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РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА 
ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Стаття присвячена теоретичному дослідженню напрямів та форм 
організації природоохоронної роботи учнів загальноосвітньої школи в 
Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття та визначенню 
їх значення для сучасності. Аналіз науково-педагогічної та методичної 
літератури дає можливість стверджувати, що основні форми та методи 
організації природоохоронної роботи учнів загальноосвітньої школи 
у досліджуваний період були спрямовані на формування у школярів 
практичних умінь та навичок раціонального природокористування та 
відповідального ставлення до природи. 
Виділено та охарактеризовано такі напрями природоохоронної роботи 
учнівської молоді: теоретичний, просвітницький та практичний, що 
реалізовувались через різні види і форми природоохоронної роботи. 
Доведено, що особливе значення для організації природоохоронної 
роботи у школі мали різні форми позакласної роботи: індивідуальні, 
групові та масові, участь школярів у яких давала можливість для 
практичної реалізації теоретичних природоохоронних знань, отриманих 
на уроках. 
Природоохоронна робота в школах у досліджуваний період здійснювалася 
через організацію різних видів діяльності, таких як: озеленення шкіл та 
населених пунктів, лісовідновлення, охорона і догляд за лісами, боротьба 
з ерозією ґрунтів, рекультивація і догляд за ландшафтами, охорона водойм 
і річкових запасів, корисних комах, птахів і звірів. Природоохоронна 
робота організовувалася в різноманітних формах, зміст яких визначався 
її практичною спрямованістю.
Аналіз досвіду організації природоохоронної роботи учнів 
загальноосвітньої школи у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття 
переконав нас у тому, що він містить у собі великий педагогічний 
потенціал, уміле використання якого дозволить уже сьогодні ефективно 
вирішувати екологічні проблеми.

Ключові слова: 
природоохоронна робота, 
охорона природи, екологічна 
освіта, загальноосвітня 
школа, учні загальноосвітньої 
школи.
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The article is devoted to the theoretical study of directions and forms of 
organization of environmental work of secondary school pupils in Ukraine 
in the second half of the XX ‒ early XXI century and to determine their 
significance for today. The analysis of scientific and pedagogical and 
methodological literature makes it possible to state that the main forms and 
methods of organizing environmental work of secondary school pupils in the 
study period were aimed at forming students' practical skills and rational use 
of nature and responsible attitude to nature.
The following directions of nature protection work of pupil's youth are singled 
out and characterized: theoretical, educational and practical, which were 
realized through different types and forms of environmental work.
It is proved that special forms of extracurricular work were of special 
importance for the organization of environmental work at school: individual, 
group and mass, the participation of students in which gave the opportunity 
for practical implementation of theoretical environmental knowledge gained 
in class.
Environmental work in schools in the study period was carried out through 
the organization of various activities: landscaping of schools and settlements, 
reforestation, protection and care of forests, combating soil erosion, reclamation 
and care of landscapes, protection of water and river reserves, insects and birds 
animals. Environmental work was organized in various forms, the content 
of which was determined by its practical orientation.
Analysis of the experience of organizing environmental work of secondary 
school students in the second half of the XX ‒ early XXI century convinced us 
that it contains great pedagogical potential, the skillful use of which will allow 
today to effectively solve environmental problems.

Key words: environmental work, 
nature protection, ecological 
education, secondary school, 
secondary school students.

Постановка проблеми. У сучасних умовах, 
коли все більшої актуальності набувають про-
блеми екології, важливим завданням педагогіки 
є формування екологічної культури особистості, 
здатної осягати різноманіття і складність природ-
них, соціальних і моральних проблем, адекватно 
реагувати на зміни в житті, приймати усвідомлені, 
відповідальні, вмотивовані рішення. Стає очевид-
ним, що вирішення екологічних проблем вимагає 
зусиль не лише в галузі господарсько-економічної 
діяльності людей, а й у сфері морального вдоско-
налення людини, культури її взаємин із природою 
та іншими людьми.

Виховання дбайливого ставлення до природи 
тісно пов’язане з виробленням певної системи 

умінь і навичок, що сприяють міцному закрі-
пленню теоретичних природоохоронних знань, 
отриманих учнями на уроках. Участь школярів 
у природоохоронних заходах дає можливість 
сформувати у них прагнення покращувати, збага-
чувати і берегти природу.

