев-
ний мир приготовляється заздалегідь, тихо у
тайні серця росте, підсилюється відчуттям
зробленого добра за здатностями й відношен-
нями нашого буття до кола, нами зайнятого.
Це відчуття є вінок життя й двері безсмертя.
Втім, минає образ цього світу і, наче сон того,
хто прокинувся, зникає… Тимчасове життя є
сон мислячої нашої сили. Прийде час, сон закін-
читься, мисляча сила прокинеться, і всі тимча-
сові радості, насолоди, печалі й страхи цієї
тимчасовості зникнуть. В інше коло буття
вступить дух наш, і все тимчасове, наче сон
того, хто прокинувся, знищиться.

Дух і вічність є те саме – наголосив
Г.С.Сковорода.  Тому розумій життя вічне і
муку вічну. Вічність є відсутність печалі, постій-
ність, надія. Вічність і час є один складник, та не
єдине: одне – світло, друге – пітьма; одне –
добро, друге – зло; одне – голова, друге – хвіст
[7]. 

Ми вже дійшли до того місця в розвитку
нашого знання, де світ став уловлювати думки

філософа Г.С. Сковороди  і  сродно
В.І.Вернадського, який як натураліст залишив
нам всепроникаючі знаки руху свого великого
розуму: життя всюдне і є неперервним у часі,
мінеральний світ є похідною від життя; геоло-
гічна роль людини і людства – здійснити пере-
хід біосфери в ноосферу і для цього організу-
вати вибухоподібне поширення наукової свідо-
мості; організація науки є ноосферним яви-
щем, забезпеченим освітою.

В.І. Вернадським помічено, що наукова
мисль сама по собі не існує – вона створюєть-
ся людською особистістю. У світі реально існу-
ють тільки особистості, які усвідомлюють і
висловлюють наукову мисль, проявляють
наукову творчість – духовну енергію [1, c. 29].

М.Г. Холодний вважав, що розум людини
не може створювати нічого, що заперечувало
би закономірність структури космосу або зако-
номірний хід його еволюції, так як сам він є
породженням того ж космосу, еволюціонуючої
матерії. Жити віками у своїй творчості – ось
єдиний вид безсмертя, про яке може мріяти
людина, що піднялася до антропокосмічного
відношення до себе, до людства, до природи.
Людина – від народження до смерті – лише
одна світлова хвиля. І як ця хвиля, виникаючи
в ефірі, в найкоротшу мить свого існування
вириває із темряви все, чого торкнеться, так і
свідомість окремої людини на найкоротшу
мить кидає на оточуючий її Всесвіт світло
живого споглядання, дослідження і думки.
Завдячуючи повторам і наступності людських
свідомостей ці окремі спалахи світла злива-
ються в один потужний і неперервний світло-
вий потік. Людська думка стає наче б то свідо-
містю Всесвіту, адекватною йому в просторі та
часі [10, с. 145–189]. 

За В.А. Ткаченком, діяльність людини має
бути адаптована до сприйняття світу як єдиної
цілісної системи і себе в ній як частини, еле-
мента. Саме за такого випадку стороння втра-
та енергії людством буде неможливою. Якщо
ми хочемо отримати реальні картини світу,
нам необхідно «проснутися» і змінити стерео-
типи переконань людства на власні переконан-
ня. Є лише один шлях до розвитку – шлях до
свого внутрішнього Всесвіту, і він не мислиться
без духовного народження. Духовність – це біо-
логічний вид енергії, яка закладена в нас кос-
мічним розумом. Духовність передбачає пра-
вильні дії кожного над собою, своєю енергети-
кою, неймовірний потенціал схованого від
розуміння власною особистістю [3, с. 12–16],
що потребує нової школи і нової системи вихо-
вання в ній – єдності душі, духу і тіла.

Шукане «дух» для кожної людини стано-
вить вмістилище функції її свідомості, що діє
як засіб її навігації і як рушійна сила життєді-
яльності. Свідомість невпинно розширюється,
асиметрично зростає домінанта її мислимого і
мислимо-проробленого на перетині онтогенезу
і філогенезу, будуючи структуру особистості
вихованням і освітою. Г.К. Ушаков у 1973 р. як
психіатр виділяє такі головні етапи становлен-
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ня свідомості:
- до 1 року – неспання, невсипущість;
- від 1 року до 3 років – предметна свідомість;
- від 3 до 9 років – індивідуальна свідомість;
- від 9 до 16 років – колективна свідомість;
- від 16 до 22 років – рефлексивна, вища

соціальна свідомість [8].
Особистість є Вчитель, що прояснює

єдність функції виховання і освіти в Особі.
Чим масштабніша для розуму діяльнісна ніша
індивіда, тим все рішучіше для успішності його
кроків у житті постає космізм знань і стан усві-
домленості особистістю (присвоєння) вселен-
ського порядку як об’єкту «число-ім’я-космос»,
стан захопленості фрагментами космічності
через п(е)редМетне вивчення і цілісне уявлен-
ня з відповідним відображенням у самосвідо-
мості з Метою координації вчинків й для само-
регуляції. Щоб бути у гармонії зі Світом, інди-
віду мислячому притаманно бути насамперед у
гармонії з самим собою, власною природою –
трансцендентуючим суб’єктом, стаючи суб’єкт-
суб’єктом історії особистісного буття. 

Саме в трансцендентній фазі світосприйнят-
тя людини та її відчуттях накопичується сила
духу як нерозгорнутий простір-час, мрія, навію-
вання, марево нових ідей, ірраціональність… 

Г.Ф. Ріман у світлі створеної ним геометрії
увів для аналізу простору функцію (функція
Рімана) – вона неперервна в усіх ірраціональних
точках і розривна (диференційована) – в усіх
раціональних точках речовинної осі [6, c. 1122].
Звідси домінантна (профільна) діяльність осо-
бистості є персоніфіковано диференційованою
протягом терміну земного буття як певна її фун-
кціональна структура (з певною траєкторією),
що відшукує дух і при цьому організовує свій
розум синтезом ірраціонального і раціонального
знання, цефалізуючи ноосферу, простирається в
напрямі Всесвітньої Ноосфери. 

З середини ХХ ст. розпочалася «холодна
війна розуму» за цей простір людини, за цей
потенціал-ортогенез і ця битва нині стає носи-
ти все агресивніший гібридний характер –
фізичний, кровопролитний на фоні психологіч-
них і психопатологічних, а від так – і фізіоло-
гічних, і генетичних зрушень. Утриматися в
житті індивід зможе лише «ухопившись осві-
тою» особистісно за космос як світопорядок і
його дух… Тобто зрозуміти вічну ноосферу
життя і відобразити її своєю свідомістю – збу-
дувати ноосферу в собі й біосфері планети. В
іншому випадку – втрата координації, недолуге
існування, деградація й поступове самоусунен-
ня недоосвіченого людства з арени життя на
Землі. Споживацька поведінка людини призво-
дить не лише до зростання біомаси людства, а
й до дистрофії його мислительного начала.

П.А.М. Діраком ще в 1960-х роках були
помічені зростаючі труднощі в теорії електро-
динаміки, що гальмують процес наукового піз-
нання світу. Питання не лише в труднощах, а
у причинах їх виникнення [3, с. 52–56]– недоп-
рацьовує освіта і людський геном, в разі від-
сутності соціального запиту на творчість шко-

лою по суті чиниться схильність особистості
пришвидшено втрачати гени творчості. 

Протидія деградації – усвідомлена детермі-
нація власного Я як персоніфіковано диферен-
ційованої траєкторії життєдіяльності індивіду,
де становлення особистісно-о-Світнього бази-
су відбувається як організація самоорганізації
пізнавальної функції особистості за засадах
упровадження ноосферної соціокультури піз-
нання з опорою на гуманізм. Гуманізація діє на
соціальному, державному і міждержавному
рівнях як принцип існування взаємин між сус-
пільним і особистим, як сутність сучасної педа-
гогіки глобалізму. Проте зусиль її не вистачає.
З світоглядного простору усувається віра як
інститут пізнання духу.

Сучасна людина не достатньо замислюється
над питанням власної свідомості, недооцінюю-
чи цей дар життя і її посередницьку функцію
поміж індивідом та його духом, а педагогічна
наука замість надання можливості відкриття
дитиною або ж молодою людиною самої себе
як ідеї власного буття (щоб та зуміла  спроек-
тувати власне майбутнє), продовжує  тиражу-
вати людину для ринкового суспільства пере-
важно як мобільного професіонала.

У свою чергу суспільство до стану «цивілі-
зація» переносить ідея, забезпечена освітою як
мета, метаформа. Ідея взагалі не суб’єктивна,
але і не об’єктивна, вона проективна, – за
М.Ф.Федоровим [9]. Додамо – вона: освітня.
Наразі, під гаслом збагачення якості освіти
несвідома сучасна школа здійснює «охолод-
ження» точок росту соціальної активності й
часто руйнацію процесів самоорганізації осо-
бистості в напрямі соціальної кооптації, вироб-
ляє зверх текучість виробничої сили за раху-
нок формального впровадження технології
профільного навчання. То ж, яка освіта – така
і економіка… 

У 2003 р. Ф.Т. Моргун  у корисній для осві-
тян нарисній роботі «Куди йдеш, Україно?» за
науку честі визнає таку, що служить ідеалам
добра і гуманізму, саме вона, за його переко-
нанням, укаже правильний шлях у майбутнє.
Основну роль для розвитку людини і людства
повинні взяти на себе  «філософи, гуманісти й
екологи…». При цьому вчений-аграрій наголо-
сив на нагальності ідей В.І. Вернадського для
нашого часу:   «…І якщо ідея ноосфери стане
для нас основою життя сьогодні і в майбутньо-
му, це буде означати, що духовні сили народів
невичерпні, бо вони на правильному шляху,
який веде до вічного і щасливого життя люд-
ства на планеті». На цій фундаментальній осно-
ві, де складне сформульовано досить доступно
(а це біда науки: складне доводити більш
складнішим, замість навпаки), Ф.Т.Моргун
пропонує створювати національну державу, її
економіку; добиватися розквіту мови, культури
і науки; долю свого народу вбачає у долі жінки-
матері, сестри, доньки, заступниці й Берегині –
одвічної Покрови. Цим самим від імені просто-
го народу – народної маси – вченим-мислите-
лем висловлено запит освіті на образ майбут-
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нього, який би символізував шлях України і
націлював долю кожного українця на ідеали-
святині [4, с. 24–28]. 

Ідея природовідповідної організації людини
існує як гіпотеза, як привид, міф, що не може
вийти самостійно (без Учителя) за горизонт
реальності. Тож її якомога швидше і наполег-
ливіше слід уносити в практику життя науко-
вим проривом у педагогічній теорії – концен-
трацією мети наукового пошуку з належною
оцінкою реальності (бар’єрів) – як педагогічну
організацію регіону біосфери. Виховання мисли-
телів – справа державної ваги і безпеки нації.

Наголосимо, що саме гуманітарна складова
освіти відповідає завданню цілісності освіти
суспільства – ноосферності. Виховна система
шкіл не в повній мірі уявляє спектр інтересів
своїх вихованців, перевівши зусилля виховно-
го впливу на посилення викладання основ
наук не лише вчителів, але і сім’ю. Коли моло-
да людина 15-16 років конкретно замислюєть-
ся над своїм майбутнім і придивляється до
свого місця в житті, то школа надає їй рецепт – в
тенетах ринкової економіки знаходити дорогу
до найбільших зисків від власної діяльності в
супереч особистісним інтересам і по суті зрад-
жуючи себе.

Є спосіб як віднайти вихід з цієї історичної
спійманки – фундаменталізація шкільної осві-
ти – модернізувати зміст освіти загальноосвіт-
ньої школи посилами інтегративної освіти на
природознавчій основі з уключенням до основ-
ної і старшої ланки навчального закладу еле-
ментів антропології, онтології, логіки поряд з
загально філософськими проблемами: життя,
творча еволюція, аксіологія, нова етика тощо. 

Тривалість освітнього каналу на перспекти-
ву – питання нашого часу. Насамперед відмі-
тимо, що настав час активного педагогічного
супроводу людини всього її життя і протягом
усіх вікових сегментів її життєвої траєкторії.
М.Д. Кондрат’єв [2], Й. Шумпетер [11] перед-
бачили коливання економіки з довжиною
хвилі 50-60 років, напівперіоди хвилі – етапи
спаду або підйому економіки відповідно трива-
ють 25-30 років.

Якщо 1991-1996 рр. – початок спаду еконо-
міки України, то на 2016-2021 рр. прийдеться
її дно й одночасно етап активної модернізації
змісту освіти і засобу його доставки до особис-
тості – профільно-професійна школа. Але для
такого «точного» профільного супроводження
людини в житті необхідна життєтворча, розум-
на! школа, яка б виховувала й супроводжувала
кожного! учня у життя власною траєкторією
розвитку (еволюції) як стійку особистість,
виокремивши в ній як головний чинник стій-
кості її ж таки споріднену (провідна діяльність
+ доповнювані діяльності = спектр діяльності
особистості) або профільну діяльність та
суб’єкт-суб’єктний її педагогічний супровід
(педагогічну підтримку).

Кібернетика учіння на цьому шляху – сут-
нісний елемент профільного навчання.
Фізична організація матерії та її кібернетична

організація (антиентропійна), – це сторони
дійсності, які не виключають, а взаємодопов-
нюють одна одну – на часі гуманітарної школи.

Сьогодні освітній продукт стає все в біль-
шій мірі залежним від техносферного «заду-
му», що, у свій час, формується під впливом
раціонального інформаційно-мережевого
метапродукту: змісту освіти як складної техно-
логії, взаємодії інтелектуального й прикладно-
го характеру діяльності, помноженої (доповне-
ність, додатковість) діяльності особистості,
ніби то? коеволюційної ідеї. 

Але школі слід усвідомити, що наука не є
сама по собі чистим розумом, на певному від-
різку історії вона людинозалежна, виконує
соціальне замовлення певного виду. Ми живе-
мо в час завищеної самооцінки масової люди-
ни, живемо в борг за рахунок ненароджених
поколінь. Для прориву такої близькодії, щоб
уникнути хиби розвитку на майбутнє, слід
формувати освітні системи як генератори
мислі, що продукуватимуть «великі особистос-
ті» (слідом за В.І. Вернадським [12]), що змо-
жуть організовувати самоорганізацію в сус-
пільстві за космічним правилом, генерувати
енергію творчості як синтез віри і розуму, опи-
раючись на принципи розвитку особистості в
світлі геології інтелекту.

Якщо справа педагога – підготовка людини
«до справи її життя», то виникає потреба –
вкласти свою душу в душу учня так, щоб
«мале» усвідомило шлях, як ставати «великим,
значущим». Ця теза може претендувати на при-
нцип становлення культури особистісної твор-
чої еволюції. При цьому  започатковується
«творча брунька» душі, символ фракталу-інтер-
есу, такий іманентний стан душі, «коли гра-
робота здатна переходити в роботу-гру» най-
ліпше. Якщо душа ідейно не охоплює справу
життя – справа втікає від неї через невміння. 

У час кризи (суд, зважування вчинків) ідео-
логізована душа завжди потребує нового мас-
штабу охоплення (нового судження для осуду),
прагне – віднайдуться такі особистості в мину-
лій історії, які значно випередили свій час –
вони і є нашими сучасниками з розвитку ідеї. 

При цьому мету розвитку варто впізнавати
і дитині, і дорослому одночасно – взаємоопо-
седковано і взаємодоповнено, як даність часу –
деонтологічно.

Відмітимо, термін «освіта» – не тотожний
(рос.) «образование». Освіта – не лише впізна-
ний образ, а і дотик до природи, її звуки, пахо-
щі, все, чим смакуємо, окормлюємо душу –
добро як гармонія пізнаного, краса, істина; стан,
коли світ проникає в людину, задовольняє її
потреби і запити, урівноважує її як носія реф-
лексій у цьому світі й одночасно доповнює
людиною розумною Космос; це і видовий устрій
суспільства, сім’ї і роду, і людський вчинок, і
віра, любов і надія;  це і стан інформаційного
буття і дух життя; критерій зрілості особистості
і її професійної здатності, виразник її людянос-
ті.  Освіта – «ось» «vita» (С.Д. Рудишин). 

Пам’ятаймо, що освітні огріхи – це повер-
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нення до тварності й до зневаги особистості,
приниження її честі й гідності: призводять до
унеможливлення демократії в сучасному її
вимірі, а за ними – хаос сприйняття світу і вко-
рочений земний шлях для людини. Через
недолугість української освіти протягом сто-
ліття третина нашої нації сходить нанівець (на
основі індексу людського розвитку).  А скільки
тих, кого обманула доля, хто нехтуючи собою
ненавмисно, ішов за гаслами-ідеологемами… 

Освітня реформа – це своєчасне охоплення
рухів самоорганізації освітнього древа, що
пнеться до нових смислів з низу, від початків,
до верху як спроектованого продукту, зовніш-
нім поглядом садівника – з верху, з позиції
виплеканої віри, до низу – з думкою, що буде
далі з цим насадженням. А полем цього саду є
людські душі, що живуть у цьому світі, упо-
рядкованому небесним законом – космосом.
Антропоцентризм є одночасно антропокосміз-
мом – інтедифією освіти (за В.Ф. Моргуном),
адже світ в людині –мікрокосм відображає
людину в світі – макрокосм (за Г.С.
Сковородою [7]). 
Отже, щоб не дрейфувати у фарватері при-

родно складеної течії – процесу глобалізації як
всепланетного соціалізму, необхідно самим
українцям визнати, що у цьому вимірі слід і
можливо науково-освітньо управляти
Україною, але це не те саме, що пробиватися
кудись поза чергою, за рахунок інших і будь-
якою ціною. Треба профільною освітою як
новим мисленням займати чільне місце в
науковому клубі «Що, де, коли ноосфери
Землі», який досліджуючи «течії», встановлює
«лоції» і, запропонувавши способи пересуван-
ня, вкаже на засоби як на матеріальні продукти
і технології, що потрібно виробити за мінімаль-
ної шкоди для навколишнього середовища. 

Нове мислення необхідно виховувати з гли-
бин особистості осередками сучасних реалій з
побудовою життєвої перспективи як наскрізної
поетапної задачі для людини і разом з ним
вивищувати освітню мету як новий світогляд-
ний горизонт засадами ноосферної науки в
нетрях космізованої системи освіти – синтез
фундаментальної науки і освітньої логістики
як засобу оптимальної доставки освіти до
масового різночинного сортаментно розпізна-
ного користувача. На черзі дня педагогічної
науки з новою силою виникає проблема зрі-
лості особистості з особливою гостротою для її
розв’язання в стінах школи: вимагає в основу
нової школи покласти систему виховання цін-
ностей особистості як морально-естетичного
осередку вираження її свободи волі станом
честі та гідності. Система виховання особис-
тості – абсолютний примат над іншими систе-
мами педагогічного супроводу людини. 

В основу місії виховання взяти думку про
те, що сутністю сучасної культури планети

стає дуальність – збереження гармонії людини
з природою, пошук суспільної гармонії з побу-
довою цивілізації.

Попереду – епоха Гармонії. До неї потрібно
бути готовими як до даності життя. І ми в
змозі це зробити, йдучи невпинно, крок-за-
кроком, наполегливо, усвідомлено, на принци-
пах об’єднання науки і духовності до пізнання
ідеї власного буття.

Ідея України – ноосферна освіта як поклик
синхронізувати Людину і Космос, особистість
українця і світ; примноження виробництва
мислительної енергії для синергії розвитку в
напрямі інноваційного прогресу засобами інно-
ваційної людини на засадах науки і культури в
складі духовно зорієнтованої, а від тоді, кос-
мічно зрілої особистості.
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Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв’язок з важливими науковими чи
практичними завданнями. Згідно з компетен-
тнісною освітньою парадигмою відбувається
перехід від оцінювання результату навчання
за кількістю затраченої праці (час навчання,

перелік навчальних предметів, обсяг навчаль-
них робіт, іспитів тощо) до оцінювання
результату через набуті компетентності. 
Міжнародна Рада стандартів для навчання,

досягнення та освіти (Internationale Board of
Standards for Training, Performance and
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РОЗРОБКА ПРОФЕСІЙНИХ ТА ОСВІТНІХ 
СТАНДАРТІВ НА ЗАСАДАХ 
КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Н. М. Сас 

У статті проаналізовано теоретичні підходи стосовно знань, розуміння, умінь, цінностей, особистих яко-
стей такої інтегральної компетентності суб’єкта управління (та потенційного суб’єкта управління) як інно-
ваційне управління навчальним закладом. 
Представлені основні посадові функції є, власне, переліком й описом основних компетентностей у межах
такого виду професійної діяльності майбутнього керівника навчального закладу, як інноваційне управ-
ління, водночас вони засвідчують результат професійної підготовки майбутніх керівників навчальних
закладів.

Ключові слова: компетентності суб’єкта управління; професійна діяльність майбутнього керівника
навчального закладу; інноваційне управління; посадові функції керівника навчального закладу в межах
інноваційного управління;  результат професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів;
інноваційне управлінське рішення, інноваційні управлінські технології, інноваційні організаційні струк-
тури та інфраструктура; розвиток індивідуальної та групової сприйнятливості до нового; формування
інноваційного середовища НЗ. 

Сас Н.Н. Разработка профессиональных и образовательных стандартов на основе компетентностно-
го подхода
В статье проанализированы теоретические подходы к знаниям, пониманию, умениям, ценностям, личным
качествам субъекта управления (потенціального субїекта управления) относительно такой интегральной
компетентности как инновационное управление учебным заведением.
Представленные основные должностные функции есть, собственно, перечнем и описанием основных ком-
петентностей в рамках такого вида профессиональной деятельности будущего руководителя учебного
заведения, как инновационное управление, в то же время они свидетельствуют о результате профессио-
нальной подготовки будущих руководителей учебных заведений.
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Sus N. The Development of Professional and Educational Standards Based on Competence Approach
The theoretical approaches regarding knowledge, understanding, skills, values, personal qualities as integral sub-
ject's competences in management (and a potential subject of management) as an innovative school management
are analyzed in the paper. 
Presented main job functions, in fact, are the list and description of basic competences in this type of professional
activity of the future educational institution leader. They are considered not only as an innovative management
style, but at the same time they show the result of the training of future school leaders.
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Instruction) убачає в понятті компетентності
спроможність кваліфіковано діяти, виконува-
ти завдання або певну роботу. При цьому
поняття компетентності містить набір знань,
навичок і ставлень, що дають змогу особис-
тості ефективно діяти чи виконувати певні
функції для досягнення певних стандартів у
професійній галузі або в якійсь діяльності.
Іншими словами, «парадигму трансляції
знань» змінила «парадигма дієздатності» [7].
Згідно з НРК, компетентність / компетен-

тності – це здатність / здатності особи до про-
вадження певного виду діяльності, що вира-
жене через знання, розуміння, уміння, ціннос-
ті, інші особисті якості [10].
У Законі України «Про вищу освіту»

зазначено, що компетентність – динамічна
комбінація знань, умінь і практичних навичок,
способів мислення, професійних, світоглядних
та громадянських якостей, морально-етичних
цінностей, яка впливає на здатність особи
успішно провадити професійну та подальшу
навчальну діяльність, є результатом навчання
на певному рівні вищої освіти [4].
Набір базових компетентностей, що опи-

сують кваліфікаційні рівні в України: знання,
уміння (застосування знань), комунікація,
автономність і відповідальність, інтегральна
компетентність. Відповідно до Національної
рамки кваліфікацій (НРК) терміни вживають
у такому значенні:

– знання – осмислена й засвоєна суб’єк-
том наукова інформація, що слугує основою
усвідомленої, цілеспрямованої діяльності;
знання поділяють на емпіричні (фактологічні)
і теоретичні (концептуальні, методологічні);

– інтегральна компетентність – узагальне-
ний опис кваліфікаційного рівня, який вира-
жає основні компетентнісні характеристики
рівня щодо навчання та / або професійної
діяльності;

– компетентність / компетентності – здат-
ність особи до виконання певного виду діяль-
ності, що виражена через знання, розуміння,
уміння, цінності, інші особисті якості;

– результати навчання – компетентності
(знання, розуміння, уміння, цінності, інші осо-
бисті якості), які набуває та / або спроможна
продемонструвати особа після завершення
навчання;

– уміння – здатність застосовувати знан-
ня для виконання завдань і розв’язання про-
блем; уміння поділяють на когнітивні (інте-
лектуально-творчі) та практичні(на основі
майстерності з використанням методів, мате-
ріалів, інструкцій, інструментів).

Аналіз останніх досліджень і публікацій з
даної теми, виділення невирішених раніше
частин загальної проблеми, котрим присвя-
чується означена стаття. Компетентності з
інноваційної діяльності розробляють
А.Андреєв, Ю. Малахов, І. Шпаченко та інші
автори; когнітивну компетентність, когнітив-
ний підхід обґрунтовують Н. Абрамова,
З.Авдєєва, С. Іванов; підходи до формування

кластерів компетентностей розкривають
А.Попов, Ф. Ялалов.

Формування мети статті. У структурі ком-
петентності виокремлено знання, розуміння,
уміння, цінності, особисті якості, що вмотиво-
вує необхідність проаналізувати теоретичні
підходи, методи їх формування й виявлення
стосовно інноваційного управління навчаль-
ним закладом. 

Виклад основного матеріалу дослідження
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів.
Під компетентністю з інноваційного управ-

ління розуміємо специфічну здатність суб’єк-
тів (та потенційних суб’єктів) управління з
утілення новацій в управлінську діяльність (зі
збереженням загальних закономірностей інно-
ваційної діяльності та відтворенням особли-
востей управлінської діяльності) [11].
На нашу думку, серед когнітивних компе-

тентностей з інноваційного управління слід
виокремити: 

1) компетентності, що оптимізують ефек-
тивність поточної діяльності навчального
закладу, аналізу й управління динамікою роз-
витку слабо структурованих ситуацій; 

2) компетентності, спрямовані на підви-
щення готовності майбутніх керівників
навчальних закладів до успішного розв’язання
нових завдань, що допомагають прогнозувати
перспективні завдання, моделювати діяльність
найближчого майбутнього, а з ними – меха-
нізми передбачення потреб у навчанні, постій-
ному підвищенні кваліфікації [12].
До специфічних умінь з утілення новацій в

управлінську діяльність відносимо здатності
до застосування: інноваційних управлінських
рішень; інноваційних управлінських техноло-
гій; інноваційних організаційних структур та
інфраструктури; розвиток індивідуальної та
групової сприйнятливості до нового; форму-
вання інноваційного середовища НЗ [11].
На основі зразка методичних рекомендацій

щодо розроблення професійних стандартів за
компетентнісним підходом [6] запропоновано
перелік та опис основних посадових функцій,
що є, власне, переліком й описом основних
компетентностей у межах такого виду профе-
сійної діяльності майбутнього керівника
навчального закладу, як інноваційне управлін-
ня навчальним закладом. Водночас названі
компетентності засвідчують результат навчан-
ня з інноваційного управління в межах магіс-
терської програми зі спеціальності
«Управління навчальним закладом».
Для зручності основні посадові функції

(шифр) закодовані за такою схемою: цифра,
що позначає порядковий номер групи спорід-
нених одиниць, буква української абетки
(умовне позначення назви цієї групи), цифра,
яка маркує номер одиниці в групі, наприклад:
1.А.1, 2.А.4 тощо (табл. 1). 
У процесі опису виокремленних посадових

функцій з інноваційного управління зазначено
основні посадові дії, необхідні знання, уміння
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та навички, предмети й засоби праці. Так, опис
посадової функції 1.А «Розроблення іннова-
ційних управлінських рішень» (кваліфікацій-
ний рівень – 5–8) включає: 1.А.1. З’ясування
проблеми, що вимагає управлінського рішен-
ня; 1.А.2. Вибір моделі пошуку інноваційного
управлінського рішення; 1.А.3. Застосування
методів оцінювання альтернативних управлін-
ських рішень; 1.А.4. Використання інновацій-
ного механізму; 1.А.5. Застосування техніки
виконання управлінських рішень.
Наприклад, для 1.А.1 (з’ясування пробле-

ми, що вимагає управлінського рішення)
виокремлено:

– основні посадові дії – аналіз і виявлення
тенденцій розвитку навчального закладу, зов-
нішніх та внутрішніх чинників, що позитивно
або негативно впливають на його діяльність;
вивчення й оцінювання можливостей загрози

для навчального закладу з боку зовнішнього
середовища; окреслення сильних і слабких
сторін навчального закладу; дослідження
«больових точок» у діяльності навчального
закладу; формулювання проблеми, яка вима-
гає управлінського рішення, і завдань із роз-
роблення управлінського рішення;

– необхідні знання – політична, правова,
економічна, соціокультурна ситуації в країні й
за кордоном, що впливають на діяльність
навчального закладу; принципи, методи аналі-
зу чинників зовнішнього середовища, які
позначаються на діяльності освітньої устано-
ви; принципи, методи, технології, інструменти
виявлення й оцінювання можливостей і загроз
для діяльності навчального закладу з боку зов-
нішнього середовища; принципи, методи, тех-
нології, інструменти аналізу сильних і слабких
сторін навчального закладу; принципи, мето-
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Таблиця 1
Перелік посадових функцій – основних компетентностей – результатів навчальної діяль-

ності з інноваційного управління навчальними закладами
Шифр Найменування основних посадових функцій – основних компетентностей –

результатів навчальної діяльності

1.А Розроблення інноваційних управлінських рішень. 

1.А.1 З’ясування проблеми, що вимагає інноваційного управлінського рішення.
1.А.2 Вибір моделі пошуку інноваційного управлінського рішення.
1.А.3 Застосування методів оцінювання альтернативних управлінських рішень.
1.А.4 Використання інноваційного механізму.
1.А.5 Застосування техніки виконання управлінських рішень.

2.А Використання інноваційних управлінських технологій. 

2.А.1 Формування інноваційної стратегії розвитку навчального закладу.
2.А.2 Застосування технології управління якістю освіти на засадах тотального

управління якістю (Total Quality Management – TQM).
2.А.3 Використання алгоритму вдосконалення освітньої технології. 
2.А.4 Застосування програмно-цільового управління навчальним закладом як

інноваційної технології. 
2А.5 Використання допоміжних процесів. 
2.А.6 Застосування процесного підходу до управління навчальним закладом.
2.А.7 Використання алгоритму перманентного інноваційного управління навчаль-

ним закладом.
3.А Застосування інноваційних організаційних структур та інфраструктури в

управлінні навчальним закладом.
3.А.1 Створення крос-функціональних (проблемних) груп, що виконують окремі

завдання.
3.А.2 Організація спеціалізованих підрозділів з управління інноваційною діяльніс-

тю.
3.А.3 Створення мережевої організаційної структури управління навчальним

закладом.
4.А Управління розвитком індивідуальної та групової сприйнятливості до ново-

го.
4.А.1 Розвиток інноваційного потенціалу, інноваційної активності, сприйнятливос-

ті до нового в керівника навчального закладу.
4.А.2 Застосування засобів стимулювання інноваційної активності управлінської

команди. 
4.А.3 Управління розвитком інноваційного середовища навчального закладу.



ди, технології, інструменти аналізу для окрес-
лення тенденцій розвитку, «слабких місць» і
«місць зростання» навчального закладу;

– необхідні вміння та навички – викорис-
товувати методи аналізу зовнішнього та внут-
рішнього середовищ НЗ, методи оцінювання
ефективності попередніх управлінських
рішень; прогнозувати розвиток подій; виок-
ремлювати основні чинники й тенденції; з’ясо-
вувати загальну спрямованість ухвалення
управлінського рішення; формулювати основ-
ні та другорядні завдання з перевірки гіпотез;

– предмети й засоби праці – аналітичні
довідки (звіти) із питань зовнішнього та внут-
рішнього середовищ НЗ; гіпотези, на підставі
яких розроблять управлінське рішення; ураху-
вання чинників, що впливають на розвиток
навчального закладу; аналіз сильних і слабких
сторін навчального закладу, можливостей та
загроз із боку зовнішнього середовища.
Поряд зі знаннями, уміннями складником

компетентності є розуміння. Місце розуміння
в пізнавальному досвіді вивчав
Є.Бистрицький, цінності й смисли як компо-
ненти компетентності – Т. Антоненко,
Ю.Баньковська; розуміння як результат мис-
лення – С. Максименко, В. Соловієнко; основ-
ні категорії «розуміючої соціології» –
М.Вебер, С.Макеєв; розуміння в герменевтиці –
І. Сулима; управлінську майстерність керівни-
ка освітнього закладу – М. Гриньова.
На відміну від когнітивного складника

компетентності, розуміння виявляється в зіс-
тавленні нового об’єкта з відомим як таким,
що має з ним спільні ознаки, у з’ясуванні при-
чини явища, окресленні базових принципів і
логічних засад діяльності.
Достатні знання й життєвий досвід людини

слугують необхідною передумовою розуміння
будь-яких фактів. Механізмами розуміння
С.Максименко та В. Соловієнко [5] називають
асоціативні зв’язки, що сформувалися попе-
реднім досвідом, і їх актуалізацію. Асоціації –
основа для продуктивного утворення нових
асоціацій, замикання нових зв’язків та адекват-
ного відображення причинної, логічної або
структурної сутності об’єкта розуміння.
Показником розуміння вчені називають

сформульовану в слові думку, що відображає
істотні ознаки предмета або явища.
Критеріями розуміння професійної діяльності
можна вважати сформований понятійний апа-
рат, уміння визначати структуру та логічну
послідовність виконання діяльності. У
навчальному процесі нерідко трапляються
ситуації, коли шлях до усвідомлення знань
нерозривно пов’язаний із певними практични-
ми діями за інструкціями або за алгоритмами.
У цьому разі йдеться про розуміння як той
фактор практичної свідомості, що супровод-
жує формування понять і спрямовує предмет-
ні дії щодо їх практичної реалізації. Перевірка
адекватності розуміння у своєму емпіричному
вигляді постає як практичне застосування
засвоєних людиною знань і уявлень про світ

за специфічних обставин. Іноді цей критерій
розуміння вважають єдиним та остаточним.
Розвиткові компетентності з інноваційного

управління сприятиме належний рівень розу-
міння й усвідомлення характеру всіх аспектів
професійної управлінської діяльності. Нині
науковці зосереджують увагу на проблемі
розуміння як на своєрідному осмисленні,
вияві смислу й смислоутворенні, що дає гли-
бинну єдність суб’єкта, який пізнає, із тим, що
пізнається, єдність суб’єкта інноваційного
управління з тим і тими, хто зазнає зміни. 
Підготовка майбутнього менеджера

навчальних закладів до інноваційного управ-
ління неможлива без звернення до цінностей,
які формують інноваційний світогляд, само-
свідомість, мотивацію і спрямованість
навчальної й позанавчальної діяльності зага-
лом; до механізмів і технологій трансформації
суспільних цінностей в особистісні.
Із погляду управління цінностями

М.Вудкок і Я. Френсіс, П. Пономарьов  опи-
сують чинники, які сприяють вияву потенціа-
лу керівника або обмежують його, маркують
характер впливу особистості керівника на осо-
бистісні трансформації підлеглих. Н. Головач
[3], С. Нелюбов [9] студіюють зміст аксіоло-
гічного підходу до виховання в сучасній віт-
чизняній педагогіці, становлення й розвиток
професійної позиції керівника освітньої уста-
нови.
Відповідно до висновків А. Авраменко,

О.Липської, у світі, де мінливість стала рисою
наукового й технологічного прогресу, а також
способу життя людини, освіта повинна не
тільки відповідати за передання новим поко-
лінням накопичених знань, як це було раніше,
а й готувати їх до розв’язання проблем, які
раніше не поставали перед особистістю та сус-
пільством. Реалізація сформульованих поло-
жень передбачає розвиток особливих іннова-
ційних якостей особистості всіх суб’єктів
освітнього процесу [1].
Згідно з педагогічною аксіологією [3]

навчання й виховання, освоєння інноваційно-
го управління як цінності майбутнього керів-
ника навчального закладу складається з кіль-
кох етапів: 

– ознайомлення з теорією і практикою
інноваційного управління в реальних умовах
навчання та виховання;

– первинне оцінювання в процесі навчаль-
ної діяльності;

– формування емоційно позитивного став-
лення до інноваційного управління як склад-
ника майбутньої професійної діяльності;

– вивчення змісту і значення інноваційного
управління;

– прийняття інноваційного управління як
усвідомленої професійної цінності;

– включення прийнятого ціннісного став-
лення в умови практичної діяльності (на прак-
тичних заняттях, в умовах навчальної та
виробничої практик) і спілкування студентів; 

– закріплення ціннісного ставлення в
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діяльності та поведінці. 
Одним із найскладніших питань освітньої

практики в межах аксіологічного підходу, є
питання про те, як виявляється ціннісний
результат підготовки до інноваційного управ-
ління [8]. Резонно припустити, що професій-
на спрямованість майбутнього керівника
навчального закладу до інноваційного управ-
ління виявляється через такі суттєві показ-
ники, як інтерес до інновацій в управлінні
навчальним закладом, потреба в новому
знанні щодо управління НЗ, схильність до
втілення нового, усвідомлення своїх здібнос-
тей, характеру й мотивів виконання іннова-
ційного складника професійної діяльності. 
Серед загальних показників вияву іннова-

ційності розмежовують: здатність отримува-
ти задоволення від нового досвіду, від взає-
модії з новим і від дослідження закономір-
ностей його функціювання; перетворення
нетворчої діяльності у творчу роботу; актив-
ність, що виявляється за межами необхіднос-
ті, зумовленої цілями професійної діяльності
та ін. У контексті компетентнісної парадигми
студенти повинні не тільки оволодіти теоре-
тичним знанням, прийняти інноваційне
управління як професійну цінність, а й ово-
лодіти навичками інноваційного управління
(алгоритмами професійної діяльності).
Формування компетентності з інновацій-

ного управління вможливлює практико-
діяльнісний підхід, згідно з яким оновлений
зміст підготовки слугує основою формування
названої компетентності, а процес засвоєння
відібраного змісту має діяльнісний характер. 

Висновки з дослідження і перспективи
подальших пошуків у даному науковому
напрямку. У статті проаналізовано теоретич-
ні підходи стосовно знань, розуміння, умінь,
цінностей, особистих якостей такої інтеграль-
ної компетентності суб’єкта управління (та
потенційного суб’єкта управління) як іннова-
ційне управління навчальним закладом. 
Представлені основні посадові функції є,

власне, переліком й описом основних компе-
тентностей у межах такого виду професійної
діяльності майбутнього керівника навчально-
го закладу, як інноваційне управління, водно-
час вони засвідчують результат професійної
підготовки майбутніх керівників навчальних
закладів. У якості перспективного уявляєть-
ся завдання розробки методичного забезпе-
чення для опанування виокремлених компе-
тентностей з інноваційного управління –
результатів навчання в межах модуля
«Основи інноваційного управління навчаль-
ними закладами».
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Постановка проблеми у загальному
вигляді. Актуальність статті зумовлена тим,
що професійна діяльність педагога передба-
чає досконале володіння культурою фахово-
го мовлення, наявність умінь, що забезпечу-
ють вирішення ситуативних мовленнєвих
завдань, прищеплення мовленнєвої культури
студентам. Як зазначено у пояснювальній
записці навчальної програми з української
мови для вищих навчальних закладів І-ІІ
рівнів акредитації, сучасна освітня галузь
повинна здійснювати «новий підхід до
навчально-виховної мети курсу української
мови, що передбачає виховання студента як
компетентної мовної особистості, яка відзна-
чається високою мовленнєвою культурою;
формування навичок комунікативно виправ-
даного користування засобами мови в різних
життєвих ситуаціях з обов’язковим дотри-
манням мовних норм та мовленнєвого етике-
ту» [8; с.3]. Переорієнтація методик мови від
системно-описових до комунікативно-діяль-
нісних дає можливість відійти від традицій-
ного погляду вивчення української мови як
необхідності забезпечення студентів знання-
ми не мови, а відомостей про мову: вивчення
мови на сучасному етапі спрямоване на розу-
міння закономірностей функціонування сис-

теми правил та формування комунікативних
вмінь і навичок. «Мовна і мовленнєва зміс-
тові лінії є основними» [8; с.4].  

Оскільки одним із пріоритетних завдань
педагогічних вузів є формування мовно-мов-
леннєвої культури у студентів, під час про-
фесійної підготовки майбутніх вчителів слід
враховувати таку особливість професійної
діяльності вчителя, як успішне вирішення
різноманітних організаційних, навчально-
методичних і виховних задач через знання
вчителем специфіки педагогічного спілку-
вання, володіння культурою професійного
мовлення, нормами мовленнєвої поведінки,
що забезпечують результативність і ефектив-
ність діяльності педагога та готують студен-
тів до майбутньої професійної діяльності.

Опираючись на основні завдання, зазначе-
ні у навчальній програмі: «виховання свідо-
мого прагнення до вивчення української
мови, вироблення у студентів компетенцій
комунікативно виправданого користування
засобами мови в різних життєвих ситуаці-
ях», «формування мовних умінь і навичок»
[8; с.1], вважаємо, що мовленнєвий творчий
модуль не тільки спрямований на підвищен-
ня рівня культури мовлення студентів, а й
тісно  пов'язаний із набуттям досвіду кому-
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нікативно-творчої діяльності. 
Стан дослідження проблеми. Успішність

людини у будь-яких сферах її діяльності
залежить від здатності грамотно спілкувати-
ся. Ефективність професійної діяльності
педагога переважно визначається рівнем
сформованості у нього не тільки високої
мовленнєвої культури, а й навичок стиліс-
тично виправданого користування засобами
мови у педагогічних  і інших життєвих
ситуаціях. «Мовлення вчителя є показником
його педагогічної культури, засобом самови-
раження і самоутвердження його особистос-
ті» (В.Сухомлинський). 

Проблему формування культури  мовлен-
ня досліджували такі педагоги, як Н.Бабич,
Т.Вижимова, В.Кан-Калик, К.Климова,
О.Корніяка, А.Леонтьев, Г.Олійник,
В.Сухомлинський, В.Усатий, О.Шевнюк та
інші. Проблема формування культури про-
фесійного мовлення у майбутніх учителів
знайшла відображення у дослідженнях відо-
мих науковців:  О.Біляєва, С.Богдана,
Л.Варзацької, І.Вихованець, Б.Головіна,
А.Капської, Л.Мацько, В.Мельничайка,
Л.Струганець, Л.Златів, Р.Непийводи,
Л.Паламар, Г.Сагач. Також досліджували цю
проблему такі відомі мовознавці:
Б.Антоненко-Давидович, Р.Будагов,
С.Єрмоленко, В.Коломієць, П.Одарченко,
В.Пасинок, М.Пилинський, О.Пономарів,
О.Синявський, І.Чередниченко та ін.

Формулювання цілей статті… Мета статті –
висвітлити проблеми формування у майбут-
ніх учителів початкової школи культури
професійного мовлення; опираючись на
наукові обґрунтування, окреслити систему
формування мовленнєво-стилістичних ком-
петенцій засобами модульного навчання на
заняттях української мови; реалізовуючи
програмні вимоги, визначити основні напря-
ми роботи щодо розвитку й удосконалення
мовленнєвих умінь і навичок студентів.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Важливим аспектом системи методичної
освіти майбутніх учителів початкової школи
є не лише предметна, а й професійна спря-
мованість, яка можлива лише за умови здійс-
нення співпраці викладача і студента, ство-
рення викладачем умов для розвитку науко-
во-інтелектуального та творчого потенціалів
кожного студента. Тому серед головних зав-
дань вивчення української мови у педагогіч-
них закладах І-ІІ рівнів акредитації є вироб-
лення у студентів компетенцій комунікатив-
но виправданого користування засобами
мови в різних життєвих ситуаціях. Серед
«різних життєвих ситуацій», у першу чергу,
розуміємо педагогічні ситуації, що забезпе-
чуватимуть випускникам вишів ефективну
взаємодію із дитячим колективом.