У цьому контексті актуальним є звернення 
до історичного досвіду діяльності шкіл з органі-
зації природоохоронної роботи задля переосмис-
лення набутого ними досвіду та адаптування 
його до умов сучасного освітнього процесу. Для 
подальшого розвитку учнівського природоохорон-
ного руху важливим є дослідження особливостей 
організації природоохоронної роботи учнівської 
молоді в історичній ретроспективі.
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Аналіз досліджень та публікацій. Зна-
чний внесок у філософське осмислення єдності 
людини і природи належить В. Вернадському, 
Е. Гірусову, О. Дорошко, М. Кисельову, В. Кри-
саченку, М. Мойсєєву та ін. Психолого-педаго-
гічні аспекти взаємодії особистості та природи 
в контексті формування ставлення до навко-
лишнього середовища розкриті в дослідженнях 
А. Ананьєва, І. Беха, Л. Виготського, С. Дерябо, 
О. Киричука, С. Рубінштейна, В. Ясвіна та ін. 
Теоретико-методичні екологічної освіти дослі-
джено у працях Н. Бібік, В. Ільченко, Н. Коваль, 
О. Крюкової, Л. Нарочної, Г. Пустовіта, Н. Пусто-
віт, О. Савченко, Г. Тарасенко та ін.

Актуальними у контексті проблеми нашого 
дослідження є праці, що розкривають проблеми 
формування ціннісного ставлення до природи 
у школярів різних вікових груп: дошкільного віку 
(Л. Іщенко, Л. Лук’янова, Г. Марочко, В. Мар-
шицька, З. Плохій та ін.); молодшого шкільного 
віку (Г. Волошина, В. Зуєв, Л. Різник, Л. Шапо-
вал); підліткового віку (О. Король, О. Лабенко, 
О. Лазебна, Р. Науменко, О. Пруцакова, Н. Пусто-
віт та ін.); старшокласників (О. Колонькова, 
С. Лебідь, Н. Левчук).

Значне місце в аналізі досліджуваної проблеми 
належить науковим роботам, в яких основна 
увага приділяється історії розвитку юннатів-
ського та природоохоронного руху, природничої 
освіти, розкривається діяльність учених-приро-
дознавців (О. Барліт, В. Вербицький, О. Гнатів, 
Л. Ілійчук, А. Коробченко, І. Костицька, А. Мар-
тін, А. Мехеда, Г. Рябкова, О. Федорова, В. Черво-
нецький, Л. Шаповал та ін.)

Узагальнення матеріалів науково-педагогіч-
них джерел із теми дослідження свідчить про те, 
що досліджувана проблема не була предметом 
спеціального історико-педагогічного вивчення. 
Недостатньо дослідженою залишається проблема 
теоретичних засад організації природоохоронної 
роботи учнівської молоді, відсутні системні дослі-
дження структури та складових цього поняття, 
що вказує на часткове дослідження проблемних 
питань щодо природоохоронної роботи учнів 
загальноосвітньої школи.

Мета статті полягає у теоретичному аналізі 
напрямів та форм організації природоохоронної 
роботи учнів загальноосвітньої школи у другій 
половині ХХ – на початку ХХІ століття та визна-
ченні їх значення для сучасності.

Виклад основного матеріалу. Природоохо-
ронна робота передбачає практичну діяльність 
з охорони пам’яток природи, природних ресур-
сів та природи загалом як середовища прожи-
вання людини. Вчені та педагоги ХХ століття 
у своїх роботах підкреслюють значення набуття 
школярами умінь і навичок природоохоронної 
роботи, її значення у вирішенні екологічних про-

блем. Як стверджують І. Звєрєв та І. Суравегіна, 
екологічна освіта та виховання включають у себе 
розвиток потреби спілкування із природою, про-
яви активного до неї ставлення, турботу про її 
стан у сьогоденні та майбутньому [11, с. 45].

На думку І. Звєрєва та І. Суравегіної, однією 
з умов формування екологічної відповідальності 
школярів є їхня діяльність, пов’язана з пізнанням 
і турботою про збереження природи. Однак фор-
мування і розвиток відповідального ставлення до 
природи як однієї з рис особистості учня, на думку 
вчених, можливі лише в реальній природоохорон-
ній роботі. Найважливішою умовою формування 
екологічних відносин є практична діяльність шко-
лярів, їх реальний внесок у справу збереження 
середовища проживання людини, оволодіння 
нормами і правилами поведінки в природному 
середовищі. Моральною основою активної жит-
тєвої позиції є принцип єдності слова і діла, тобто 
поєднання словесного розуміння з необхідністю 
практичних дій і реальна реалізація їх на прак-
тиці. Діяльність школярів у природі – результат 
прояву відносин, критерій свідомості і почуттів, 
що формуються у дітей, виразний показник їхньої 
соціальної активності щодо природи. Тому приро-
доохоронна робота, на думку науковців, стає важ-
ливим проявом соціальної активності та грома-
дянської свідомості особистості, що реалізується 
на практиці шляхом недопущення дій, що завда-
ють шкоду природному середовищу, здійснення 
посильного внеску у подолання негативних впли-
вів на природу, роз’яснення і пропаганда законів 
про її охорону [23, с. 77‒78].

Набуття практичних навичок роботи з охорони 
навколишнього середовища науковці вважають 
однією з цілей екологічної освіти і виховання 
школярів. Важливою умовою екологічного вихо-
вання, на думку А. Волкової, є організація безпо-
середньої діяльності школярів з охорони природи 
і поліпшення природного середовища своєї міс-
цевості під час навчально-виховного процесу та 
суспільно корисної праці [9, с. 11].

Природоохоронна робота у школі у досліджу-
ваний період складалась із напрямів, що відо-
бражали набуття школярами теоретичних знань і 
формування практичних умінь та навичок. Це такі 
напрями, як теоретичний, просвітницький та 
практичний, що реалізовувалися через різні види 
і форми природоохоронної роботи. 

Теоретичний напрям передбачав виховання 
в учнів інтересу до вивчення живої природи, 
формування теоретичних знань щодо необхідно-
сті усвідомленого та бережливого використання 
природних багатств. Просвітницький напрям був 
пов’язаний із пропагандою серед учнів та їхніх 
батьків закону «Про охорону природи», знань 
про природу та про значення окремих об’єктів 
природи у загальному біологічному комплексі.
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Для нашого дослідження важливим є третій, 
практичний напрям, що передбачав участь школя-
рів у суспільно-корисній праці з охорони природи 
та озеленення, дослідницькій роботі на приш-
кільних навчально-дослідних ділянках, участь у 
масових природоохоронних заходах, що прово-
дилися школою. Також це залучення школярів до 
цільових заходів, проведення яких передбачало 
вирішення коректної екологічної проблеми міс-
цевого рівня (операція «Зелений дуб», врятування 
молоддю риб шляхом переселення їх із водойм, 
що пересихають, боротьба з непарним шовкопря-
дом та іншими шкідниками) [16, с. 85‒89].

Особливе місце в організації природоохорон-
ної діяльності школярів у досліджуваний період 
належало позакласній роботі, яка, на думку 
Н. Вакуленко, сприяла вихованню любові до при-
роди і розширенню освітнього кругозору учнів 
[6, с. 39‒40]. 

Різноманітна природоохоронна діяльність 
учнів реалізовувалась у всіх формах позакласної 
роботи: індивідуальних, групових та масових. 
Індивідуальні заняття передбачали виконання 
учнями спостережень за об’єктами природи таким 
чином, щоб учні отримували знання не лише про 
живі організми, але й про взаємний вплив людини 
та живої природи. Індивідуальна робота була 
тісно пов’язана із залученням учнів до читання 
науково-популярної та спеціальної літератури 
про взаємозв’язок людини та природи. Такий вид 
діяльності дозволяв учням отримувати знання про 
екологічні проблеми своєї місцевості, причини їх 
виникнення та шляхи вирішення. Отримані теоре-
тичні відомості у майбутньому ставали підґрунтям 
для формування навичок природоохоронної 
роботи та норм екологічної поведінки в довкіллі.

Найбільш ефективною у позакласній та позаш-
кільній діяльності була робота в гуртках. Важливу 
роль у природоохоронній роботі школярів мали 
гуртки юних натуралістів. Під юннатівською 
роботою розуміли добровільну позакласну роботу 
колективного характеру, спрямовану на вивчення 
природи і способи її використання в інтересах 
людини. Основним завданням цієї роботи було 
поглиблення і конкретизація знань, отриманих у 
школі, як засіб виховання учнів і підготовка їх до 
життя. Станції юннатів організовували діяльність 
школярів з вивчення та охорони природи, дослід-
ницьку роботу з біології, суспільно-корисної сіль-
ськогосподарської праці, проводили огляди робіт і 
зльоти юннатів, традиційні масові свята, семінари 
та практикуми. Робота станцій була спрямована 
на вивчення школярами природи своєї місцевості 
та участь у суспільно корисній праці [10, с. 17]. 