Навчаючи і виховуючи студентів, кожен
викладач прикладом бездоганного володіння
професійним мовленням повинен демон-
струвати, що мовна культура кожної люди-

ни, і студентів зокрема, має стати їх надій-
ною опорою у вираженні незалежності
думки, розвиненості людських почуттів,
стати засобом самотворення, самостверджен-
ня і самовираження. «Сьогодні перед викла-
дачами ВНЗ стоїть завдання, щоб кожен сту-
дент оволодів і засобами комунікативної
професійної компетентності» [1; с.6]. Якщо
ж учитель припускається мовленнєвих
помилок, він не тільки не формує в учнів
потреби в оволодінні нормами сучасної літе-
ратурної мови, а й спонукає їх до засвоєння
неправильних мовних зразків. Як свідчать
власні спостереження та спеціальні дослід-
ження, проведені окремими мовознавцями,
рівень володіння нормами літературної мови
в педагогічній сфері далекий від ідеального.
Так, доктор філологічних наук, професор
Л.В.Струганець виявила, що середній показ-
ник рівня володіння мовою вчителями різ-
них спеціальностей західного регіону
України становить 53,5 % [5; с.15], а канди-
дат педагогічних наук Л.М.Златів підрахува-
ла, що лише у 14,5 % випускників вищих
педагогічних закладів рівень культури мов-
лення можна вважати високим [2; с.287]. 

Упродовж навчання у вузі проходить най-
інтенсивніше інтелектуальне зростання кож-
ної молодої людини, становлення її грома-
дянської і патріотичної позиції, що повинно
передбачати інтенсивне вивчення державної
мови, оволодіння її літературними нормами,
вироблення вміння користуватися всіма
мовними одиницями, зокрема й професій-
ною лексикою. 

Мова  є  критерієм  освіченості  та індиві-
дуальності  людини.  Як  зазначав україн-
ський мовознавець Олександр Потебня
«мовна індивідуальність виділяє людину як
особистість, і чим яскравіша ця особистість,
тим повніше  вона  відображає  мовні  якос-
ті суспільства» [4; с.158]. Між рівнем освіче-
ності, загальної культури і рівнем  мовної
культури  людини  існує співмірність і
залежність. Проте більшість студентів, засво-
ївши шкільний курс мови, вважають, що на
цьому мовна освіта закінчується.
Незважаючи на те, що сучасна українська
мова має близько 200 тис. слів (у сучасних
словниках зафіксовано понад 130 тис.)[3;
с.5], пересічному громадянину для того, щоб
«порозумітися» у будь-якій сфері діяльності,
вистачить 3,5-5 тис. слів. Проте цей невели-
кий відсоток мовленнєвого запасу сучасної
молоді забруднений росіянізмами, жаргоніз-
мами та іншою ненормативною лексикою,
характеризується бідністю лексем, помилка-
ми на орфоепічному, граматичному, стиліс-
тичному рівнях. «Культура мовлення сус-
пільства — це чи не найяскравіший показник
стану його моральності, духовності, культу-
ри взагалі. Словесний бруд, що заполонив
мовлення наших співгромадян, мовленнєвий
примітивізм, вульгарщина — тривожні сим-
птоми духовного нездоров'я народу» [1; с.4]. 
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Вважаємо, що знання молодими людьми
державної мови в усіх сферах її використан-
ня залежить від виховання свідомого праг-
нення до вивчення мови, від ціленапрямле-
ного формування духовного світу студентів,
прищеплення загальнолюдських ціннісних
орієнтирів, прилучення через мову до куль-
турних надбань народу. Робота над культу-
рою мовлення сучасного студента – майбут-
нього вчителя – це і велика виховна робота
з молодою людиною, якій потрібно прийня-
ти духовну істину, що правильне,
комунікативно доцільне мовлення  життєва
необхідність для народу.  А  випускник
вищого навчального закладу – людина, яка
відповідатиме не лише за якісне виконання
роботи, а й за духовний мікроклімат колек-
тиву, який тримається на спілкуванні за
допомогою слова. Тому мовлення кожного
має бути змістовним, правильним і літера-
турним; точним, логічним,  багатим, дореч-
ним, виразним і образним. Використовувати
жаргонні, нецензурні, грубі слова вчитель не
має права, як і не має права допускати
мовно-мовленнєві помилки.

Важливість дотримання майбутнім вчи-
телем норм української мови, з одного боку,
та недостатній рівень їх засвоєння – з іншо-
го, роблять актуальною проблему пошуку
шляхів удосконалення нормативного мов-
лення студентів.

Як уже зазначалось вище, професійну під-
готовку вчителя на уроках української мови
можна здійснювати, проектуючи навчальну
технологію за модульним принципом.

«Модуль – це логічно завершена система
теоретичних знань і практичних умінь із пев-
ної дисципліни, адаптованих до індивідуаль-
них особливостей суб’єктів учіння, і визначе-
ним оптимальним часом на організацію їх
засвоєння» [7; с.338]. З огляду на це, у
навчальній програмі з української мови КЗ
ЛОР «Бродівський педагогічний коледж
імені Маркіяна Шашкевича» передбачається
навчання за трьома змістовими модулями:
мовно-теоретичним, правописним, мовлен-
нєво-творчим. Кожен із них передбачає
застосування ефективних прийомів та засо-
бів навчання.

Мовленнєво-творчий модуль – надзви-
чайно важливий, оскільки в його межах від-
бувається діалог між викладачем і студента-
ми з метою професійного та мовно-комуніка-
тивного їх вдосконалення. Так, традиційні
форми  занять проводимо із застосуванням
методу проблемного викладу, оскільки знач-
на кількість мовної інформації відома сту-
дентам зі шкільного курсу рідної мови. З
метою виведення студентів на вищий рівень
сприйняття комунікативної спрямованості
лінгвістичного матеріалу та у зв’язку невели-
кою кількістю комунікативно спрямованих
вправ у підручниках[6,  9 ], відсутністю базо-
вого підручника для формування професій-
ної мовленнєвої  комунікації на основі

мовознавчого матеріалу, пропонуємо студен-
там перших та других курсів мовленнєві тре-
нінги та розроблені нами мовознавчі завдан-
ня, спрямовані на освоєння та вдосконален-
ня професійної комунікації. 

Спостереження, проведені під час впро-
вадження мовленнєвих тренінгів, засвідчу-
ють, що студенти залюбки виконують
поставлені завдання, стають активними учас-
никами діалогів, дискусій; мовознавчі зма-
гання  викликають у них жвавий інтерес,
допомагають  сформувати професійно важ-
ливі мовленнєві вміння, навчитися добирати
"потрібні" слова для налагодження добро-
зичливих стосунків у колективі, додають
впевненості.

Так, прийом «Незакінчені речення» надає
можливість студентам визначити свої очіку-
вання від заняття, правильно формулювати
думку, вводити у власне мовлення терміно-
логію, аналізувати висловлювання колег. 

Дієвим є завдання проблемного характеру
«Причини – наслідки», при виконанні якого
студенти на конкретному мовному матеріалі
визначають мовленнєві порушення і з’ясову-
ють  фактори, які є причиною мовленнєвих
помилок, обґрунтовують свою думку, резуль-
тати дослідження  відображаються у вигляді
діалогу. Внаслідок самоаналізу мовлення
студенти поступово позбуваються надмірно-
го вживання діалектизмів, просторічних слів,
росіянізмів, сленгу, жаргонізмів, невмотиво-
ваного морфемного спрощення слів, спотво-
рення граматичних форм тощо. 

Важливим для професійного мовлення є
чіткість, виразність. У ході тренувального
завдання «Артикуляційна гімнастика» сту-
денти виразно промовляють слова, у яких
наявні фонетичні процеси асиміляції, диси-
міляції, спрощення, співставляють з орфог-
рафічним написанням, звіряють з правилами
орфоепії. 

Своєрідними « тренажерами»  для збага-
чення словникового запасу студентів є різно-
го виду «лексичні розминки», до яких вво-
дяться виражальні засоби мови (багатознач-
ні слова, тропи: епітети, метафори, метоні-
мія, синекдоха, гіпербола, літота, оксиморон,
перифраз; особливі синтаксичні структури:
інверсія, епіфора, анафора, градація, парале-
лізм, риторичні фігури).

За допомогою педагогічних прийомів «Я
коректор», «Я вчитель», «Я перекладач» сту-
денти вдосконалюють вміння редагувати
словосполучення, визначати мовленнєві
порушення, з’ясовують причини мовних
перекручень. Для таких завдань важливо
підбирати мовний матеріал, пов'язаний із
педагогічною діяльністю, представляти
результат редагування у вигляді діалогів,
полілогів.

Прийом «Решето» вчить відрізняти у
професійному мовленні літературно пра-
вильні слова та фрази від ненормативних,
усувати мовно-мовленнєві помилки, розви-
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вати уважність, спостережливість, тренувати
пам'ять; прийом «Страшне перо не в гусака»
збагачує фразеологічний запас студентів.

Готують до педагогічної праці  прийоми
«Науковий диспут», «Мовознавча студія»,
«Мовознавчий турнір», під час яких майбут-
ні вчителі набувають вміння оперування
науковою лексикою, здобувають аналітичні
навики.

Ігрова форма «Сюрприз із скриньки»
дозволяє викладачеві творчо опрацьовувати
будь-який мовний матеріал.  Прийом
«Укладачі словника» може перерости у ваго-
мий результат творчої співпраці викладача і
студентів, стати мовознавчим проектом. 

Таким чином, мовленнєві завдання
можуть реалізовуватись як творчими міні-
модулями, застосованими для теми одного
заняття, так і довготривалими творчими про-
ектами.

Висновки. Схожі завдання-тренінги є
важливим елементом цілеспрямованої робо-
ти з удосконалення нормативного мовлення
студентів. Впровадження у навчальні занят-
тя цікавого мовного матеріалу активізує
діяльність студентів, забезпечує вироблення
в них комунікативних вмінь і навичок. Якщо
викладачеві вдасться зацікавити студентів і
залучити їх до активної співпраці, культуро-
мовні тренінги спілкування стануть части-
ною кожного заняття і носитимуть глибокий
стимулюючий характер. Заняття з україн-
ської мови на 1-2 курсах стануть ґрунтовною
базою для фахових дисциплін: ОКТМ, укра-
їнська мова (за професійним спрямуванням),
що забезпечить систематичне і планомірне
формування комунікативної компетенції,
високого рівня мовної культури професійно-
го спрямування. Саме тому зміст вузівської
мовної освіти вчителя початкових класів
спрямовується на забезпечення такої мовно-
теоретичної і мовленнєво-практичної підго-
товки, яка буде адекватною його ролі в
сучасній школі.

Здійснений аналіз проблеми дозволяє
зробити висновок про те, що головними
засадами формування культури професійно-
го мовлення у майбутніх педагогів повинні
стати такі показники: бажання  збагачувати і
поглиблювати власне мовлення; перекона-
ність у суспільній значущості рівня культури
мовлення педагога; увага до норм літератур-
ної мови; критичне й творче ставлення до
написаного і промовленого слова; створення
на заняттях атмосфери доброзичливої уваги
і творчого пошуку; систематичність у осяг-
ненні поставленої мети – формувати комуні-
кативно підкованого молодого спеціаліста.
Майбутній вчитель має усвідомлювати і

пам’ятати, що його професійна мовленнєва
діяльність має бути підпорядкована найго-
ловнішому очікуваному результату – про-
дуктивній мовленнєвій діяльності учнів.
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Постановка проблеми. Основні освітні
завдання вирішуються у сучасному навчаль-
но-виховному процесі через набуття студента-
ми знань, умінь і навичок, які сприяють роз-
витку та самореалізації особистості, набуття
умінь і навичок, набуття нових знань шляхом
самонавчання і взаємонавчання. Ці завдання
вирішуються за допомогою впровадження
інноваційних технологій навчання, зокрема
інтерактивних.

Незважаючи на розуміння важливості
навчання у новий спосіб, зміни в освітньому
процесі є дуже важливими. Можливо, най-
більшим бар’єром у використані інтерактив-
них технологій навчання є побоювання, що
студенти не будуть брати участь у вправах, не
будуть застосовувати розумові операції вищо-
го рівня чи недостатньо засвоять зміст. Багато
викладачів бояться ризикувати, вважаючи, що
втратять контроль над студентами, або вважа-
ють свої навички недостатніми. Впливають на
використання нових методів і побоювання
педагога бути розкритикованим за нетради-
ційний стиль навчання. Адже не секрет, що
більшість навчальних закладів схильні до тра-
диційних, сталих форм і методів навчання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Проблеми методики використання інтерактив-
них технологій навчання розглянуті в мето-
дичних посібниках О. Пометун, Л.Пироженко;
в статтях Г. Андреєвої, К. Баханова,
В. Волканова, Н. Васильєвої, Н. Василенко,

С. Крамаренко, А. Мартинець, О. Марущак,
Л. Пироженко, О. Пометун, Г. Сазоненко,
О.Щербак, В. Щедрикова, надрукованих в
журналах «Відкритий урок», «Все для вчите-
ля», «Инновации в образовании», «Рідна
школа», «Управління школою», «Історія в
школах України», «Директор школи» та інші.

Найбільш повно питання теорії, практики і
досвіду розглянуті О. Пометун, Л. Пироженко
в методичному посібнику «Інтерактивні тех-
нології навчання: теорія, практика, досвід» [6]
та статтях педагогічних журналів: «Рідна
школа», «Відкритий урок». Дається узагаль-
нення інтерактивного навчання, характеристи-
ка інтерактивних форм і методів, їх організа-
ційна особливість. Автори звертають увагу на
практичне застосування інтерактивних техно-
логії навчання, наводять приклади інтерактив-
них уроків.
Мета статті – теоретичне обґрунтування сут-

ності інтерактивних технологій навчання та їх
використання в навчально-виховному процесі.
Виклад основного матеріалу. Застосування

інтерактивних технологій навчання в навчаль-
ному процесі вищого навчального закладу
дозволить розвивати основи нестандартного
мислення студентів, відхилитися від стерео-
типності у мисленні, розвиває уяву, навички
комунікативного спілкування, інтелектуальну,
емоційну, мотиваційну та інші сфери.

Інтерактивна (від англ. «іnter» – взаємний
та «act» – діяти) технологія навчання – це
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системний метод створення, застосування та
визначення процесу навчання як суб'єкт-
суб'єктної форми взаємодіючого навчання у
формі діалогу, направленого на розвиток осо-
бистісних індивідуальних задатків, інтересу до
самостійного набуття знань [9].

Інтерактивні технології навчання – це не
панацея навчального процесу. Вони потребу-
ють високого рівня професіоналізму, педаго-
гічної майстерності педагога і систематичної,
цілеспрямованої підготовки до проведення
занять. Перш ніж застосовувати інтерактивні
форми і методи навчання на заняттях, викла-
дач повинен навчити студентів правилам
інтерактивної взаємодії. Студенти самостійно
освоюють усі рівні пізнання (знання, розумін-
ня, застосування, аналіз, синтез, оцінку) – у
викладача з'являється час для проведення
індивідуальних консультацій, індивідуально-
групового пояснення нового навчального
матеріалу і контролю за роботою студентів.

Інтерактивне навчання – різновид взаємо-
навчання, де і студент, і викладач є рівноправ-
ними, рівнозначними суб'єктами навчання, які
чітко розуміють, чим вони займаються, актив-
но аналізують те, що знають, вміють і здійс-
нюють[9].

Всі технології інтерактивного навчання
потребують напруженої розумової роботи сту-
дента та його власної активної участі в здо-
бутті знань. Активність студента, в свою чергу,
призводить до глибокого засвоєння знань та
вмінь використовувати їх на практиці.

Що стосується класифікації інтерактивних
технологій, то О. Пометун і Л.Пироженко
запропонували класифікацію інтерактивних
технологій навчання в залежності від форм
(моделей) навчання, в яких реалізуються
інтерактивні технології. Таким чином, залежно
від мети заняття та форм організації навчаль-
ної діяльності студентів інтерактивні техноло-
гії навчання були ними об'єднані в 4 групи: 

1. Інтерактивні технології кооперативного
навчання.

2. Інтерактивні технології колективно-гру-
пового навчання.

3. Інтерактивні технології ситуативного
моделювання.

4. Інтерактивні технології відпрацювання
дискусійних питань [7, с. 33].

До інтерактивних технологій кооператив-
ного (колективного) навчання віднесені тех-
нології: «Робота в парах», «Ротаційні трійки»,
«Два – чотири – всі разом», «Карусель»,
«Робота в малих групах», «Діалог», «Синтез
думок», «Спільний проект», «Пошук інформа-
ції», «Коло ідей», «Акваріум» і т. д. 

До інтерактивних технологій колективно-
групового навчання віднесені технології:
«Обговорення проблеми у загальному колі»,
«Мікрофон», «Незакінчене речення»,
«Мозковий штурм», «Навчаючись – учусь»,
«Мозаїка», «Аналіз ситуації» (Case-study),
«Вирішення проблем», «Дерево рішень» і т.д.

До інтерактивних технологій ситуативного

моделювання відносять симуляції та імітацій-
ні ігри: «Судове слухання», «Громадське слу-
хання», розігрування ситуацій за ролями:
«Рольова гра», «Відтворення сценки»,
«Драматизація» і т.д.

До інтерактивних технологій відпрацюван-
ня дискусійних питань відносять: «Метод
ПРЕС», «Зайняти позицію», «Зміни пози-
цію», «Шкала думок», «Континуум»,
«Дискусія», дискусія в стилі телевізійного
ток-шоу, «Оціночна дискусія», «Дебати» і т.д.

Використовуючи інтерактивну технологію
навчання, необхідно зрозуміти, що ця техно-
логія потребує ретельної попередньої підго-
товки до впровадження її у навчальних гру-
пах. Крім обов'язкової необхідної навчально-
методичної документації розробляю додатко-
вий роздавальний. Разом зі студентами:

1. Розробляються правила роботи в малих
навчальних групах, які роздруковую для кож-
ної міні-групи і оприлюднюю в аудиторії

2. Проводиться фронтальна робота, в про-
цесі якої визначається остаточно навчальна
проблема, аспекти її вирішення

3. Формуються міні-груп та розподіл ролей
4. Інструктуються міні-групи щодо вико-

нання завдання
Використовування інтерактивних методів

навчання, дає можливість проявити якості
лідера усім студентам. Це створює, як правило
позитивну мотивацію навчання і активізацію
пізнавальної діяльності студентів матеріал,
опрацювати розподіл ролей, налаштувати сту-
дентів на позитивну співпрацю один з одним.

Методи інтерактивного навчання можна
поділити на дві великі групи: групові та фрон-
тальні. Перші передбачають взаємодію учас-
ників малих груп (на практиці від 2 до 6-ти
осіб), другі – спільну роботу та взаємонавчан-
ня всієї групи. Час обговорення в малих гру-
пах – 3-5 хвилин, виступ – 3 хвилини, виступ
при фронтальній роботі – 1 хвилина. 

Впровадження інтерактивних методів
навчання відбувається за логікою «від просто-
го до складного», паралельно застосовуючи як
фронтальні, так і групові методи.

Існує значна кількість підходів до класифі-
кації інтерактивних технологій. Однак струк-
тура заняття із застосуванням цих технологій
приблизно однакова.

1. Мотивація
2. Оголошення, представлення теми та очі-

куваних навчальних результатів
3. Надання необхідної інформації
4. Інтерактивна вправа – основна частина

заняття і за змістом, і за обсягом. 
5. Підбиття підсумків.
6. Оцінювання результатів заняття.
Більш детально розглянемо кожний з ета-

пів інтерактивного заняття. 
1. Мотивація
На початку заняття важливо створити у сту-

дентів певний рівень мотивації для подальшої
активної та результативної діяльності на занят-
ті. Слід студентів зацікавити, пробудити в них
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інтерес до вивчення даної теми, переконати в
практичній, теоретичній чи соціальній значи-
мості виучуваного матеріалу. Для цього іноді
застосовується вступна презентація з теми,
створення проблемної ситуації, ситуації успіху.

Зацікавлення студентів темою уроку.
Використовуються навчальні проблемні
ситуації, наочність, нескладні інтерактивні
технології («Мікрофон», «Мозковий штурм»,
«Криголам», «Вилучи зайве», «Роз’єднай
слова», тощо). 

Приклад: Тема «Готовність педагога до
інноваційної діяльності»

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»
1. Які якості треба розвивати майбутньому

педагогу, щоб сформувати готовність до інно-
ваційної діяльності?

На дошці записуються усі ідеї. Потім здійс-
нюється вибір ідей і пошук спільних думок.
Після чого проголошується тема, мета та зав-
дання, очікувані результати заняття.

2. Оголошення, повідомлення теми та очі-
куваних результатів навчання.

Другим етапом інтерактивного заняття є
«Оголошення, повідомлення теми та очікува-
них результатів навчання». Мета викладача –
забезпечити розуміння студентами змісту
їхньої діяльності, тобто того, що вони мають
досягти на занятті і чого від них чекає педагог.

Формулювання очікуваних результатів
заняття – це принциповий момент інтерактив-
ного навчання, бо не усвідомивши цього, сту-
дент може сприйняти навчальний процес як
ігрову форму діяльності, не пов'язану з
навчальним предметом.

На цьому етапі заняття я використовую
такі інтерактивні технології як «Мікрофон»,
«Незакінчені речення».

3. Надання необхідної інформації
Мета етапу «Надання необхідної інформа-

ції» – дати студентам достатньо інформації
для того, щоб на її основі виконувати прак-
тичні завдання, але за мінімально короткий
час. Це може бути міні-розповідь, читання
роздаткового матеріалу, виконання домашньо-
го завдання, опанування інформації за допо-
могою технічних засобів навчання або наоч-
ності тощо. Для економії часу на занятті, щоби
досягти його максимального ефекту, можна
давати інформацію для попереднього домаш-
нього вивчення. Також на занятті доцільно ще
раз звернути на неї увагу, особливо на прак-
тичні поради, якщо необхідно, прокоментува-
ти терміни або організувати невеличке опиту-
вання.

На цьому етапі я використовую такі техно-
логії: «Мікрофон», «Робота в парах», «Ажурна
пилка», «Пошук інформації». 

4. Інтерактивна вправа – основна частина
заняття і за змістом, і за обсягом. 

Інтерактивна вправа – центральна частина
заняття. Її мета – засвоєння навчального мате-
ріалу, досягнення результатів заняття.
Інтерактивна вправа обов'язково має послі-
довність і регламент проведення:

1. Інструктування (2-3 хвилини).
2. Об'єднання в групи або розподіл ролей

(1-2 хвилини).
3. Виконання завдання, де викладач висту-

пає як організатор, помічник, ведучий дискусії
(5-15 хвилин).

4. Презентація результатів виконання впра-
ви (10-15 хвилин).

Інтерактивні методи, які можна використати:
дискусія, робота в парах, робота в групах,
«Навчаючись – учусь», «Карусель», рольова гра.

Приклад: Тема «Сутність і особливості
педагогічної технології. Класифікація педаго-
гічних технологій» 

Для успішного засвоєння студентами даної
теми я використовую такий метод інтерактив-
ного навчання, як рольова гра.

1. Студенти утворюють дві групи: перша –
представники авторських шкіл, друга – жур-
налісти педагогічних видань.

2. Представники авторських шкіл дають
коротку характеристику інноваційної суті
своєї школи, відповідають на запитання жур-
налістів. Журналісти ставлять представникам
авторських шкіл запитання для з’ясування
особливостей виховних технологій, які засто-
совуються в конкретних школах.

3. Ведучий прес-конференції представляє
журналістам гостей, надає слово учасникам,
розпочинає і завершує прес-конференцію.

5. Підбиття підсумків.
Закінчуючи заняття, важливо підсумувати

зроблене на занятті. Підбиваючи підсумки
з’ясовується як рівень засвоєння знань студен-
тами, так і їхні враження від заняття. 

Інтерактивні методи, які використовують-
ся: «Незакінчені речення», «Мікрофон», робо-
та в групах.

Наприклад, при проведенні практичного
заняття на тему: «Метод проектів в початковій
школі. Використання проектної технології в
початковій школі» використовується метод
«Мікрофон». Кожен по черзі бере так назва-
ний мікрофон і дає відповідь на поставлене
запитання.

1. Що таке проект?
2. Чи потрібен метод проектів у початковій

школі? 
3. Як ознайомити молодших школярів з

проектною діяльністю?
4. Як навчити учнів планувати роботу над

проектом?
5. Як оцінювати навчальні проекти?
6. Які типові помилки трапляються при

організації проектної діяльності?
6. Оцінювання результатів заняття.
Студентам запропоновано оцінити свою

роботу на занятті, виставивши собі від 0 до 3
за кожним з критеріїв. 

1. Я активно працювала в групі – 
2. Я вносила вдалі пропозиції, що були вра-

ховані групою –
3. Я допомагала іншим учасникам, заохочу-

вала їх до роботи –
4. Я узагальнювала думки інших та просу-
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вала роботу групи вперед –
Кілька студентів за бажанням називають і

обґрунтовують власні оцінки (3 хв.).
У процесі застосування інтерактивного

навчання постійно виникали різні проблеми
та труднощі. Вважаємо за доцільне їх навести,
щоб висвітлити практичний бік інтерактивно-
го навчання.

Отже, типові проблеми: студент часто не
має власної думки, а якщо і має, боїться
висловлювати її відкрито, на всю аудиторію;
важко бути мобільними, змінювати обстанов-
ку, методи роботи; труднощі в малих групах:
лідери намагаються «тягнути» групу, а слабші
студенти відразу стають пасивними; часто сту-
денти не вміють слухати інших, об’єктивно
оцінювати їх думку, рішення. Проте за умови
вмілого провадження інтерактивні методи
навчання дозволяють залучити до роботи всіх
студентів групи, сприяють виробленню соці-
ально важливих навиків роботи в колективі,
взаємодії, дискусії, обговорення. При застосу-
ванні інтерактивного навчання поглиблюється
мотивація. 

Хочеться також відмітити основні переваги
інтерактивних технологій навчання:

- інтерактивні технології допомагають
забезпечити глибину вивчення змісту.
Студенти освоюють усі рівні пізнання (знан-
ня, розуміння, застосування, аналіз, синтез,
оцінка);

- викладач отримує можливість диференці-
йованого підходу до студентів із особливими
потребами – особистісними та інтелектуаль-
ними;

- змінюється роль студентів: вони прийма-
ють важливі рішення щодо процесу навчання,
розвивають комунікативні вміння й навички,
організаційні здібності;

- основним джерелом мотивації навчання
стає інтерес самого студента (відбувається
перехід від зовнішньої мотивації (оцінки) до
внутрішньої (потреба знань);

- значно зростає роль особистості педагога:
він менше часу витрачає на розв’язання про-
блем з дисципліною, викладач більше розкри-
вається перед студентами як лідер, організа-
тор;

- студенти, які отримують особистий досвід
викладання, з іншої точки зору дивляться на
навчально-виховний процес, на роль виклада-
ча та студента в ньому;

- завдяки ефекту новизни та оригінальнос-
ті інтерактивних методів при правильній їх
організації зростає цікавість до процесу
навчання.

Загалом інтерактивне навчання дає змогу
наблизити викладання до нового, особистісно-
зорієнтованого рівня.

Висновки. При інтерактивному навчанні
змінюється взаємодія педагога й студентів:
активність педагога поступається місцем
активності студентів, а завданням педагога
стає створення умов для прояву їх ініціативи.
Педагог відмовляється від ролі своєрідного
фільтра, що пропускає через себе навчальну
інформацію, і виконує функцію координатора,
порадника, партнера у роботі студентів, спону-
кає їх до самостійного пошуку. Студент стає
повноправним учасником навчального проце-
су, його досвід слугує основним джерелом піз-
нання.

На занятті працюють в тій чи іншій мірі всі
студенти. Справді, сильні студенти, а також
особистості з високим рівнем контактності
будуть проявляти вищу активність, ніж зам-
кнуті і слабкі. Проте слід постійно «втягува-
ти» їх в роботу, створювати ситуації успіху.
Але заняття не повинно бути перевантаженим
інтерактивними вправами. Оптимально (з
практики) – 1-2 методи за заняття.

Важливо поєднувати взаємонавчання з
іншими методами роботи – самостійним
пошуком, традиційними методами.
Неможливо побудувати весь процес навчання
виключно на інтерактивних технологіях. Це
один з багатьох шляхів, які допомагають
досягнути мети і приносять результат тільки в
поєднанні з іншими.
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Постановка проблеми. Україна є однією з
,,піонерів” застосування колового тренування.
Ще  1955 року Б. Фраткман з Одеси в часо-
писі ,,Теория и практика физической культу-
ры” опублікував статтю ,,Методика увеличе-
ния плотности урока по физическому воспи-
танию”. Підвищення щільності уроку обумов-
лено якраз застосуванням колового методу,
що і є змістом зазначеної статті.
Ідея колового тренування на той час поля-

гала в злитому виконанні фізичних вправ, роз-
міщених по колу, а найчастіше – по перимет-
ру спортивної зали. Ця система тренування
була розповсюджена  раніше у формі ,,потоко-
вого” виконання фізичних вправ, особливо в
гімнастиці.
Англійські спеціалісти Морган і Адамсон

детально розробили тренування потоковим спо-
собом під час виконання фізичних вправ, і ця
робота була опублікована  1958 року під назвою
,,Cirguit-training” („Колове тренування”).
Рік потому, німецькими спеціалістами були

опубліковані матеріали наукового обґрунту-
вання колового тренування, а цілісна наукова
праця у вигляді книги про колове тренування
,,Kreis Training” (під загальною редакцією
М.Шоліха) вийшла в світ у Берліні  1965-го
року. Один цей факт свідчить про велике
бажання спортивного керівництва тодішньої
НДР якомога швидше втілити ці розробки

безпосередньо в спортивну практику.
Визнання німецькими спеціалістами про-

відної ролі розвитку фізичних якостей в сис-
темі фізичного виховання населення і безпосе-
редньо в спортивній підготовці якраз і вимага-
ло термінового застосування організаційно-
методичних розробок М. Шоліха.
Фахівці України з фізичної культури і

спорту майже не зробили рішучих кроків до
опанування прогресивного виду тренування,
назва якому – колове тренування і залишили-
ся на позиціях півстолітньої давності. Така
позиція зумовлена насамперед тим, що нам у
спадок залишилась система фізичного вихо-
вання колишнього Радянського Союзу, в якій
провідну роль у навчальних закладах відводи-
лось набуттю умінь та навичок і в останню
чергу розвитку фізичних якостей школярів та
студентів.
До наступної проблеми, що відсуває

визнання провідної ролі фізичної підготовле-
ності школярів та студентів навчальних закла-
дів можна віднести невміння відповідних
фахівців диференційовано підходити до
фізичної підготовки різних категорій населен-
ня. В практиці існують певні штампи в підхо-
дах до розвитку фізичних якостей. Наприклад,
в розвитку сили – це повторний метод з мак-
симальними або субмаксимальними обтяжен-
нями. Звичайно, що з таким підходом впро-
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вадження колового тренування на заняттях з
фізичного виховання не тільки в ЗОШ, а й у
вищих навчальних закладах дуже проблема-
тично, а можна сказати й неможливо, врахо-
вуючи наявні підходи до організації навчаль-
них занять.
Наступною проблемою є елементарна нео-

бізнаність (яка межує з неграмотністю) викла-
дачів фізичного виховання в тому, що для
школярів і студентів може бути ефективним
застосування екстенсивного методу з особис-
тою вагою свого тіла або з незначними обтя-
женнями. За нашими дослідженнями, що про-
водились у формі опитування, переважна біль-
шість викладачів і навіть тренерів (до 90%) не
можуть пояснити суть екстенсивного методу
тренування, а також не можуть однозначно
пояснити поняття екстенсифікації й інтенсифі-
кації тренувального процесу.
Щодо організаційно-методичних форм

застосування колового тренування, то резуль-
тати відповідей були приблизно на тому само-
му рівні, але ,,обізнаність” більшості наших
спеціалістів і студентів зводиться до того, що
колове тренування проводиться ,,по колу”. На
їх думку, основна відмінність виявляється у
формі організації занять: не ,,лінійно”, а ,,по
колу”, і навіть у тому, що фізичні вправи під-
бираються з прапорцями, обручами, гімнас-
тичними палицями тощо, в основному для
підготовки до масових показових заходів.
Згадуючи афоризм відомого професора
М.Г.Озоліна: ,,Знаємо, але не робимо”, – так і
хочеться в даному випадку перефразувати –
,,Не робимо, бо не знаємо”.

Аналіз досліджень і публікацій. Сучасну
основу методики колового тренування складає
багаторазове повторення запланованих фізич-
них вправ за умови точного дозування наванта-
ження в установленому порядку його зміни й
чергування з відпочинком. У практичній трену-
вальній діяльності, а також на заняттях з фізич-
ного виховання у навчальних закладах України
колове тренування не знайшло широкого впро-
вадження, того самого часу нам не зустрічались
науково-методичні роботи, що визнають
неефективним застосування колового трену-
вання. Навпаки, ряд авторів [1,2, 3,7 та ін.]
визнають високу ефективність застосування
колового тренування при двох або трьох разо-
вих заняттях на тиждень, що забезпечує швид-
кий розвиток рухових здібностей за відносно
короткий термін часу. Про широкі можливості
колового тренування не тільки в спортивній
практиці, а й в ефективному застосуванні під
час навчального процесу, особливо у вищих
навчальних закладах, можна довідатись з дея-
ких методичних робіт [3, 4, 5 та ін.]. У своїх
роботах автори наголошують на здатності коло-
вого тренування сприяти постійному збільшен-
ню навантаження, уникаючи при цьому  пере-
втоми завдяки можливості постійного чергу-
вання різних вправ, що призводить до активно-
го відпочинку та емоційності проведення
занять. Висока щільність тренувальної роботи

забезпечує ефективний розвиток рухових якос-
тей поряд з удосконаленням функціональних
можливостей організму. В роботах також зазна-
чаються підвищена активність, свідомість,
цілеспрямованість і висока дисципліна студен-
тів на заняттях коловим тренуванням.
Задля справедливості необхідно зазначити

те, що у тренувальній практиці ДЮСШ і, пев-
ною мірою у навчальних закладах, має місце
проведення занять за коловим принципом; без
застосування індивідуальних карток досягнень
і, як наслідок, без урахування індивідуальних
можливостей кожного при виконанні однако-
вих вправ. У даному випадку не може бути
належного індивідуального навантаження.

Ціль статті – виявити обʼєктивні та
субʼєктивні чинники, що  перешкоджають
застосуванню колового тренування у навчаль-
но-виховній роботі навчальних закладів та
довести ефективність відповідних методів
колового тренування.

Виклад основного матеріалу. Говорячи
про колове тренування, як організаційно-
методичну форму занять фізичними вправа-
ми, необхідно розрізняти власне колове трену-
вання (КТ) від “занять за типом колового тре-
нування”. Колове тренування характерне тим,
що в ньому застосовують індивідуальні картки
досягнень з обов'язковим максимальним тес-
туванням (МТ) і подальшим визначенням
індивідуального фізичного навантаження, вра-
ховуючи результати попереднього МТ.
Для більшої переконливості необхідно

навести приклад, який дуже часто використо-
вується нашими тренерами під час підготовки
спортсменів із застосуванням колового трену-
вання. Тренер вносить до тренувального
плану одним з пунктів ,,колове тренування”, а
організаційно-методичне забезпечення його
знаходиться на рівні переліку фізичних вправ,
що передбачаються для виконання, та порядок
їх виконання. У подібному випадку про коло-
ве тренування, яке передбачає низку організа-
ційно-методичних прийомів для забезпечення
комплексного розвитку фізичних якостей тих,
хто займається, не йдеться. Тому ми вирізняє-
мо наведений приклад застосування так зва-
ного “колового тренування”, яке будується
лише за зовнішніми ознаками колового трену-
вання, від самого колового тренування, основ-
ною характерною ознакою якого є чітка регла-
ментація з обов’язковим індивідуальним дозу-
ванням навантаження.
Слід підкреслити, що відмінність і ефек-

тивність колового тренування полягає не в
тому, що вправи виконуються по колу за  сим-
волічною схемою, а скажімо, в легкій атлетиці
бігові вправи лінійно одна за одною, чи в тре-
нуванні важкоатлета вижимання, ривок,
поштовх тощо. Якраз цінність і якісна відмін-
ність колового тренування від інших форм і
методів тренування полягає в поєднанні різно-
направлених фізичних вправ у одну цілісну тре-
нувальну програму, що в кінцевому результаті
виявляється більш ефективними. Якщо поєд-
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нати ряд вправ циклічного характеру, це може
дати результат в покращенні силової витрива-
лості в разі дозування їх певним чином в часі
й зусиллях, а вправи ациклічного характеру в
певному поєднанні матимуть великий вплив
на підвищення працездатності організму,
оскільки під час їх виконання можна регулю-
вати навантаження на серцево-судинну систе-
му. Однак, найголовніша і якісна відмінність
полягає в успішному поєднанні групового
навантаження для всіх, хто займається коло-
вим тренуванням, із суворою індивідуалізаці-
єю. Відносне поєднання загального наванта-
ження для всієї групи з індивідуальними від-
мінностями для кожного досягається завдяки
максимальному тестуванню.
Чіткий облік виконаного навантаження в

поєднанні з максимальним тестуванням для
кожного можливий тільки за наявності особо-
вих карток навантаження – це критерій колово-
го тренування на науково-методичній основі,
що відрізняється від простого застосування пев-
них фізичних вправ, нехай навіть і скрупульоз-
но  підібраних за схемою колового тренування.
Говорячи про ефективність колового тренуван-
ня, не можна не згадати про підвищену актив-
ність, свідомість, високу дисципліну, а інколи й
цілеспрямованість тих, хто займається цим
видом фізичного тренування. У коловому трену-
ванні слід вважати  позитивним широкий вибір
заохочування до покращення фізичної підготов-
леності, особливо в шкільному та студентсько-
му середовищі, де  можна чітко виділяти віднос-
не зростання показників під час чергового макси-
мального тестування. Уданому випадку йдеться
про оцінку за покращення індивідуальних
показників фізичної підготовленості школярів
та визначення переможців в класі, групі за під-
сумками відносних, а не абсолютних показників
приросту кількості повторень в циклі (чверть,
семестр); силових показників, ємності легень,
зниження ЧСС в спокої тощо.

Колове тренування в сучасному вигляді
передбачає постійне й планомірне збільшення
навантаження, але при цьому, як правило, вда-
ється уникати перетренованості, завдяки чіт-
кій індивідуалізації виконання роботи та чер-
гуванню різних за своєю направленістю та
структурою рухів. Необмежена можливість
підбору фізичних вправ до того чи іншого
комплексу колового тренування сприяє не
тільки комплексному виявленню основних
рухових якостей, але, що надзвичайно важли-
во, зміцненню сили внутрішніх органів і сис-
тем організму.
У коловому тренуванні найбільш раціо-

нально можна поєднати вибіркове направлен-
ня фізичних вправ стосовно різних спеціаліза-
цій із загальнокомплексною дією на організм
спортсменів на різних етапах підготовки,
включно до найвищої спортивної майстернос-
ті. Однак у цьому випадку не спостерігається
так звана “місцева м’язова втома”. Без сумніву,
до позитиву потрібно віднести поєднання чіт-
кої повторюваності тренувальних факторів з

ефектом перемикання зміни діяльності, що
сприяє умовам для виявлення високої працез-
датності й позитивних емоцій під час занять
коловим тренуванням.
Надзвичайно важливим в організації занять

колового тренування є повне усвідомлення
викладачем суті колового тренування як орга-
нізаційно-методичної форми занять.
Неврахування хоча б одного з компонентів як в
організації, так і в методиці побудови колового
тренування може звести нанівець ефективність
даної форми занять фізичними вправами.
Викладач повинен чітко уявляти спрямова-

ність занять в цілому, у тому числі й колового
тренування, як невід’ємної складової таких
занять на певний період, семестр, навчальний
рік. Ураховуючи зазначене, необхідно чітко
уявити вплив того чи іншого методу в колово-
му тренуванні, а також варіанта його виконан-
ня в екстентенсивному чи інтенсивному режи-
мі інтервального методу.
Під час організації занять колового трену-

вання необхідно враховувати умови проведен-
ня занять: наявність спортивної зали, інвента-
ря, допоміжних пристосувань, кількість учнів
(студентів) на заняттях, а також присутність
навчальних груп в одній залі, які коловим тре-
нуванням не займаються, та ін. 
Це принципово важливо, бо наявність різ-

норідних груп в одній залі унеможливлює
застосування колового тренування інтерваль-
ним методом з суворо регламентованим часом
вправ і відпочинку. В такому випадку слід
застосовувати безперервно-потоковий або
інтервальний методи за цільовим часом.
Колове тренування слід поділити на чоти-

ри основних види:
– колове тренування за методом безперер-

вно-потокової вправи;
– колове тренування за методом інтерваль-

ної вправи з екстенсивним та інтенсивним
варіантами;

– колове тренування за повторним методом;
– тренувальні заняття за типом колового

тренування.
У організаційному плані передбачається

вправи комплексу позначати   спеціальними
табличками, на яких позначається № вправи і
її дозування (в цифрах), схематично направ-
лення руху, "чоловічками" характерне зобра-
ження даної вправи (рис. 1).  

Рис. 1 – Порядок розміщення і зміни “стан-
цій” з табличками виду вправи та її дозування

Постметодика.  – 2017.  – № 2-3 (127-128).  107



Ці таблички повинні розміщуватись у залі
у тому порядку, в якому буде відбуватися
"проходження станцій". Як правило, виконан-
ня вправ відбувається по периметру зали в
одному напрямку.
Заняття за типом колового тренування

можна проводити  безперервно-потоковим та
інтервальним методами з чітко регламентова-
ним часом роботи й відпочинку.
Виконання вправ за методом безперервної

потокової роботи відбувається без подання
сигналів викладача. У цьому випадку учень чи
підгрупа (якщо одночасно закінчили виконан-
ня вправи) самостійно переходить до наступ-
ної “станції” і без відпочинку починає її вико-
нувати. Як правило, за цим методом встанов-
люється цільовий час проходження одного
кола та всього колового тренування, яке може
складатися з 1– 3–х  кіл.
Збільшення навантаження може відбува-

ється за рахунок кількості проходження кіл на
одному із занять: на 1-му тижні занять – 1
коло (після проведення МТ), на 2-му тижні
занять – 2 кола, на 3-му тижні занять – 3 кола,
і в подальшому цей цикл повторюється ( рис.
2). Право на існування і практичне застосу-
вання мають й інші схеми підвищення трену-
вальних навантажень.  За умови проведення
занять 2 рази на тиждень ця схема може мати
місце, але краще практикувати сталу схему; 2
кола на кожному занятті, що частіше зустріча-
ється в практичній діяльності.
Надзвичайно важливо підібрати такі впра-

ви, щоб за 15 с можна було виконати 10–12
повторів в середньому темпі. Тривалість від-
починку між колами – 3 хв.

Рис. 2 – Схема підвищення навантажень під
час занять за типом колового тренування

У практиці спортивного тренування часті-
ше зустрічається інтервальний метод з дозу-
ванням: 15 с – робота, 45 с – відпочинок. Однак,
це дозування не є сталим і може змінюватися
залежно від підготовленості тих, хто займаєть-
ся фізичними вправами. Для чіткого проведен-
ня занять за інтервальним методом необхідно
всю групу (клас) розділити на підгрупи по 3-4
особи та закріпити за ними певний номер впра-
ви (“станції”) з якого починається колове тре-
нування. Якщо, наприклад, підгрупі надається
порядковий номер 5, то вона починає колове
тренування з вправи № 5 і  закінчує повне коло
вправою № 4. Колове тренування починається
після розминки (підготовчої частини) 5–8 хв,

яка складається з бігу (3–5 хв) та вправ загаль-
норозвиваючого характеру. Після розминки
викладач подає сигнал "Приготуватися", за
яким усі підгрупи займають своє місце, тобто
стають на “свою станцію". За сигналом свистка
(або іншим сигналом) починається виконання
вправ усіма учасниками тренування одночасно.
Наступний сигнал свистка означає кінець вико-
нання вправи. Відпочинок протягом 45 с
достатній для переходу до наступної "станції".
За п’ять секунд до початку виконання вправи
подається команда "Приготуватися", що озна-
чає зайняти місце і відповідне вихідне поло-
ження для виконання чергової вправи.
Зазначений порядок організації й проведення
колового тренування відповідає інтервальному
методу з регламентованим часом виконання
вправи і відпочинку.