Залучення учнів до природоохоронної роботи 
здійснювалося переважно під час проведення 
позакласної роботи з біології, оскільки її зміст не 

обмежувався рамками навчальної програми. Пра-
вильно організована позакласна робота дозволяла 
учням значно розширити, усвідомити і поглибити 
отримані на уроках знання, перетворити їх на стійкі 
переконання. Позакласна робота давала можли-
вість здійснювати поєднання теорії з практикою.

Саме гурткова форма природоохоронної роботи 
отримала широке розповсюдження в практиці 
позакласної роботи з біології. Зміст і тематика 
гурткових занять залежала від того, який напрям 
екологічної роботи сприймався як головний. 
За основу роботи гуртків найчастіше бралося 
вивчення місцевих екологічних проблем, що вини-
кали у зв’язку з людською діяльністю [11, с. 18‒19]. 

Для гуртків юних натуралістів (ботаніків, зоо-
логів, генетиків, фізіологів) характерними були 
такі види природоохоронної роботи, як досліди 
і спостереження (на шкільних навчально-дослід-
них ділянках, кутках живої природи), екскур-
сії в природу, проведення вечорів, конференцій. 
Члени гуртка юних натуралістів були головними 
організаторами масових природоохоронних захо-
дів, до яких долучалась вся школа. У школах орга-
нізовувалися такі види масової позакласної приро-
доохоронної роботи, як: тематичні тижні і вечори, 
кампанії зі збору насіння дерев і кущів, корму для 
зимової підгодівлі птахів, посадка дерев і кущів, 
підготовка і розвішування шпаківень, боротьба 
зі шкідниками сільськогосподарських культур, 
врятування молоді риб, збір лікарських рослин, 
допомога колгоспам та лісовим господарствам 
тощо. Всі ці види роботи мали не тільки пізна-
вальне, але й практичне значення. 

Гурток юних натуралістів був добровільною 
організацією школярів, однак, вступивши до 
нього, учні повинні були дотримуватись певних 
правил (уставу, заповіді юнната). Наприклад, 
члени гуртка юних зоологів повинні були догля-
дати за певною твариною у шкільному кутку живої 
природи, вести спостереження за нею, а також 
спостерігати за тваринами у природі [19, с. 10‒15]. 

Члени гуртка впродовж року вивчали при-
роду рідного краю. Однією із форм організації 
такої роботи була екологічна польова практика. 
Вивчення і охорона природи рідного краю на 
польовій практиці включало формування умінь 
та навичок природоохоронної роботи, оволодіння 
прийомами пропаганди екологічних знань тощо. 

Природоохоронну роботу юннати здійснювали 
також у межах діяльності агробіологічних станцій, 
на яких працювали юні садоводи, що розводили 
виноградники, саджали плодові дерева, облашто-
вували розплідники саджанців; ботаніки, які зби-
рали на полях та луках насіння корисних рослин. 

Під час літніх канікул Центральною станцією 
юних натуралістів організовувався табір юних 
натуралістів. Щорічно до табору приїжджали шко-
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лярі з усієї України: із Закарпаття, з Полтавщини, 
з Полісся та Півдня. У таборі діти вчилися догля-
дати за тваринами та рослинами, облаштовувати 
куточки живої природи тощо. Специфіка органі-
зації роботи була пов’язана із сталінським планом 
перетворення природи. Учні шкіл організовували 
ланки високого врожаю, створювали розсадники, де 
вирощували саджанці дерев та кущів [31, с. 18‒19].

Природоохоронна робота під час позакласних 
занять реалізовувалася переважно під час догляду 
за тваринами та рослинами, насадження дерев та 
кущів [19, с. 5‒7]. Програми занять гуртків приро-
доохоронного спрямування передбачали активну 
участь школярів у конкретних природоохорон-
них справах. Наприклад, юні ботаніки, вивчаючи 
рослинний світ, доглядали за рослинами, віднов-
лювали та примножували рослинні багатства. 
Заняття у гуртках відбувалися за диференційова-
ними програмами, розрахованими на учнів молод-
шого, середнього та старшого шкільного віку [14]. 