Позитивним у такому виді тренування
можна вважати часті зміни вправ комплексу,
тобто комплекс може бути не постійним, а час
від часу змінюватися, і завдяки добре організо-
ваній наочності (наявність табличок) студенти
можуть виконувати вправи "з листа", але попе-
редня інформація і показ правильного вико-
нання вправ  викладачем повинні мати місце.
Позитивним, без сумніву, є і постійний припис
вправ комплексу, що сприяє засвоєнню певних
рухових навичок та досконале вивчення цих
вправ, а також організаційна дисципліна.

До недоліків цього виду  колового тренуван-
ня слід віднести:

– дозування (повторюваність) вправ для
всіх майже однакове;

– не враховуються індивідуальні можли-
вості кожного з тих, хто займається тренуван-
ням за типом колового тренування;

– відсутній контроль за інтенсивністю
навантаження;

– відсутній аналіз динаміки збільшення
тренувального навантаження за певний цикл
тренування.
Слід пам’ятати, що заняття за типом коло-

вого тренування відрізняються від колового
тренування не за формою, а за змістом і,
насамперед, чітким індивідуальним дозуванням
навантаження.

Методична організація колового тренуван-
ня за  екстенсивним варіантом інтервального
методу. Заняття за цим методом найбільш
відповідає оригіналу "серкіт-тренінг", але із
застосуванням так званих "дієвих пауз" від 45
с до 90 с або використання комплексу без
суворо регламентованих пауз відпочинку,
однак з цільовим часом. Перший варіант може
бути застосований в тому  разі, коли в спор-
тивній залі находиться одна група (клас).
Другий варіант екстенсивного методу перед-
бачає збільшення кількості повторівза певний
цикл занять (6-10) занять, а тому поступове
збільшення числа повторів за формулою: 

за нашими даними найбільш відповідає
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Тижні Заняття Дозування Примітка
1 1 1 МТ На початку

заняття
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2 3 МТ/2* 2
4 МТ/2* 2

3 5 МТ/2* 3
6 МТ/2* 3



умовам проведення колового тренування у
навчальних закладах. Однак, збільшення
навантаження може бути також за наступни-
ми компонентами: збільшення кількості кіл в
тренувальному циклі за умови збереження
стандартної кількості повторів кожної вправи
та збільшення кількості вправ у комплексі
тренування.

Визначити максимальні можливості тих,
хто займається коловим тренуванням у кож-
ній вправі надзвичайно важливо тому, що це є
основою визначення подальшого навантаження
на повний цикл занять. Звичайно, запропоно-
вані варіанти екстенсивного виконання вправ
за інтервальним методом роботи не є вичер-
пними, вони можуть мати різні варіанти,
видозміни вказаних варіантів і в цьому суть
подальшого вдосконалення колового трену-
вання. Однозначно, що розглянутий метод має
найбільш широке застосування у тренуванні
спортсменів-розрядників, а також на академіч-
них заняттях студентів і школярів (на жаль, у
шкільній програмі колове тренування до цього
часу не знайшло широкого застосування). 
Цей метод вигідно відрізняється тим, що

фізичні вправи можуть бути суворо регламен-
товані.  Чітка регламентація вправляння і від-
починку сприяє встановленню порядку й дис-
ципліни на заняттях з фізичного виховання в
загальноосвітніх школах. 
В умовах роботи у ВНЗ із застосуванням

цього методу найбільш виправданим є варіант
з цільовим часом у кожному колі колового
тренування (рис. 3). По-перше, студенти
більш свідомо ставляться до виконання
поставленої задачі, тобто до завдання "вклас-
тися" у відведений час у кожному колі, а по-
друге, надається можливість водночас вільно-
го вибору відпочинку  залежно від складності
(трудності) виконаної вправи. Таким чином,
"пульсова вартість" виконання вправ реґулю-
ється за станом самопочуття. Тривале вико-
нання колового тренування, один-два роки
тренування (2–4 семестри у ВНЗ) дає змогу
надзвичайно точно у часі відчувати початок
наступної роботи. Як правило, після 4–5
занять студенти з точністю до 60 с дотримува-
лися призначеного цільового часу.
Однак, слід звернути увагу на тривалість

відпочинку між виконанням вправ комплексу.
За нашими даними період відпочинку недо-
цільно робити менш тривалим щодо тривалос-
ті виконання вправи. Найбільш виправданим
періодом відпочинку відносно "пульсової вар-
тості" виконання вправ – 60 с.
По мірі підвищення фізичної підготовленос-

ті період відпочинку змінюється в бік змен-
шення, в той же час сумарна характеристика
частоти пульсу в кожному колі не змінюється,
або ж має тенденцію до зниження [7]. Слід
зауважити, що зменшення періоду відпочинку
відбувається не планово, а за бажанням самих
студентів. Зменшення ЧСС у тренувальних
циклах (8 занять) свідчить про покращення як
функціональної підготовленості, так і тренова-

ності в цілому, що підтверджується даними
зростання показників в педагогічних контроль-
них вправах при проведенні педагогічного екс-
перименту [6]. Експеримент зі студентами
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського протягом
чотирьох семестрів також  дав нагоду прослід-
кувати в експериментальній групі (оскільки в
контрольній групі зробити це неможливо з-за
відсутності МТ) кореляційний взаємозв’язок
показників (кількості повторів) першого семес-
тру (МТЗ) і другого семестру (МТ6) з показ-
никами Гарвардського степ-тесту (ІГСТ), який
відображає рівень функціонального стану сер-
цево-судинної системи і працездатності орга-
нізму. Зазначений взаємозв’язок у першому
семестрі відсутній, у другому спостерігається
вірогідне зростання (р< 0,05), а в третьому –
сильний взаємозв’язок (р< 0,01). Досить ціка-
вим виявився той факт, що в контрольній групі
показники спірометрії навіть знизилися на 11,5
одиниці після 42 тренувальних занять, того
самого часу в експериментальній групі збіль-
шилися на 21,1 одиниці (р< 0,05). Ці дані екс-
периментально підтверджують ефективність
екстенсивного інтервального методу з цільовим
часом.
У методичних виданнях часто можна зус-

тріти рекомендації щодо місця колового тре-
нування в основній частині на уроках або на
заняттях студентів. За нашими даними, коло-
ве тренування поставлене на початку занять,
не впливає на якість вивчення технічних дій.
Однак, для ефективності колового тренування
необхідно дотримуватись наступних принци-
пів: за вправами, спрямованими на розвиток
будь-якої якості, йдуть вправи, які сприяють
розвиткові інших фізичних якостей; вправи з
великим навантаженням загальної дії повинні
чергуватися з вправами локальної дії на орга-
нізм, як кожної серії, так і загального наванта-
ження усього семестрового циклу.

Висновки:
1) головною причиною, що перешкоджає

широкому застосуванню колового тренування
у навчальних закладах є тільки обізнаність
викладачів фізичного виховання, а не глибокі
знання організаційно-методичних принципів
колового тренування. На перешкоді стає
також організація місць розташування “стан-
цій” (виготовлення табличок з рисунками) та
заготовка індивідуальних карток досягнень в
коловому тренуванні;

2) суворий облік виконаної роботи, чітке
уявлення про дозування у наступних заняттях
(тренуваннях), допомагають викладачеві у
раціональному управлінні навчальним проце-
сом в індивідуальному плані. З іншого боку,
студенти (школярі) навчаються самостійності
під час занять коловим тренуванням, до кінця
виконувати заплановане навантаження, свідо-
мо ставитися до занять та обліку виконаної
роботи. Все це можна віднести до прогресив-
ної форми проведення занять (тренування),
особливо для початківців, для яких оцінка
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досягнень (у відносних змаганнях в класі,
групі) має першочергове значення в інтенси-
фікації тренувальних занять;

3) колове тренування і тренування за
“типом колового тренування” мають організа-
ційно-методичну схожість, але суттєво відріз-
няються в індивідуалізації та точності трену-
вальних навантажень у зв’язку з впроваджен-
ням індивідуальних карток особистих досяг-
нень і проведення в певному порядку макси-
мальних тестувань (МТ). Зазначені відміннос-
ті є головним фактором ефективності колово-
го тренування.

4) упроцесі фізичного виховання студентів у
ВНЗ із застосуванням колового тренування і
“тренування за типом колового тренування” при
двох разових заняттях на тиждень спостерігаєть-
ся приріст функціональних, силових і швидкіс-
но-силових рухових здібностей, однак вірогід-
ний приріст показників (р< 0,05) спостерігався в
групі із застосуванням колового тренування.
Угрупі, яка тренувалась “за типом колового тре-
нування”, вірогідний приріст був забезпечений
тільки в силових вправах (р< 0,05).
Існує необхідність проведення подальших

досліджень в обраному напрямі.
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том інтервального методу



Постановка проблеми у загальному
вигляді. В умовах політичних, економічних
та соціальних перетворень, які відбуваються
на сучасному етапі в Україні, значно підви-

щуються вимоги до підготовки педагогічних
працівників, основним завданням яких є
навчання й виховання підростаючого поко-
ління, яке повинно бути не лише високоосві-
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МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПОЗАКЛАСНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ

О. В. Чайка 

У статті подано структурну модель підготовки майбутніх учителів-філологів до організації позакласної
творчої діяльності учнів загальноосвітніх шкіл, що містить мету, педагогічні умови, форми і засоби реалі-
зації, компоненти, критерії та показники їх прояву, рівні підготовленості студентів до такої діяльності і
результат. Обґрунтовано педагогічні умови: стимулювання інтересу майбутніх учителів-філологів до орга-
нізації позакласної творчої діяльності учнів загальноосвітніх шкіл; залучення майбутніх учителів-філоло-
гів до проектної діяльності методичного спрямування; активізація творчої діяльності майбутніх учителів-
філологів засобами театральної педагогіки. Визначено компоненти (когнітивний, мотиваційний, креатив-
но-діяльнісний, рефлексивний), критерії (знаннєвий, настановний, творчо-технологічний, проективно-
аналітичний) і рівні (високий, достатній, задовільний, низький) підготовленості майбутніх учителів-філо-
логів до організації позакласної творчої діяльності учнів загальноосвітніх шкіл.

Ключові слова: підготовка майбутніх учителів, організація позакласної творчої діяльності учнів, струк-
турна модель, педагогічні умови, компоненти, критерії, показники, рівні підготовленості.

Чайка E. В. Модель подготовки будущих учителей-филологов к организации внеклассной творческой
деятельности учащихся общеобразовательных школ
В статье подана структурная модель подготовки будущих учителей-филологов к организации внекласс-
ной творческой деятельности учащихся общеобразовательных школ, которая содержит цель, педагогиче-
ские условия, формы и средства реализации, компоненты, критерии и показатели их проявления, уровни
подготовленности студентов к такой деятельности и результат. Обоснованы педагогические условия: сти-
мулирование интереса будущих учителей-филологов к организации внеклассной творческой деятельно-
сти учащихся общеобразовательных школ; привлечение будущих учителей-филологов к проектной дея-
тельности методичной направленности; активизация творческой деятельности будущих учителей-фило-
логов средствами театральной педагогики. Определены компоненты (когнитивный, мотивационный,
креативно-деятельностный, рефлексивный), критерии (знаниевый, наставительный, творческо-техноло-
гический, проективно-аналитический) и уровни (высокий, достаточный, удовлетворительный, низкий)
подготовленности будущих учителей-филологов к организации внеклассной творческой деятельности
учащихся общеобразовательных школ.

Ключевые слова: подготовка будущих учителей-филологов, организация внеклассной творческой дея-
тельности учащихся, структурная модель, педагогические условия, компоненты, критерии, показатели,
уровни подготовленности.

Chaika O.Model of Future Philology Teachers Training to Organize Extracurricular Creative Activity of
Secondary Schools Students
The author represents the structural model of training future philology teachers to organize extracurricular cre-
ative activity of secondary schools students. The model includes goal, pedagogical conditions, forms and means
of implementation, components, criteria and their indicators, the levels of students’ readiness to such activities
and results. The author substantiates such pedagogical conditions as stimulation of interest of future philology
teachers to organize extracurricular creative activity of secondary schools students; involvement of the future
philology teachers into project activities in methodology; rising creative activity of future philology teachers by
means of theater pedagogy. Components (cognitive, motivational, creative, active, reflexive), criteria (knowledge,
presetting, creative and technologically enriched, projective and analytical) and readiness levels (high, good, sat-
isfactory, low) of future philology teachers to organize extracurricular creative activity of secondary school stu-
dents are determined.

Key words: preparation of future philology teachers, organizing creative extracurricular activities of students,
structural model, pedagogical conditions, components, criteria, indicators, readiness levels.
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ченим і вихованим, але й вміти творчо мис-
лити та самореалізовуватись. Значну роль у
розвитку творчої особистості школярів відіг-
рає позакласна діяльність учителів, зокрема
вчителів-філологів. Натомість аналіз науко-
вих джерел засвідчив, що організації поза-
класної творчої діяльності учнів загальноос-
вітньої школи майже не приділяється уваги
у вищому педагогічному навчальному закла-
ді в процесі підготовки  вчителів-філологів
до педагогічної діяльності. Наразі важливим
завданням є зацікавлення студентів у вико-
ристанні саме цього виду діяльності для
поліпшення рівня викладання філологічних
дисциплін і підвищення інтересу до філоло-
гії з боку учнів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,

в яких започатковано розв’язання даної
проблеми. Проблеми формування творчої
особистості постійно перебувають у центрі
уваги науковців (Н. Кічук, Н. Ляшова,
В. Рагозіна, С. Сисоєва та ін.), на думку
яких, творчі здібності учнів необхідно фор-
мувати в процесі навчально-виховної роботи,
у тому числі і в позанавчальний час. 

Питання організації творчої діяльності
учнів висвітлювались у працях
Л. Парамонова, І. Тітова, І. Хоменчук та ін.
Особливості організації позакласної роботи
в середніх навчальних закладах розгляда-
лись ученими в різних аспектах: організація
позакласної роботи з дітьми шкільного віку
– Т. Дем’янюк, Г. Кловак, В. Коротеєва,
С. Литвиненко, Г. Майборода, П. Щербань та
ін.; організації дозвіллєвої діяльності школя-
рів – Є. Акнаєв, Ю. Бабанський,
М. Бушканець, Г. Волощенко, Г. Євтєєва,
І. Корсун, В. Лукманова та ін. Слід відзначи-
ти, що науковцями наголошується, що для
організації такої діяльності в загальноосвіт-
ній школі вчитель повинен бути, по-перше,
творчою особистістю, розвивати свій твор-
чий потенціал, а, по-друге, підготовленим до
здійснення такої діяльності. Отже, перед
вищими педагогічними навчальними закла-
дами постає завдання підготовки майбутніх
учителів до організації творчої діяльності
учнів в позакласний час.
Формулювання цілей статті. Метою стат-

ті є обґрунтування моделі підготовки май-
бутніх учителів-філологів до організації
творчої позакласної творчої діяльності учнів
загальноосвітніх шкіл.
Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. В основі наукового дослідження лежить
метод моделювання, який науковцями
визначається як: метод дослідження об'єкта
пізнання дослідження явищ, процесів, сис-
тем шляхом побудов та вивчення їхніх моде-
лей; використання моделей для визначення
або уточнення характеристик об'єктів, що
конструюються [1, с. 36]; інструмент аналізу
для, пошуку та обґрунтування найкращого
рішення з урахуванням та оцінюванням
можливих наслідків прийняття рішень [2, с.

34]; допоміжний засіб, який у процесі піз-
нання, дослідження дає нову інформацію про
основний об'єкт вивчення [3, с. 114].

Поняття «модель» (від лат. modulus –
міра) трактується як: умовне зображення, що
замінює об’єкт пізнання і є джерелом інфор-
мації щодо нього, спосіб виразу властивостей,
зв’язків і явищ реальної дійсності на основі
аналогії, тобто аналог об’єкта-оригіналу, кот-
рий у процесі пізнання і на практиці слугує
для одержання та розширення знання
(інформації) про оригінал з метою його кон-
струювання, перетворення або управління [4,
с. 68]; умовний образ (зображення, схема,
опис тощо) якогось об'єкта (або системи),
який зберігає зовнішню схожість і пропорції
частин за певної схематизації та умовності
засобів зображення [5, с. 39]; систему знаків,
що відтворює певні істотні властивості систе-
ми-оригіналу, це схематичне зображення яко-
гось процесу чи явища, що використовується
як спрощена його заміна [6, с. 82]; штучно
створений об'єкт у вигляді схеми, фізичних
конструкцій, знакових форм або формул,
який, будучи подібний до досліджуваного
об'єкта (або явища), відображає і відтворює в
більш простому й узагальненому вигляді
структуру, властивості, взаємозв'язку і відно-
сини між елементами цього об'єкта [7].
Відтак, модель – це схематичне зображення,
що відображає основні структурні складові
процесу підготовки майбутніх учителів-філо-
логів до організації позакласної творчої
діяльності учнів загальноосвітніх шкіл.

Метою моделі є підготовка майбутніх
учителів-філологів до організації позаклас-
ної творчої діяльності учнів загальноосвітніх
шкіл. На нашу думку, цей процес буде про-
ходити успішно, якщо впровадити в освітній
процес вищого педагогічного навчального
закладу відповідні педагогічні умови, під
якими розуміємо спеціально створені обста-
вини, що забезпечують сприятливі умови
для підготовки майбутніх учителів-філологів
до організації позакласної діяльності учнів
загальноосвітньої школи і спрямовані на роз-
виток їхніх творчих здібностей під час здійс-
нення цієї діяльності.

Визначення педагогічної умови
«Стимулювання інтересу майбутніх учите-
лів-філологів до організації позакласної твор-
чої діяльності учнів загальноосвітньої
школи» зумовлене тим, що успішне здійснен-
ня будь-якої діяльності залежить від зацікав-
леності в її виконанні. З погляду педагогіки,
інтерес є формою прояву пізнавальної потре-
би, яка забезпечує спрямованість особистості
на усвідомлення мети діяльності й тим самим
сприяє її орієнтації, а також ознайомленню з
новими фактами, більш повному і глибокому
відображенню дійсності [5].

Отже, під час навчання перед викладача-
ми постає завдання стимулювання інтересу
майбутніх учителів-філологів до творчої
діяльності, тобто організовувати навчально-
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виховну роботу в такий спосіб, щоб у сту-
дентів виникала потреба в творчості. Це
пов’язано з тим, що в тому разі, якщо вчи-
тель зацікавлений у проведенні того чи того
заходу після уроків, він має володіти гарни-
ми знаннями з фаху, бути обізнаним у сучас-
них технологіях, добре розумітись на різно-
манітних формах позакласної роботи. Не
простим завданням є добір потрібної форми
позакласного заходу з великої кількості
наявних. Завдання вчителя-філолога проду-
мати, щоб цей захід був цікавий учням, від-
повідав їхнім віковим потребам, містив у собі
корисну та пізнавальну інформацію. 

Важливим є також і вміння залучити
учасників позакласного заходу до творчої
діяльності. Тільки вчитель-філолог, що має
інтерес до зацікавлення дітей у вивченні
української мови та літератури в позаклас-
ний час зможе професійно організувати таку
діяльність. Засобами реалізації зазначеної
педагогічної умови виступили проблемні
лекції, лекції-полілоги, міні-лекції, презента-
ції, семінари, диспути, в ході яких студенти
ознайомлювались із сутністю і видами поза-
класної діяльності, усвідомлювали її роль у
становленні творчої особистості учнів. 

Інша педагогічна умова «Залучення май-
бутніх учителів-філологів до проектної
діяльності методичного спрямування» спря-
мована на опанування студентами практич-
них умінь організації позакласної творчої
діяльності учнів. Ми згодні з думками
дослідників (Л. Лук’янова, О. Тульська,
Л. Хоружа, А. Цимбалару, А. Цюприк,
Т. Якимович та ін.), що в основу проектної
діяльності покладена ідея про спрямованість
навчально-пізнавальної діяльності студентів-
філологів на результат, який досягається
завдяки вирішенню тієї чи тієї проблеми. 

Так, Л. Хоружа акцентує увагу на тому, що
проектна діяльність – це спосіб розвитку
творчості, самостійності, прагнення до ідеаль-
но-перспективного перетворення світу за
допомогою креативних дій і операцій у про-
цесі створення конкретного продукту – про-
екту ідеального та реального [8, c. 13].
Важливим є те, що результат можна буде
побачити, осмислити застосувати на практиці. 

Зазначимо, що виконання того чи того
завдання під час підготовки проекту в поза-
класній роботі, дозволяє студентам повірити
у свої можливості, відчути себе успішним у
певній сфері. До того ж створення того, чого
раніше не існувало і що має певну наукову
вагу, і за що було отримане схвалення та
позитивна оцінка, значно підвищує бажання
вчителя-філолога використовувати метод
проектів у майбутньому під час організації
позакласної творчої діяльності учнів.

Не менш важливою ознакою проектної
діяльності, наголошує О. Тульська, є актив-
на взаємодія усіх учасників навчального про-
цесу. Студенти і викладачі виступають як
рівноправні суб’єкти навчання. Акцент у

процесі набуття знань зміщується з передан-
ня-репродукції на творчий рівень їх застосу-
вання [9]. Ми підтримуємо думку дослідни-
ці, оскільки участь у проектній діяльності
надає можливість студентам-філологам
самовдосконалюватися, розвивати творчі
здібності, креативність, комунікативність,
організаторські здібності, а також надає мож-
ливість спробувати себе в різних ролях серед
учасників проекту: автор ідей, виконавець,
учасник, організатор. 

Використання методу проектів сприяє
ефективній підготовці майбутнього конку-
рентоспроможного фахівця з української
мови та літератури, який завдяки виконанню
суспільно корисних завдань набуває власної
думки щодо розв’язання професійних зав-
дань та почуття відповідальності, вміє пра-
вильно будувати діалог з іншими спеціаліс-
тами, орієнтуватися в сучасному інформа-
ційному світі, організовувати навчальний та
позанавчальний процес на високому профе-
сійному рівні. Реалізація зазначеної педаго-
гічної умови здійснювалася в ході практич-
них занять, на яких студенти розробляли
творчі проекти, метою яких було планування
позакласної творчої діяльності (зокрема роз-
робка сценаріїв проведення свят, літератур-
них вечорів з української мови та літератури
тощо), розробляли плани роботи літератур-
них і мовних гуртків, готували реклами,
також проводилися рольові й ділові ігри,
здійснювалася самостійна робота і т. ін. 

Остання педагогічна умова «Активізація
творчої діяльності майбутніх учителів-філо-
логів засобами театральної педагогіки». У
педагогіці не викликає сумніву той факт, що
використання театральної педагогіки необ-
хідне вчителеві будь-якої спеціальності, але
особливо воно знаходить відображення в
діяльності майбутнього вчителя-філолога.
Щоб зацікавити учнів у вивченні того чи
того літературного твору йому замало буде
просто ознайомити дітей з його змістом.
Завдання «педагога-артиста» так провести
урок, щоб викликати емоційний відгук щодо
творчості того чи того літератора, зацікавити
учнів цікавими історіями з життя письмен-
ників і поетів.

Театральна та педагогічна діяльність, на
думку Н. Середи, подібні за метою (вплив на
людину та створення переживання); за зміс-
том (комунікативні творчі процеси); за
інструментарієм, засобами (психофізична
природа актора та педагога). Як для актора,
так і для педагога головною умовою для роз-
криття здібностей та можливостей є публіч-
ність. Педагог виходить один на один з ауди-
торією, впливає на розум і серце своїх вихо-
ванців усіма психофізичними засобами, тор-
каючись думок, почуттів, волі, уяви та
пам’яті слухачів. Чарівність та переконли-
вість – це ті якості, без яких не може обій-
тись ні справжній актор, ні справжній педа-
гог [10, с. 52]. 
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Стимулом до навчання і творчості може
стати застосування елементів театральної
педагогіки під час організації літературного
вечора за типом побудови режисером теат-
рального дійства. Адже, поєднання елементів
гри і навчання в позакласній творчій діяль-
ності з української мови та літератури, здат-
не позитивно впливати на розвиток творчих
здібностей учнів. Зацікавленість і схвальні
коментарі учнів стануть мотивацією для вчи-
телів-філологів і надалі використовувати
елементи театральної педагогіки під час
організації позакласної творчої діяльності
учнів зі свого предмета. В межах реалізації
зазначеної педагогічної умови студенти готу-
вали театралізовані уривки улюблених тво-
рів, виступаючи в ролі режисера, музичного
редактора, акторів тощо. Крім цього, під час
самостійної роботи вони інтерпретували
афоризми і висловлювання видатних людей
щодо артистизму вчителя.  

Зауважимо, що визначені педагогічні
умови розглядались у комплексі, оскільки
всі вони впливають на процес підготовки
майбутніх учителів-філологів до організації
позакласної творчої діяльності учнів загаль-
ноосвітніх шкіл.

У структурі підготовленості майбутніх
учителів-філологів філологів до організації
позакласної творчої діяльності учнів загаль-
ноосвітніх шкіл виокремлено когнітивний,
мотиваційний, креативно-діяльнісний, реф-
лексивний компоненти, оцінка сформованос-
ті яких здійснювалася за відповідними кри-
теріями і показниками. 

Так, когнітивний компонент оцінювався
за знаннєвим критерієм, показниками якого
є: знання з фаху майбутнього вчителя укра-
їнської мови та літератури; знання вчителя-
філолога щодо творчої діяльності; знання
вчителя-філолога щодо форм позакласної
діяльності. 

Критерієм оцінки сформованості мотива-
ційного компонента було обрано настанов-
ний з такими показниками, як: мотивація на
педагогічну діяльність; мотивація успіху;
потреба в творчості. 

За творчо-технологічним критерієм
визначався ступінь сформованості креатив-
но-діяльнісного компонента. Показниками
цього критерію виступили такі: організацій-
но-комунікативні вміння, наявність творчого
потенціалу, уміння організовувати колектив-
ну творчу діяльність. 

Рефлексивний компонент оцінювався за
допомогою проективно-аналітичного крите-
рію, який містить такі показники, як: уміння
проектувати позакласну творчу діяльність
учнів; уміння аналізувати діяльність учнів;

рефлексивні вміння.
Відповідно до критеріїв та їх показників

було схарактеризовано рівні підготовленості
майбутніх учителів-філологів до організації
позакласної творчої діяльності учнів загаль-
ноосвітніх шкіл (високий, достатній, задо-
вільний, низький).

Результатом реалізації моделі є підготов-
леність майбутніх учителів-філологів до
організації позакласної творчої діяльності
учнів загальноосвітніх шкіл.
Висновки. Презентована модель підготов-

ки майбутніх учителів-філологів до організа-
ції позакласної творчої діяльності учнів
загальноосвітніх шкіл містить усі необхідні
складові педагогічного процесу: мету, педаго-
гічні умови формування зазначеного фено-
мена, форми і засоби їх реалізації, компонен-
ти, критерії підготовленості та кінцевий
результат.  Перспективу подальшого дослід-
ження вбачаємо у впровадженні зазначеної
моделі в освітній процес вищих педагогічних
навчальних закладів.
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Актуальність. Реформування дошкільного
навчального закладу неможливе без якісного
оновлення системи роботи з педагогічними
кадрами. Сучасні умови вимагають такого
вихователя, який може постійно вдосконалю-
вати свою педагогічну майстерність, профе-
сійно зростати, вчитися, поповнювати свої
знання. Якщо цього немає, вихователь неми-
нуче відставатиме від життя. Щоб цього не
сталося, щоб вихователь не почувався безпо-
радним і безпомічним у морі інноваційних
технологій, на допомогу повинна прийти
належним чином методична робота в закладі.     

Велика роль у навчанні дорослих нале-
жить методичному об'єднанню вихователів.

Сучасний вихователь значно вимогливіше
ставиться до форм організації навчальних
заходів. Саме тому потрібно ретельно визна-
чати назви таких заходів, щоб учасники мали
уявлення про рівень залучення до роботи,
тоді вони зможуть внутрішньо налаштувати-
ся на відповідний рівень навчання.

Вчений Г.Ф.Москалик зазначав, що взає-
модія всіх учасників процесу впровадження
інклюзивного навчання – це шлях до успіху,
а результатом цієї роботи буде набуття дити-
ною з особливими освітніми потребами від-
чуття своєї важливості, знаходження нею в

подальшому свого гідного місця у суспіль-
стві [7].

Ефективність навчання педагогів зале-
жить від того, наскільки вони готові до учас-
ті у навчальному процесі, від вмотивованос-
ті. Досвід роботи свідчить про те, що резуль-
тат навчання буде більш вагомим та матиме
практичне спрямування, якщо учасники бра-
тимуть активну участь у формуванні та
застосуванні тих знань, які здобувають у ході
навчання. 

Опрацювавши дані матеріали можна
дійти висновку, що сучасні дошкільні
навчальні заклади потребують вихователів,
які мають високу методичну компетенцію в
знаннях інклюзії, методик психології та
педагогіки, різних видів завдань, які вико-
ристовуються при певних відхиленнях, вихо-
ватель повинен мати високу вмотивованість,
володіти сучасними технологіями. 

Метою роботи є з’ясування рівня підви-
щення методичної компетентності виховате-
ля в умовах інклюзії за допомогою різних
форм роботи методичного об’єднання. 
Виклад основного матеріалу.
Взагалі існує  безліч форм методичної

роботи, але найбільше нам сподобались
погляди С. Жалюк яка розділила на тради-
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ційні та нетрадиційні, які ми надалі розгля-
немо більш детально [4].

Традиційні форми методичної роботи: 
Масові форми — забезпечують удоскона-

лення знань педагогів, сприяють виробленню
єдиної педагогічної позиції щодо педагогіч-
них систем. Для них характерні наявність
постійного складу педагогів, певна спланова-
ність і періодичність у роботі [8]. 

1. Цільові семінари організовуються з
урахуванням потреб педагогічних працівни-
ків в ознайомленні з досягненнями науки й
передового досвіду. Вони розраховані на гли-
боке вивчення актуальних і важливих про-
блем як у теоретичному, так і практичному
плані. На семінарах проводяться дискусії,
диспути, ділові ігри, що є школою набуття
педагогами досвіду творчої роботи [3]. 

2. Педагогічні читання проводять з метою
удосконалення й поширення передового
педагогічного досвіду. Педагогічні читання є
першим етапом районних, обласних, всеук-
раїнських читань. Педагогічні читання на
рівні закладу проводяться також з метою
підбиття підсумків роботи закладу над мето-
дичною проблемою. 

3. Нарада — колективне обговорення
окремих питань групою осіб, які мають без-
посереднє відношення до їх вирішення.
Наради можуть бути періодичні і спрямова-
ні на вирішення поточних проблем методич-
ної роботи; короткі і тривалі [1].

4. Педагогічна рада — постійний орган
управління навчальним закладом, призначе-
ний для розгляду основних питань навчаль-
но-виховної роботи. Головним завданням
педагогічної ради є об'єднання зусиль педа-
гогічного колективу закладу на піднесення
рівня навчально-виховної роботи, упровад-
ження в практику досягнень педагогічної
науки й передового педагогічного досвіду
[11]. 

5. Оперативно-методична нарада — колек-
тивна форма підвищення наукового рівня
педагогічної роботи, попередження можли-
вих помилок, виправлення допущених недо-
ліків у роботі. На оперативно-методичній
нараді розглядаються питання, які неможли-
во передбачити та спланувати заздалегідь.
Такі наради проводяться з керівниками уста-
нов, педагогічними працівниками та мето-
дистами з метою оперативного обговорення
окремих методичних питань, постановки
поточних навчально-виховних завдань,
поточного інструктування педагогів. За
характером і змістом роботи їх можна поді-
лити на три типи: інформаційні, інструктив-
ні, звітні [9]. 

6. Семінар — форма науково-методичної
роботи з педагогічними кадрами, спрямована
на підвищення їхньої кваліфікації в процесі
обговорення проблемних питань, доповідей,
виступів, відвіданих навчально-виховних
заходів. Семінар — форма методичної робо-
ти, завданням якої є методична підготовка

педагогічних кадрів; інформування педагогів
з питань педагогічної теорії, досягнень сучас-
ної науки, техніки та культури; знайомство з
подальшими перспективами розвитку психо-
лого-педагогічної науки та її практичного
застосування; розширення й поглиблення
знань слухачів з проблем педагогіки та пси-
хології, методики викладання предмета за
фахом. 

7. Проблемний семінар — групове обгово-
рення однієї особливо важливої та складної
проблеми; організаційна форма методичної
роботи з педагогічними кадрами, які об'єдна-
ні спільним інтересом до конкретних питань
діяльності закладу і прагненням до вдоско-
налення існуючої практики відповідно до
рекомендацій психолого-педагогічної науки;
забезпечує всебічне вивчення відповідної
наукової проблеми і формує особисту пози-
цію та практичну готовність учасників до
використання результатів наукових дослід-
жень. 

8. Психолого-педагогічний семінар —
форма методичної роботи, яка полягає в
ознайомленні педагогів з новітніми досяг-
неннями психолого-педагогічної науки і
передового досвіду на основі обговорення
слухачами повідомлень, доповідей, рефера-
тів, виконаних ними за результатами дослід-
жень, проведених самостійно чи під керів-
ництвом спеціалістів у даній галузі. 

Прихильником групових форми методич-
ної роботи є О.Остапчук, він зазначав, що це
мобільні об'єднання педагогів за інтересами
з метою створення оптимальних умов для
творчих дискусій, обміну досвідом, виконан-
ня практичних завдань [10]. Та розглядав їх
більш детально: 

1. Методичні об'єднання — найпоширені-
ша форма підвищення кваліфікації шляхом
залучення педагогічних працівників до дис-
кусій, диспутів, вирішення проблемних
ситуацій, моделювання фрагментів занять з
вихованцями на основі ідей педагогічної
науки й передового педагогічного досвіду.
Методичні об'єднання організовуються за
територіальною ознакою (в межах закладу,
міські, районні); за типами навчальних
закладів, навчальними предметами чи їх
циклами. Діяльність методичних об'єднань
багатопланова й різноманітна за змістом,
напрямками й формами. 

2. Творча (динамічна) група. Для неї
характерні зацікавленість, високий рівень
пошукової, дослідницької діяльності. Творчі
групи — це організовані невеликі колективи
досвідчених працівників освіти, які поглиб-
лено вивчають розв'язувану певну наукову
проблему і забезпечують творче впроваджен-
ня в практику закладів висновків і положень
психолого-педагогічної науки; своєрідна
форма залучення педагогів і керівників
закладів до творчої діяльності із упровад-
ження в практику роботи досягнень педаго-
гічної науки та передового педагогічного
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досвіду. 
3. Ініціативні групи — об'єднання педаго-

гів, які утворюються на час підготовки та
проведення важливих методичних заходів
(засідання педагогічної ради, науково-педа-
гогічна конференція, педагогічні читання
тощо). У період підготовки засідання педаго-
гічної ради або здійснення інших організа-
ційних або підсумкових заходів ініціативна
група педагогів вивчає стан актуальних про-
блем навчально-виховної та методичної
роботи, відвідуючи навчальні заняття й
масові заходи, проводить бесіди з педагога-
ми, анкетування, узагальнює думки та поба-
жання щодо вдосконалення певної ділянки
роботи. Під час засідання педагогічної ради
або проведення інших організаційно-мето-
дичних заходів ініціативна група організовує
дискусію, полеміку з обговорюваних питань. 

4. Мікрогрупа — одна з форм колективної
методичної роботи, у якій, на відміну від
методичних об’єднань, за визначальний кри-
терій узято взаємну симпатію і, головне,
інтерес до єдиної педагогічної ідеї. Вона
створюється на добровільних засадах у скла-
ді 5—7 педагогів. Кожен учасник спочатку
самостійно вивчає проблему, певний її
аспект, потім доповідає колегам про резуль-
тати. Після обміну думками педагоги спря-
мовують свою діяльність на практичну реалі-
зацію ідеї: проводять відкриті заняття, орга-
нізовують взаємовідвідування занять, масо-
вих заходів тощо. Розв`язавши проблему,
група розпадається або ж визначає нове зав-
дання. 

5. Діяльність творчих мобільних групп,
новацією в управлінській і методичній робо-
ті стає створення мобільних творчих груп.
Мобільність забезпечується вільним перехо-
дом педагогів з однієї групи до іншої в тому
разі, коли вони відчули зростання своєї
фахової майстерності. Робота в мобільній
творчій групі дає педагогові можливість зай-
матися дослідженням цікавої теми, реалізу-
вати себе, поділитися досвідом з іншими, іти
шляхом удосконалення й росту, а керівниц-
тву — можливість стежити за зростанням
майстерності педагогів. 

6. Школа молодого педагога — форма під-
вищення кваліфікації молодих спеціалістів,
які мають педагогічний стаж роботи до 3-х
років; покликана формувати педагогічну
майстерність, творчу індивідуальність моло-
дих педагогів. Школа молодого педагога є
тим центром, де молодий або малодосвідче-
ний працівник має змогу формувати свій
індивідуальний стиль педагогічної діяльнос-
ті, отримує допомогу в побудові навчально-
виховного процесу на основі науки й пер-
спективного досвіду, відчуває радість від
трудової діяльності, виховує в собі дисциплі-
нованість і почуття відповідальності. У
Школі молодого педагога ми розкриваємо і
планомірно виховуємо індивідуальні педаго-
гічні особливості, духовні сили педагога -

початківця. Школа молодого педагога допо-
магає колективу педагогів узгодити свої
методичні, психологічні й педагогічні пози-
ції, зміцнює товариські зв'язки між колега-
ми, робить молодого колегу володарем сек-
ретів майстерності, накопиченої покоління-
ми педагогічних працівників. Учитель народ-
жується від учителя. І від того, якою увагою
і турботою огорне колектив закладу молодо-
го спеціаліста, багато в чому буде залежати
його подальша доля — чи загориться він
бажанням оволодіти педагогічною майстер-
ністю, чи так і не пізнає всієї глибини труд-
нощів і радощів педагогічної праці, а перша
ж поразка змусить його опустити руки. Тому
план роботи Школи молодого педагога
включає в себе бесіди, різні практикуми,
науково-теоретичні семінари, цілеспрямова-
не відвідування занять досвідчених педагогів
і молодих спеціалістів, знайомство з новин-
ками методичної літератури і літератури зі
змісту й технологій предмета. За традицією в
кінці навчального року відбувається презен-
тація молодих педагогічних працівників, де
молоді спеціалісти демонструють свої дороб-
ки, показують, що вміють, чого навчились.
Перші успіхи окриляють і надихають.
Школи передового досвіду об'єднують неве-
ликі групи колег навколо кваліфікованого
педагога, у такій школі молоді педагоги
знайомляться з творчою лабораторією свого
наставника, що сприяє їхньому професійно-
му зростанню. Крім відвідування й аналізу
занять, у школах передового досвіду практи-
кується спільна колективна розробка окре-
мих тем, проводяться практикуми, співбесі-
ди з теоретичних і методичних питань.
Школи педагогічної майстерності об’єдну-
ють педагогів із високою творчою активніс-
тю. Проведення теоретичних дискусій,
колективні розробки окремих педагогічних
проблем забезпечують включення великої
кількості педагогів у творчий пошук. Ділова
гра — метод навчання професійної діяльнос-
ті шляхом її моделювання, близького до
реальних умов, обов'язково з динамічним
розвитком ситуації, завдання чи проблеми,
що вирішується, у процесі ділової гри відбу-
вається діалог на професійному рівні, зіт-
кнення думок і позицій, взаємна критика
гіпотез і пропозицій, їх обґрунтування і зміц-
нення, що зумовлює появу нових знань,
сприяє набуттю досвіду вирішення профе-
сійних завдань і психолого-педагогічних
ситуацій [5]. 

7. Тренінг - це групове заняття під керів-
ництвом ведучого, спрямоване на відпрацьо-
вування особистісних навичок, краще розу-
міння себе й інших. Будь-який тренінг має
яскраво виражений інтерактивний характер,
тому що розрахований на активну суб'єктну
реакцію учасників (інтелектуальну, емоцій-
ну, дієво-практичну). Саме така технологія
набуває вирішального значення при форму-
ванні основ проектування у вихованців та

Постметодика.  – 2017.  – № 2-3 (127-128).  117



педагогів. Тренінг насамперед орієнтований
на проблему і пошук її рішень, розвиває
творчі й дослідницькі навички учасників.
Знання не повідомляються в готовому
вигляді, а є продуктом активної діяльності
самих учасників. У центрі уваги — самостій-
не навчання учасників та їх інтенсивна взає-
модія. На відміну від традиційних, тренінго-
ві форми навчання цілком охоплюють весь
потенціал людини: рівень і якість її компе-
тентності, здібність до прийняття рішень,
творчого перетворення своєї діяльності.
Метою педагогічного тренінгу може стати:
інформування учасників; освоєння нових
педагогічних технологій; набуття нових
навичок і умінь учасниками; зміна погляду
на проблему; створення нової моделі проце-
сів різних рівнів; пошук ефективних шляхів
вирішення виявлених проблем шляхом
об'єднання фахівців різних профілів; підви-
щення самооцінки учасників, ефективності
спілкування з колегами. 

Дослідниця Г. Полякова зазначала, що
індивідуальні форми — надання адресної
практичної допомоги педагогові у розвитку
його професійної програми підвищення ква-
ліфікації з урахуванням рівня його компе-
тентності, потреб і зацікавленості [12]. 

1. Наставництво як форма методичної
роботи полягає в тому, що досвідчені педаго-
ги ведуть індивідуальну роботу з молодими,
малодосвідченими працівниками, передаючи
їм досвід, практично допомагають у виконан-
ні завдань (у підготовці до деяких занять чи
заходів, плануванні роботи, оформленні від-
повідної документації). Ця допомога здійс-
нюється шляхом порад, ознайомлення з
практикою роботи наставника, технікою
виконання окремих завдань. 

2. Консультування — надання допомоги в
самостійному вивченні будь-

якого складного питання. За змістом кон-
сультації можуть бути як теоретичними, так
і практичними. Консультування вчителів
входить в обов’язок насамперед керівників
закладу й керівників методичного об'єднан-
ня. 

3. Самоосвіта — це процес, тісно пов'яза-
ний із повсякденною індивідуальною діяль-
ністю. Рушійною силою самоосвітньої діяль-
ності є суб'єктивне усвідомлення педагогом
об'єктивної потреби в узагальненні своєї
професійної діяльності. Організація самоос-
віти педагога залежить від рівня підготовки,
цілей удосконалення його педагогічної майс-
терності й передбачає визначення проблеми,
вибір раціональних форм і способів усвідом-
лення матеріалу, опанування методики ана-
лізу і способів узагальнення власного і
колективного досвіду, залучення до методів
дослідницького характеру.
Взаємовідвідування занять спрямоване на
обмін досвідом роботи, поширення передово-
го педагогічного досвіду, надання допомоги в
роботі [2].

4. Атестація педагогічних працівників
будується на принципах гласності і суворого
дотримання Законів України та Типового
положення «Про атестацію педагогічних
працівників України». 

5. Індивідуальна науково-методична робо-
та — усвідомлена, цілеспрямована, планомір-
на та неперервна робота педагогів з удоско-
налення їхньої теоретичної і практичної під-
готовки, необхідної для практичної діяльнос-
ті. 

6. Бесіда — з'ясування й погодження
позицій, вияв незадоволення діями праців-
ника, обговорення результатів контролю,
переконання в чому-небудь. 

7. Доповідь або повідомлення — оформле-
ний письмово, але призначений для усного
повідомлення виклад суті проблеми обгово-
рення. 

8. Реферат - одна з форм письмового
представлення результатів індивідуальної
роботи педагога над обраною науково-мето-
дичною темою (проблемою). 

9. Методичні рекомендації — комплекс
пропозицій і вказівок, які сприяють упровад-
женню найефективніших методів і форм
роботи для вирішення якої-небудь проблеми. 

Дослідниця М.Медведєва більш детально
описала у своїй праці нетрадиційні форми
методичної роботи, які визначаються за
методикою колективної творчості: ярмарок
педагогічної творчості; фестиваль педагогіч-
них ідей і знахідок [6]; 

1. Методичний фестиваль — багатопла-
нова разова форма методичної роботи з
великою аудиторією педагогів та методистів,
що передбачає пропаганду перспективного
педагогічного досвіду, обмін досвідом роботи
з упровадження нових педагогічних знахі-
док. На фестивалі ознайомлюються з кращи-
ми зразками педагогічного досвіду, нестан-
дартними формами проведення занять та
іншими формами навчально-виховної робо-
ти, які виходять за межі традицій та загаль-
них стереотипів; 

2. Методичний міст — найактивніша
форма методичної роботи, яка проводиться
для розвитку практичних навичок з проблем
навчання й виховання (наприклад, реаліза-
ція принципу демократизації в навчально-
виховному процесі). Для участі в ній залуча-
ють педагогів різних закладів, керівників
методоб’єднань, батьків, вихованців. Роль
ведучого виконує методист. Методичний
міст — різновид дискусії, яка відрізняється
складом учасників; 

3. Творчий звіт педагога — форма мето-
дичної роботи, спрямована на пошук, під-
тримку і пропаганду передового педагогічно-
го досвіду, а також діяльності всього педаго-
гічного колективу з питань нових технологій
організації навчально-виховної та методич-
ної роботи в закладах освіти; панорама мето-
дичних знахідок; «педагогічні розсипи»;
клуби творчих педагогів; методичні верніса-
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жі; творчі портрети. Спрямовують педагогів
на активну діяльність: педагогічний консилі-
ум;

4. Передовий досвід — навчально-
виховна чи організаційно-педагогічна діяль-
ність, у процесі якої стабільні позитивні
результати в розв'язанні актуальних педаго-
гічних проблем забезпечуються використан-
ням оригінальних форм, методів, прийомів,
засобів навчання та виховання, нових систем
навчання або завдяки інтеграції вже відомих
форм, методів, прийомів і засобів організації
навчально-виховного процесу.
Упровадження передового педагогічного
досвіду — упорядкована система діяльності
методичних центрів, об'єднань тощо, яка
передбачає попереднє навчання методики
роботи даного конкретного педагога-майс-
тра, на спеціальних семінарах-практикумах,
у школах передового педагогічного досвіду;
здійснення в базових і опорних закладах
дослідної роботи з упровадження в практич-
ну діяльність педагогів передового досвіду
на заняттях і контроль адміністрації закладу,
методичних кабінетів, відділів (управлінь)
освіти за впровадженням досвіду, підбиття
підсумків упровадження та обговорення їх
на зібраннях педагогів;

5. Методичний ринг - форма роботи з
педагогічними працівниками, спрямована на
пошук, розвиток, підтримку перспективного
педагогічного досвіду або пошук нових ідей,
шляхів вирішення актуальних проблем осві-
ти. Методичний ринг сприяє вдосконаленню
знань педагогів, виявляє їхню ерудицію.
Його проводять у разі виникнення супереч-
ностей, альтернативних точок зору, діамет-
рально протилежних думок. Його підготовка
й проведення складаються з кількох етапів
перший етап — готуються групи опонентів,
кожна з яких має групу підтримки; другий
етап — вибір методичної проблеми, визна-
чення завдання методичного рингу; третій
етап — захист методичної ідеї. Паузи запов-
нюють ігровими завданнями, педагогічними
ситуаціями; четвертий етап — підбиття під-
сумків, жюрі оцінює рівень захисту певної
думки, підготовку опонентів; 

6. Методичний аукціон — форма певних
ідей, думок, винаходів з метою засвоєння
певних понять з певної теми, проблеми,
конкретного предмета, стимулювання педа-
гогів до пошукової роботи; поширення твор-
чих ідей педагогів-практиків, досвіду їхньої
роботи з певної проблеми; 

7. Дебати — обговорення будь-якого
питання, обмін думками, полеміка, дебату-
вання, суперечки, дискусія. Дебати в мето-
дичній роботі можна використовувати для
прийняття і відстоювання своїх рішень.
Дебати вчать критично мислити, досліджу-
вати різні теми переконливо викладати свої
погляди аудиторії, у дебатах беруть участь
дві команди: одна команда стверджує певну
позицію, інша — заперечує [13]; 

8. Методичний турнір — форма роботи з
педагогічними працівниками, спрямована на
пошук, розвиток, підтримку перспективного
педагогічного досвіду або пошук нових ідей,
шляхів вирішення актуальних проблем осві-
ти; 

9. Методична розробка — видання, яке
містить конкретні матеріали на допомогу
педагогам щодо організації та проведення
якого-небудь заняття чи заходу; поєднує
методичні поради й рекомендації; 

Захист інноваційного проекту — нова
форма групової методичної роботи, пов'яза-
на з попередньою розробкою та наступним
публічним захистом інноваційних підходів
до вирішення певної педагогічної проблеми.
Метою організації і проведення такого захо-
ду є розробка нових підходів до вирішення
педагогічних проблем, конкретних педагогіч-
них технологій, спрямованих на вдоскона-
лення навчально-виховного процесу.
Вирішенням цього питання є  підвищення
методичної компетенції вихователів
дошкільників в умовах інклюзії. 

Протягом одного року на базі дошкільно-
го закладу №63 м. Кременчука брали участь
у педагогічному експерименті 5 вихователів.
Зміст дослідження полягала у наступному:
ми вирішили встановити рівень підвищення
методичної компетенції вихователів, вико-
риставши форми роботи методичного об’єд-
нання, а саме: проблемний семінар, педаго-
гічна рада, дебати. Створивши тести ми вста-
новили максимальну кількість балів яка ста-
новила 100 балів на початку навчального
року було занесено у діаграму результати
вихователів, а саме:

Тест 1 «Знання про надання першої долі-
карської допомоги дітям з дитячим цереб-
ральним паралічем»;

Тест 2 «Використання правильно підібра-
них дидактичних ігор для дітей з затримкою
психічного розвитку»;

Тест 3 «Знання щодо поведінки дітей
аутистів для надання консультацій батькам»;

Тест 4 «Застосування новітніх сучасних
технологій»;

Тест 5 «Знання різних вад зору у дітей,
які відвідують інклюзивну групу».
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Усіма вихователями, які брали участь у
експерименті, було набрано 955 балів.

Протягом одного року ми підготували і
провели 5 методичних об’єднань, а саме за
допомогою таких форм роботи як, проблем-
ний семінар, педагогічна рада, дебати на такі
теми:

1. Педагогічна рада «Перша долікарська
допомога дітям з дитячим церебральним
паралічем, які відвідують інклюзивну
групу»;

2. Проблемний семінар «Особливості
психічного розвитку дітей які мають затрим-
ку психічного розвитку»;

3. Проблемний семінар «Психологічні
особливості дітей аутистів»;

4. Дебати «Застосування сучасних тех-
нологій»;

5. Дебати «Використання знань про
вади зору для правильного облаштування
навчального середовища».

В кінці року за тим же самим тестом про-
вели заміри і дані занесли у таблицю.

Загалом вихователями які брали участь у
експерименті було набрано 1550 балів.
Висновок. Отже, ознайомившись з  дани-

ми діаграми можна побачити, що після вико-
ристання таких форм роботи як: педагогічна
рада, проблемний семінар, дебати на визна-
чену тематику рівень по тесту №1 знання
педагогів про першу долікарську допомогу
дітям з дитячим церебральним паралічем, які
відвідують інклюзивну групу виріс на 145
балів, по тесту №2 удосконалились знання
про особливості психічного розвитку дітей
які мають затримку психічного розвитку
виріс на 145 балів, по тесту №3 вдосконали-
лись знання про психологічні особливості
дітей аутистів виріс на 175 балів, по тесту
№4  щодо застосування сучасних технологій
результат виріс на 145 балів, по тесту №5
використання знань про вади зору для пра-
вильного облаштування навчального середо-
вища піднявся рівень знань педагогів виріс
на 145 балів.
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Актуальність дослідження. Початок ХХI
століття характеризується рядом історичних
подій, які, окрім суспільно-політичного зна-
чення, мають й лінгвокультурологічне.
Явище збереження роду стали знаковими в
концептосфері менталітету українського
народу.

Дослідження взаємозв’язків мови та мен-
талітету українського народу є дуже актуаль-
ною мовознавчою проблемою. По-перше, на
фоні зростання національної свідомості
інстинкт збереження родоводу набувають
високої соціальної значеннєвості, а концепт
РІД є базовою категорією української мен-
тальності. По-друге, вивчення вищезазначе-
ного концепту є вкрай важливим для розбу-
дови українського суспільства, інтеграцій
його в європейський простір, при цьому
прагнення зберегти національну самобут-
ність. По-третє, потребою пізнання станов-
лять структури концепту РІД як складника
української мовної картини світу, яка репре-
зентує художню прозу Люко Дашвар, лекси-
кографію, лексикологію, фразеологію, а
також мовну свідомість сучасного українця.

Мета статті – з’ясувати специфіку мовних
засобів вербалізації концепту РІД як коду
ментальності в мовній картині роману Люко
Дашвар «ПоКров», твору відомої сучасної
письменниці, виданого у 2015 році, а презен-
тованого 2 лютого 2016 року. У цьому творі

виразно простежується мовна репрезентація
вищеназваного концепту, адже в основі
сюжету твору Люко Дашвар «ПоКров»
лежить доля семи колін нащадків багатого
хорунжого Яреми Дороша, події на Майдані
змушують героїв задуматися над питанням:
«А хто ми є – без імені, без сім’ї? – страх на
Майдані не відступав…» [3, с. 278]. 

Поставлена мета передбачає необхідність
вирішення таких завдань:

–  з’ясувати значення концепту РІД  у
романі Люко Дашвар «ПоКров»;

– виявити специфіку мовної репрезента-
ції концепту в українській лексиці, а також
його вербальне втілення в романі Люко
Дашвар «ПоКров»; 

– визначити лексичне значення генеало-
гічних понять, які визначають генетичний
чинник концепту РІД;

– визначити семантичну диференціацію
слів, які вербалізують концепт РІД;

– побудувати асоціативний простір кон-
цепту РІД;

– створити  фрейм-структуру концепту
РІД, актуалізованого в романі Люко Дашвар
«ПоКров».

Нами опрацьована мовна картина роману
Люко Дашвар «ПоКров», зокрема 161 тек-
стова одиниця за репрезентацією концепту
РІД. 
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концептів та концептуального аналізу при-
святили наукові розв’язки І. Голубовська [2],
З. Попова [6], О. Селіванова [7],
Ю. Степанов [10]. Вони трактують концепт
як одиницю ментальності, як інформаційну
структуру, що формується як результат піз-
навальної діяльності людини 7, c.403-404].
Учені вважають, що саме через концепти
можливе розкриття сутності українського
менталітету. 

Під час дослідження ми звернулися й до
фреймової. Структура фрейму, на думку
Й.А. Стерніна, включає три основних типи
даних: поняття (назва фрейму); характерис-
тика (назва термінала); значення характерис-
тики (заповнювач термінала). Фрейм – це
абстрактний образ на зразок схеми за катего-
ріями й підкатегоріями.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Глибинні характеристики концептів, за
словами В. Кононенка, можна простежити,
досліджуючи їх у художньому тексті, причо-
му за умови, коли автор творів справді є
виразником народних сподівань, уявлень
тощо. До таких по праву належить відома
сучасна українська письменниця, яка напи-
сала роман «ПоКров» (2015) про події 2014
року. У творі письменниця акцентує увагу на
важливому – збереженні роду. В інтерв’ю
Люко Дашвар зазначає: «Для мене важливе
моє коріння – це мої батьки, моя земля».
Тож концепт РІД, який можна визначити в
мовній картині роману Люко Дашвар
«ПоКров», трактується як один з менталь-
них категорій, оскільки виражає досвід, який
проймає все буття українського народу.
Комплексний аналіз семантики, етимології,
контекстів уживання концепту РІД у романі
Люко Дашвар дає змогу виявити його зміс-
тове поле, окреслити знання, уявлення, асо-
ціації.

Для характеристики мовної репрезентації
концепту РІД використовуємо розроблену
О. Селівановою модель концепту, що містить
пропозиційну структуру істинних об’єктив-
них знань, їхню суб’єктивну оцінку, асоціа-
тивно-термінальний компонент метафорич-
ної інформації.

Поняття «рід» філософсько-соціологічна
література визначає як групу кровних роди-
чів, котрі ведуть своє походження за однією
лінією (материнською чи батьківською),
усвідомлюють себе нащадками загального
предка (міфічного чи реального), мають
загальне родове ім’я. Досліджуючи родовід,
ми з’ясували, що генеалогія ведеться за чоло-
вічою лінією (зберігається прізвище). Згідно
з давньою традицією наші предки вимірюва-
ли час від семи днів до семи поколінь, сім’я
розглядалася як уособлення семи поколінь
Роду. Тож такий складник, як генетичний
чинник, вербалізований у концепті РІД, уже
на перших сторінках роману «Люко
Дашвар»: «Моліться! Бог почує. Але як не
почує, то рід Дорошів лише в сьомому коліні

згине»; «Не можна, щоби через нашу любов
грішну та через прокльони дружини зрадже-
ної славний рід Дорошів згас!» [3, c.26]; «Та за
сім колін, як дива не стане, обірветься рід
Дорошів» [3, c.27]. Саме з цим аспектом
пов’язаний глибинний зміст аналізованого
концепту РІД.

Концепт РІД також вербалізований у зна-
ченні «ушанування предків». Наприклад, «А
ти, мабуть, розгублена, бо нічого не знаєш
про своїх батьків. А як ми славні? Може, наш
рід … Наполеона гнав чи там лікарню для бід-
них колись побудував, чи ще яке святе діло
для своєї землі…» [3, c.92].

Кровна спорідненість – важлива ознака
роду як суспільної інституції, тому і утворе-
не слово на основі того самого давнього
кореня, що й родити – «давати життя
дитині (дітям) під час пологів (про жінку)»
[9, т.8 c.595], спільнокореневе з рідня, роди-
на, породілля, родитель, рожениця, народ-
ження та ін. Важливою функцією роду було
життєзабезпечення його членів. У листі до
нащадків славної крові Яреми Петріва
Дороша Перпетуя Маркова Дорош пише,
читаємо: «… Прямим нащадком пана Яреми є
і той, хто продовжив його рід по лінії сина
його Гната, якого народила я, грішна
Перпетуя Дорош..» [3, c.330]. Тож слово
«рід» належить до великої множини спорід-
нених слів: родити, народжувати, родина,
рідня, народ, дородність, порода, врода, пере-
родження, що й спостерігаємо в контексті
роману «ПоКров» Люко Дашвар. 

У межах метафоричної моделі РІД →
БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ІСНУВАННЯ відбува-
ється вербалізація концепту як ментальної
категорії.

Більш висока позиція чоловічого персона-
жа та його індивідуалізованість підтверджує
ієрархію стосунків щодо переваги начала,
доводить метафоричну модель РІД → БЕЗ-
ПЕРЕРВНІСТЬ ІСНУВАННЯ: «Хай кожен
золотий, политий сльозами й молитвами
грішної Перпетуї, допоможе встояти перед
прокляттям, продовжити рід Дорошів. Та
перед тим благаю нащадка пана Яреми, який
продовжив його рід по лінії сина Валеріана, що
народився від вінчаної дружини пана Яреми
пані Станіслави…» [3, c. 329-330].

З метою акцентування уваги на лексико-
семантичній групі концепту РІД «БЕЗПЕ-
РЕРВНІСТЬ ІСНУВАННЯ» Люко Дашвар
використовує метафоричну сполуку:
«…Тільки заради продовження роду
Дорошевого ці труди» [3, c.344]; «Подальші
розпорядження мої, що розписані для однієї
лінії, є дійсними і для другої лінії, які не
мають злитися в одну, позбавивши рід роз-
ростання і процвітання» [3, c. 343]

Існували давні слов’янські слова з осно-
вою «рід», які відображали чи не найголов-
нішу функцію буття людини – продовження
роду через народження наступних поколінь.
В українській мові всі поняття, пов’язані зі
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словом «родити», є однією з первинних фун-
кцій і є гармонійно відображені цілим спек-
тром відповідних слів різних частин мови:
«Ми – рідні (прикм.) люди» [3, c.340]. «Я про
справжню спорідненість (ім.), про кров… У
нас із тобою – одна кров, Ярку» [3, c.340].
Слід зазначити ще одну лексико-семантичну
групу, у якій репрезентується концепт РІД, -
це «ОДНА (ОДНАКОВА) КРОВ».

Рід (покоління, що походить від одного
предка), розкривається в синонімічних
рядах: родина, династія, порода (розм.),
поріддя (розм.), порідня (розм.), кодло (зне-
важл.), фамілія (заст.), гніздо (заст.), плід
(заст.), плем’я (заст.) [8, т.2, с. 526]

Філософське осмислення РОДУ як мен-
тальної категорії засвідчують прості неус-
кладнені речення, предикативний центр
яких виражений іменниками з метою підси-
лення ролі присудка, а відповідно зосеред-
ження уваги на значенні роду в житті люди-
ни: «Ім’я – то визначення. Знак, доля… А ім’я
– то рід. А рід – то коріння…» [3, c. 178]

Вербалізовані судження «РІД → КОРІН-
НЯ» підтверджують наступні рядки з рома-
ну: «…Дороші з багатого роду, про них відо-
мості так чи інакше збереглися, а по маминій
лінії я з простих селян. …Але їй помагає доля.
І предки по лінії Дорошів, бо ж їм на небесах
прикро, що рід обірветься» [3, c. 358]. У мов-
ній картині роману «ПоКров» Люко Дашвар
концепт РІД вербалізується за допомогою
постійного епітета «багатий» та метафори
«рід обірветься», що вказують на логічну
роль пращурів, які й на тому світі вболівають
як за безперервність існування роду, так і за
збереження родового коріння.

Через уживання лексичного синоніма
«наші корені» до слова «рід» надає великого
значення ролі історії в житті людини. РІД →
СЛАВНА ІСТОРІЯ НАРОДУ – ця лекси-
ко-семантична група концепту РІД визначає
основну рису ментальності українців: «Ми з
Мар’яною понад усе цінуємо наші корені, -
повідомив довірливо. – От вам пощастило!
Маєте змогу щодня торкатися історії нашо-
го народу» [3, c. 62] Мовну репрезентацію
концепту РІД допомагає мініконцепт ПРА-
ЩУРИ, який доповнює метафоричну модель
РІД → СЛАВНА ІСТОРІЯ НАРОДУ:
«Історична площина набирала об’єму, запо-
лоняла ввесь простір Мар’яниної уяви:
Майдан, Хотинський, омріяне багатство,
батьки, Поля, мрії, солодке й гірке – все щеза-
ло в морі живих емоцій чужих далеких пра-
щурів» [3, c. 89] «Я би, може, справді пішла
працювати в архів, бо там життя не менше,
ніж під небом. Допомагала би людям згадати
своїх пращурів…» [3,c.96]

Пращур – далекий предок, родоначальник
[9, т. 8, с. 524]. Пращур – далекий предок
(батько діда, прадіда), який започаткував рід;
традиційно обожнюваний [4, c. 478].
Антонімічне поєднання слів «чужі – свої»
(пращури) дозволяє стверджувати, що

вивчення роду – це знання славної історії
українського народу.

Мініконцепт ПРАЩУРИ (ПРЕДКИ)
допомагає простежити зв’язок поколінь: «…
Мар’яна повірила: випросила в предків щасли-
вої долі» [3, c. 363]; « Невже після всіх три-
вог, пригод і мордувань історія, яка й почала-
ся з пошуків грошей Яреми Дороша, подару-
вала предків, кохання, рідну кров, закінчить-
ся…» [3, c. 373]

Важливу роль у концепті відіграє модус –
оцінний компонент, адже «концепт – пред-
мет емоцій, симпатій, антипатій, а іноді й зіт-
кнення рідних думок» [5, c. 28] Для головної
героїні роману Мар’яни предки – це не про-
сто попередники сучасних поколінь, це істо-
рія роду, це божественне начала, яке може
дати щасливу долю нащадкам. Ставлячи в
один ряд однорідних додатків слова ПРЕД-
КИ Й РІДНУ КРОВ , письменниця наголо-
шує на кровному зв’язку представників
РОДУ.

Вербалізація концепту РІД у мовній кар-
тині роману Люко Дашвар «ПоКров» відбу-
вається через поняття РОДОВЕ ДЕРЕВО
(РОДОВЕ ГНІЗДО), що дозволяє утворити
метафоричну модель концепту РІД → КОД
ЗБЕРЕЖЕННЯ НАРОДУ, яка належить до
однієї з головних, має виразну ментальну
природу, семантико-когнітивну багатогран-
ність, засвідчену мовними засобами:
«[Мар’яна] напружувалася, вибудовувала
родове дерево Самійла Дороша» [3, c. 204]; «Я
знаю, чому мені тут так добре, - розповідала
Мар’яна Полі телефоном. – Тут родове гніз-
до Дорошів» [3, c. 269] 

Мікроконцепт СІМ’Я є одним з елементів
мережі концептів, що структурують концепт
РІД і зумовлюють виникнення когнітивної
моделі-тріади РІД → СІМ’Я → ЄДНІСТЬ:
«Сім’ю треба докупи збирати, тато, - тихо
і грізно шепотіла Мар’яна. – У сім’ї всяке
може статися. Мама – не така вже й пра-
ведниця, з мріями своїми совковими… Аде вона
– наша. З нашої сім’ї . Як ми її покинемо? Не
можна… Не можна, щоби в сім’ї … свої своїх
же вбивали» [3, c. 253]. Повтори слів «сім’я»,
«наша», «не можна», «свої» посилюють екс-
пресивність значення метафоричної моделі
концепту РІД . А далі знову зустрічаємо: «Не
знаю, хороша в нас сім’я чи погана, ми – одна
сім’я, мама. Сім’я має бути разом» [3, c.
255]. Нижче знову читаємо слова головної
героїні роману Мар’яни, яка дбає про ціліс-
ність родини: «Сім’я має бути разом… В
Мар’яниній голові колом: шукати своїх, шука-
ти …» [3, c. 255]. Ужитий рефрен налашто-
вує на сприйняття СІМ’Ї як єдиного цілого,
а метонімічна модель СІМ’Я → СВОЇ надає
концепту РІД особливого смислу. Шукаючи
«своїх» у родовому гнізді, Мар’яна, головна
героїня, у поняття СІМ’Я  вкладає глибший
зміст: для неї сім’я – це не тільки рідні по
крові, а й близькі по духу люди. Тож наступ-
ною лексико-семантичною моделлю-тріадою
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є РІД → СІМ’Я → БЛИЗЬКІ ПО ДУХУ
ЛЮДИ: «Мар’янина сім’я автоматично ста-
вала більшою. …Як же я Полю тут саму
покину?!» [3, c.282]. Предикат «сім’я ставала
більшою» набуває емоційного характеру. 

За змістом твору згодом Поля рятує
головну героїню Мар’яну від помсти аферис-
та Хотинського, від небезпеки. У відповідь
Мар’яна каже Полі: «Ти врятувала мою
сім’ю» [3, c.321].  Лексема «сім’я» тут ото-
тожнюється з «родом». Для головної героїні
дуже важливо збереження свого генетичного
коду. Під кінець роману вибудовується ще
одна метафорична тріада РІД → СІМ’Я →
ПОРЯТУНОК. У романі «ПоКров» Люко
Дашвар ми стаємо свідками загибелі вірме-
нина Біджо в Слов’янську, який «сім’ю
рятував» [3, c.339]. Дослідження генеалогії
до сьомого коліна Мар’яною теж є порятун-
ком від забуття власних коренів: «Мар’яна
мовить, хоча рветься: я теж рятувала
сім’ю! » [3, c.339]

Відбувається асоціативне бачення концеп-
ту РІД через метафоричну тріаду РІД →
СІМ’Я → КОД ЗБЕРЕЖЕННЯ РОДУ, яка
набуває більш глибокого звучання наприкін-
ці роману.

Символічного значення в романі набуває
асоціативна метафорична модель РІД →
ПОКРОВ. У тлумачному словнику наво-

диться одне із визначень: покров – це те, що
покриває чи охоплює що-небудь [9, т. 8, с.
51]. Бути під покровом – користуватися чим-
небудь заступництвом [9, т. 8, с. 51]. Тож у
назві роман Люко Дашвар використовується
інтерпретація значення слова, адже воно
набуває сенсу «захист, оборона». Через кон-
цептуальну сферу «захист» концепт РІД
корелює з концептом ПОКРОВ. Зберегти і
продовжити славний РІД головній героїні
Мар’яні допомагають лише душі кровних
предків, а тому автор роману використовує
предикати  «покров» та «захист» у поєднан-
ні з фразеологізмом «своя кров»,  що харак-
теризують генетичну пам’ять про всі поко-
ління роду й вплив прародичів на життя та
здоров’я нащадків: «… Хто кров свою не гань-
бить,тому вона – покров! Захист  надійний…»
[3, c.324]. Лексеми «захист» і «покров» є
взаємозамінними й становлять синоніми.

Згодом лексеми «захист» і «покров» утво-
рюють тавтологію «захисний покров», яка,
поєднуючись із епітетом «живий»,
репрезентує метафоричну модель РІД →
ПОКРОВ, надаючи їй особливого значення:
«Марила: перед очима в чорному безкінечному
просторі кружляли злі люди … Їх відганяли
інші: приймали на себе удари, тримали одне
одного за руки, утворюючи навколо Мар’яни
живий захисний покров» [3, c. 376]; « … Перед
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Рис. 1. Фрейм-структура концепту РІД, 
актуалізованого в романі Люко Дашвар «ПоКров»



очима все билися душі, та покров ставав
міцнішим … І раптом відчула неймовірне
легке блаженне щастя – душа відірвалася від
тіла, понеслася до сонму виснажених, скаліче-
них, та незборних душ, які огорнули її міцним
непробивним покровом» [3, c.377]. Пращури,
аби зберегти свій рід на цій землі, огортають
душу головної героїні міцним захистом.
Використовуючи епітет «міцний» та метафо-
ру «душі огорнули покровом», Люко Дашвар
підкреслює силу людського роду, який
бореться за своє збереження, маючи силу
захисту, покрови. Цей мотив спостерігаємо і
на палітурці книги. Її основний колір – чер-
воний, такого кольору й кров, а назва
«ПоКров» складається з одного слова-імен-
ника, але написана таким чином, що читач
несвідомо сприймає «ПоКров» як сполучен-
ня «за кров’ю». Тож реалізація концепту
«РІД» у метафоричній моделі РІД →
ПОКРОВ відбувається вже в назві роману
Люко Дашвар.

Нами створена фрейм-структура концеп-
ту РІД, актуалізованого в романі Люко
Дашвар «ПоКров» (рис.1). 

Висновки. У висновках викладено й сис-
тематизовано основні теоретичні та практич-
ні результати дослідження концепту РІД у
романі Люко Дашвар «ПоКров», а саме:

1. Концепт РІД в романі Люко Дашвар
вербалізується в різні лексико-семантичні
групи, утворюючи метафоричні моделі з
головних та периферійних зон, які тісно
взаємопов’язані. 

2. Нами побудована фрейм-структура
концепту РІД, актуалізованого у романі
Люко Дашвар «ПоКров». Ядром концепту
РІД є значення «генетичний чинник».
Мабуть, цим і зумовлений сакральний зміст
концепту РІД (божество, що визначає долю
людини, її волю).

3. До ближньої периферії концепту РІД
належать такі метафоричні лексико-семан-
тичні групи: «ушанування предків», «код
збереження народу», «свої», «одна кров»,
«зв’язок поколінь», «безперервність існуван-
ня», «коріння», «покров», а до дальньої –
«визначення долі людей», «єдність», «славна
історія народу», «близькі по духу люди»,
«порятунок». 

4. Проаналізований  концепт є лише час-
тиною концептосфери українського народу,
що знаходить своє вербалізоване втілення на
лексико-семантичному рівні мови.

У подальшому видається доцільним про-
вести аналіз мовної репрезентації концепту
«МАЙДАН» у романі Люко Дашвар
«ПоКров».
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Постановка проблеми у загальному
вигляді та її зв’язок з важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. 

Ураховуючи інтереси суспільства,
Національна доктрина розвитку освіти в
Україні визначає основні напрями і наголо-
шує на необхідності «підвищення якості
освіти, оновленні її змісту та форм організа-
ції навчально-виховного процесу». У
Національній доктрині розвитку освіти
зазначається: «Модернізація системи освіти
спрямована на забезпечення її якості відпо-
відно до новітніх досягнень науки, культури
і соціальної практики».

Такі зміни торкаються усіх заклдаів осві-
ти, у тому числі й педагогічні коледжі.
Основним методом вивчення якості освіти
педагогічного коледжу є моніторинг – систе-
ма інструментарію, яка здатна оцінити ефек-
тивність освітнього процесу та передбачити
подальші кроки до її покращення. На сьогод-
ні важливим є не просто моніторинг освіти
чи моніторинг якості освіти, а відстеження
та прогнозування його поступового динаміч-
ного розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій

з даної теми, виділення невирішених раніше
частин загальної проблеми, котрим присвя-
чується означена стаття.

У педагогіці моніторинг має свої етапи
становлення й розвитку. Інтерес до моніто-
рингу як явища педагогічного процесу впер-
ше виникає в 30-ті роки ХХ століття. Шлях
становлення та розвитку моніторингу у сві-
товій системі педагогіки, за дослідженням
О. Локшиної, пройшов три етапи.

Перший етап становлення (30-50-ті роки),
посилаючись на американського вченого
Р. Тайлера, дослідниця відзначає як такий,
що «вперше акцентував увагу на можливості
системного підходу в галузі моніторингу,
починаючи від адекватного структурування
змісту освіти і закінчуючи ефективними про-
цедурами оцінювання навчальних досягнень
учнів з основних дисциплін з урахуванням
не лише отриманих знань, а й набутих умінь
і навичок».

Другий етап (60-70-ті роки) пов'язаний з
діяльністю групи вчених Центру порівняль-
них досліджень у галузі освіти (США), яка
ініціює проведення міждержавних моніто-
рингових досліджень шляхом тестування

126                                                         http://poippo.pl.ua/pm/postmetod.html

УДК 378.015.62 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ
МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ 
ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ

Т. В. Яценко  

У статті розкривається питання організації моніторингового дослідження якості освітніх послуг педаго-
гічного коледжу під час проходження студентами переддипломної педагогічної практики. Описано особ-
ливості використання кваліметричного підходу щодо кількісного визначення якості освітніх послуг.
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well as using qualimetric approach for quantitative evaluation of the quality educational services.

Key words: monitoring, pedagogical qualimetry, qualimetric model, educational quality, educational service.

______________________________

Яценко Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних наук, викладач вищої категорії Кременчуцького педагогіч-
ного коледжу імені А.С.Макаренка      



навчальних досягнень учнів.
У 80-90-ті роки (третій етап) – час завер-

шення формування моніторингу як цілісної
системи, що включає збір даних на різних
рівнях освіти, ураховує контекстуальну
інформацію, ресурсний внесок, освітній про-
цес та освітні результати і передбачає інтер-
претацію отриманих фактів з метою вироб-
лення плану подальших дій [1].
Формулювання мети статті.
Мета статті – описати організацію моніто-

рингового дослідження якості освітніх
послуг педагогічного коледжу під час про-
ходження студентами переддипломної педа-
гогічної практики. 
Виклад основного матеріалу досліджен-

ня з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів. 

Якість діяльності навчального закладу
можна визначити тим, яким чином цей
заклад досягає своєї мети, здійснивши аналіз
інформації, зібраної під час контрольних
заходів.

Одним із механізмів забезпечення якості
освіти є педагогічний (освітній) моніторинг.
Хоча сьогодні досить часто йдеться про
моніторингові дослідження, суттєвими про-
блемами для керівників та педагогів є саме
здійснення моніторингу, недостатні знання
педагогів-практиків про цей феномен.

Моніторинг — це постійне відслідкову-
вання процесу, явища з метою виявлення
бажаного результату, прогнозу, стандарту.
Іншими словами, моніторинг — це комплекс
процедур зі спостереження, поточного оці-
нювання перетворень керованого об’єкта і
спрямування цих перетворень на досягнення
заданих параметрів розвитку об’єкта
(наприклад, стандарту).

Моніторинг — це дослідження, що містить
суто дослідницькі елементи: генеральну та
вибіркову сукупність; мету і завдання; об’єкт
і предмет; планування процедур; вибір
суб’єктів (експертів); збір і статистичну
обробку результатів; інтерпретацію; експер-
тні висновки та рекомендації щодо прийнят-
тя певних управлінських рішень [2].
Метою моніторингового дослідження

якості освітніх послуг відділення дошкільної
освіти Кременчуцького педагогічного колед-
жу стало: вивчення якості освітніх послуг
педагогічного коледжу під час проходження
студентами переддипломної педагогічної
практики.

Також було визначено завдання, об’єкт і
предмет, гіпотезу та методики дослідження,
сплановано процедуру дослідження, прове-
дено вибір суб’єктів, зібрано і оброблено
результати, зроблено висновки та надано
рекомендації щодо покращення ефективнос-
ті організації освітнього процесу в закладі.
План проведення моніторингового дослід-

ження:
І етап. Визначення мети, завдань, строків,

процедури та критеріїв оцінювання.

II етап. Підготовка інструктивно-методич-
них матеріалів.

III етап. Перший етап моніторингу.
IV етап. Другий етап моніторингу. Аналіз

результатів моніторингу.
V етап. Оприлюднення отриманої інфор-

мації.
Під час моніторингових досліджень вико-

ристано наступні методики: 
1. Педагогічна кваліметрія визначення

готовності студента педагогічного коледжу
до роботи у дошкільному навчальному
закладі.

2. Анкета для студента.
3. Анкета по самоаналізу діяльності сту-

дента.
Вибір педагогічної кваліметрії як основ-

ного методу моніторингового дослідження
став не випадковим, а зумовлений вимогами
часу.

Оцінювання критерію якості освітніх
послуг коледжу та готовності студента педа-
гогічного коледжу до роботи у дошкільному
навчальному закладі відбувається за допомо-
гою педагогічної кваліметрії (лат. qualis —
який за якістю і грец. metrео — вимірюю) —
застосування методів загальної кваліметрії
(кількісних оцінок якості об'єкта) в педагогі-
ці під час кількісного оцінювання психолого-
педагогічних і дидактичних об'єктів.
Основним методом дослідження є метод гру-
пових експертних оцінок.

Теорію кваліметрії розробляли багато вче-
них: О. Ануфрієва, Г. Дмитренко,
Г. Єльникова,  І. Підласий, С. Подмазін,
В. Приходько, В. Черепанов, В. Циба та інші.

Оцінювання проводилось згідно з фактор-
но-критеріальною моделлю оцінювання
якості дошкільної освіти (табл..1).

Розроблена членами циклової комісії
Психолого-педагогічних (дошкільних) дис-
циплін кваліметрична модель готовності сту-
дента педагогічного коледжу до роботи в
дошкільному навчальному закладі включала
у себе фактори, критерії та показники готов-
ності.
До кваліметричної моделі увійшли

наступні фактори:
1. Готовність студента до здійснення

навчального процесу.
2. Педагогічна діяльність.
3. Робота з батьками.
4. Характер професійно-особистісної взає-

модії у колективі.
Розглянемо критерії по кожному фактору.
1. Готовність студента до здійснення

навчального процесу:
– Загальна професійна підготовленість

студента.
– Володіння педагогічними технологіями.
– Професійні смисли та установки.
– Ціннісні орієнтації.
– Психоемоційний стан.
Кожен критерій уточнювався показника-

ми і експерт давав одну оцінку представле-
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ному показнику. Оціночні судження експер-
тів виражалися через індексне оцінювання.
Наприклад, такий критерій, як «Загальна
професійна підготовленість студента» роз-
кривається наступними показниками:

– знання основних нормативних докумен-
тів;

– знання психології розвитку дитини
дошкільного віку; 

– знання теорії загальної та дошкільної
педагогіки;

– знання методики виховання, розвитку,
навчання дошкільників.

2. Педагогічна діяльність:
– Визначення мети та діяльності, створен-

ня необхідних умов для досягнення мети.
– Планування змісту розвитку, виховання

та навчання дітей.
– Характер особистісної взаємодії.
– Організація розвивального середовища.
– Дотримання рейтингу для дітей

дошкільного віку.
– Формування життєвої компетентності

дитини.
– Встановлення зворотного зв’язку. 
– Коригування та самокоригування.
3. Робота з батьками:
– Забезпечення практичної спрямованості

роботи щодо розвитку особистості дитини в
сім’ї.

– Відношення батьків.
4.Характер професійно-особистісної

взаємодії в колективі.
Анкета для студента складається з 18

запитань (відкриті й закриті). 
У результаті опитування ми намагалися

з’ясувати, чим випускникам подобається
робота вихователя, які чинники можуть
посприяти підвищенню продуктивності
праці, чи використовують у своїй роботі аль-
тернативні, інноваційні програми (закриті
запитання), з якими труднощами зустріча-
ються у роботі, чи набули в коледжі необхід-
них знань для роботи за обраним фахом, чи
відповідають перші враження від роботи з
дітьми тим уявленням про педагогічну діяль-
ність, які одержали у навчальному закладі,
яких знань та умінь бракує, що дається

легко, що викликає труднощі при написанні
конспекту заняття, як використовуються
знання факультативних занять (відкриті
запитання), тощо.
Самоаналіз діяльності студента включає

аналіз основних напрямів діяльності вихова-
теля:

1. Психічний розвиток дитини.
2. Фізичний розвиток.
3. Мовленнєвий розвиток.
4. Художньо-естетичний розвиток.
5. Логіко-математичний розвиток.
6. Пізнавальний розвиток.
7. Організація ігрової діяльності.
8. Планування навчально-виховної діяль-

ності.
9. Робота з батьками.
Кожний напрям у бланку самоаналізу має

показники, а студент оцінював себе за
наступними критеріями:

– Володію питанням на  високому рівні.
– Достатньо володію питанням.
– Потребую допомоги.
– Відчуваю значні труднощі.
Наприклад, у табл. 2.
У дослідженні брали участь група респон-

дентів: керівники практикою;  студенти-
випускники Кременчуцького педагогічного
коледжу імені А.С. Макаренка, вихователі
дошкільних закладів.   

Обробка анкетних даних випускників
показала, що 95% випускників вважають, що
під час навчання вони здобули необхідних
знань для роботи за обраним фахом та задо-
волені обраною професією. 86 %  випускни-
ків вказали, що покращенню продуктивності
їх праці могло б посприяти залучення бать-
ків до навчально-виховного процесу, 78 %
забезпечення  їх необхідними методичними
матеріалами, 74% проведення навчальних
семінарів, тренінгів, 60%  більш відповідаль-
не ставлення до навчання в училищі, що
свідчить про потребу поглибити мотивацій-
ний компонент формування випускника.
Більшість випускників визнали, що потребу-
ють допомоги наставників, методистів під
час планування та організації різних видів
навчально-виховного процесу. Нажаль, біль-
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Таблиця 1.
Факторно-критеріальна модель оцінювання якості дошкільної освіти

Критерій факторів
(рівень)

Оцінне визна-
чення

Оцінка в
балах

Значущість
критерію

Відношення до стандарту

Високий Відмінно 5 96-100 1,0 відповідає повністю стан-
дарту

Вище середнього Дуже добре 4 95-85 0,75 відповідає більш, ніж на
половину, але не на 100 %;

Середній Добре 3 84-60 0,5 відповідає стандарту на
половину

Нижче середнього Задовільно 2 59-49 0,25 відповідає стандарту менш,
ніж на половину

Низький Незадовільно 1 30-0 0 не відповідає стандарту



шість випускників (60%) у своїй роботі не
застосовують альтернативні, інноваційні
програми, пояснюючи це тим, що їх застосу-
вання потребує загального педагогічного
досвіду. Серед технологій які застосовують-
ся ними, випускники найчастіше (25%) вка-
зують технологію  М. Єфіменка. 

Самоаналіз роботи під час практики
випускників свідчить, що найбільше трудно-
щів викликає робота з батьками (середній
бал 3,4), найкраще вдається організація захо-
дів життєдіяльності (середній бал 4,1). Після
проходження переддипломної практики най-
більші зміни відбулися у напрямках: плану-
вання навчально-виховної діяльності, органі-
зація ігрової діяльності. Студенти вважають,
що саме в цих напрямах діяльності їх рівень
значно покращився. Найменші зміни студен-
ти відмічають у напрямах: робота з батьками,
логіко-математичний розвиток та мовленнє-
вий розвиток (табл. 3). 

Результати дослідження після практики
показали, що у студентів відбулися зміни у
рівні готовності до роботи в дошкільному
навчальному закладі. Якщо на початку педа-
гогічної практики тільки 3 студенти мали
високі показники, то на кінець їх стало 6.
Значно зросла кількість студентів з показни-
ками вище середнього рівня (було 15, стало

18), зменшилась кількість з показниками
середнього рівня (було 6, стало 1). 

Було виявлено, що 12 % випускників
мають показники середнього рівня готовнос-
ті до роботи в дошкільному навчальному
закладі, 8 % - показники високого рівня, 80
% показники достатнього рівня готовності

(Рис. 1.).
Рис.1. Рівень готовності випускників до

роботи у ДНЗ

Висновки з дослідження і перспективи
подальших пошуків у даному науковому
напрямку.

На основі викладеного вище можна ствер-
джувати, що проведене моніторингове
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№
з/п

Основні напрями діяльності вихо-
вателя

Володію
питанням на

високому рівні

Достатньо
володію
питанням

Потребую
допомоги

Відчуваю
значні

труднощі
1. Психічний розвиток дитини:

Знання дитячої психології (вікових
новоутворень, кризових явищ, соці-
альної ситуації розвитку, провідної
діяльності);
Вміння зацікавити дітей;
Вміння застосувати психодіагнос-
тичний інструментарій;
Вміння знайти спільну мову з дити-
ною;
Вміння здійснювати індивідуаль-
ний підхід до розвитку дитини;
Вміння корегувати та формувати
адекватну самооцінку дитини;
Знання та вміння сформувати в
дитини активну життєву позицію -
систему ціннісних ставлень до при-
роди, культури, людей, власного Я;

Формування емоційної  зрілості
дитини (емоційної стійкості дити-
ни, здатності адекватно реагувати
на ситуації та події, орієнтуватися у
настроях та станах оточуючих
людей);

Організація життєдіяльності хлоп-
чиків і дівчаток (статеве вихован-
ня).

Таблиця 2.
Зразок анкети для самоаналізу студента



дослідження допомогло відстежити динаміку
формування готовності студентів-випускни-
ків відділення дошкільної освіти до роботи в
дошкільному навчальному закладі та визна-
чити слабкі місця у підготовці фахівця.

Результати проведеного моніторингового
дослідження було обговорено на засіданнях
П(ц)К дошкільних дисциплін та висунуто
пропозиції щодо підвищення надання якості
освітніх послуг.
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Таблиця 3.
Самоаналіз діяльності студента за напрямами

№
з/п

Основні напрями діяльності вихователя Середній бал
(початок)

Середній бал
(кінець)

Різниця

1. Психічний розвиток дитини 3,8 4 0,2

2. Фізичний розвиток 3,6 3,9 0,3

3. Мовленнєвий розвиток 3,8 3,9 0,1

4. Художньо-естетичний розвиток 3,6 3,9 0,3

5. Логіко-математичний розвиток 3,8 3,9 0,1

6. Пізнавальний розвиток 3,7 3,9 0,2

7. Організація ігрової діяльності 3,5 3,9 0,4

8. Організація процесів життєдіяльності 3,8 4,1 0,3

9. Планування навчально-виховної діяль-
ності

3,4 3,9 0,5

10 Робота з батьками 3,3 3,4 0,1
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