Важливе місце в організації природоохорон-
ної роботи в школі мали хімічні гуртки. Під час 
роботи гуртка його члени мали змогу закріплю-
вати знання, отримані на уроках хімії, і доповню-
вати їх, поєднуючи теорію із виконанням практич-
них дослідів. В цьому контексті варто відзначити 
гуртки агрохімії, діяльність яких була пов’язана 
із дослідженням навколишнього середовища та 
проведенням різноманітних дослідів у природі. 
Наприклад, у процесі занять і лабораторних робіт, 
а також проведення агрохімічних польових дослі-
дів члени гуртка агрохімії отримували навички 
аналізу рослин, вчилися доглядати за ними, визна-
чати види, склад і властивості ґрунтів тощо. Про-
грама діяльності гуртка передбачала дослідження 
учнями значення хімічних елементів для рослин-
них організмів, школярі знайомилися з видами 
хімічних добрив та їх властивостями, а також 
займались постановкою агрохімічних дослідів 
у польових умовах та на пришкільних навчаль-
но-дослідних ділянках. Все це давало змогу учням 
збагатити свої знання про методи догляду та охо-
рони рослинного світу. 

У 80-ті роки в школах діяли гуртки «Хімія й 
охорона природи». На заняттях гуртка учні зна-
йомились із природоохоронними заходами своєї 
місцевості та країни загалом, отримували прак-
тичні навички з хімічного контролю навколиш-
нього середовища, спостереження, вивчення та 
охорони природи. Виховним завданням гуртка 
було виховання у школярів бережливого став-
лення до природи. Експериментальні досліди 
учні проводили безпосередньо на природі, 
беручи участь у походах та екскурсіях [29]. Таким 
чином, гурткові заняття з хімії мали широкі мож-
ливості для здійснення під час їх проведення 
природоохоронної роботи учнів. 

Гурткові форми природоохоронної роботи мали 
вагоме місце і у 90-х роках. При школах, міських, 
районних та обласних станціях юних натураліс-
тів створювалася велика кількість екологічних 
гуртків. Так, у 1998 році в Запорізькій області на 
базі еколого-натуралістичних центрів та станцій 
юних натуралістів діяли гуртки нових екологіч-
них спрямувань: «Школа екологічної безпеки», 
«Фітоекологія», «Рослини та здоров’я», «Уміль-
ці-природолюби», «Зоологи-тваринники» та інші. 

Практична реалізація масової природоохорон-
ної роботи відбувалася шляхом організації при-
родоохоронних заходів, що проводились у різно-
манітних формах: тематичні вечори, екскурсії, 
конкурси («Свято лісу», «День птахів», «Золота 
осінь» тощо). Їх проведення передбачало органі-
зацію практичної діяльності школярів, спрямо-
ваної на розв’язання конкретної екологічної про-
блеми місцевого рівня. Результатом такої роботи 
було закріплення отриманих теоретичних еколо-
гічних знань, озеленення природи рідного краю 
та благоустрій місцевості. Звичним і улюбленим 
заняттям для школярів було саджати і вирощувати 
квіти, дерева, кущі, збирати колекції цінних рос-
лин чи гербарій, виготовляти годівниці [26, с. 69]. 

Широкого розповсюдження у досліджуваний 
період набуло проведення у дні весняних кані-
кул «Дня птахів». До цього дня учні готували 
шпаківні, синичники, дуплянки та інші види 
гніздівель, які після карнавалу чи концерту, при-
свяченого цій події, розвішували у садах, парках, 
скверах. Але на цьому робота учнів не закінчува-
лася, вони продовжували протягом року прово-
дити фенологічні спостереження, що допомагали 
вивчати біологію птахів [5, с. 30]. 

На Житомирщині у 1974 році юні любителі 
природи організували похід  «Допоможемо зиму-
ючим птахам», про що було надруковано статтю 
у газеті «Радянська освіта». У результаті прове-
дення цього масового природоохоронного заходу 
було розвішано 100 годівниць, зібрано 50 кг зер-
нових та 250 кг соковитих плодів для підгодову-
вання птахів. У березні того ж року школярі про-
вели свято «Здрастуй, пернатий друже», до якого 
виготовили понад 60 шпаківень. Також силами 
учнів було озеленено 10 км шляху, закладено 
скверів площею 0,4 га [25, с. 40‒42].

Залучення учнів шкіл до масових природоохо-
ронних акцій було цікавим та ефективним із прак-
тичної позиції. Чималий досвід такої роботи було 
накопичено на Вінниччині, де було започатковано 
велику кількість масових акцій природоохорон-
ного спрямування: «Джерело», «Лісові аптеки», 
«Білий лелека», «Доля природи в твоїх руках», 
«Без верби і калини нема України», «Вербовий 
пояс», «Первоцвіт», «Ялинка без ялинки». Під час 
проведення таких акцій учні займались посадкою 
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рослин, охороною птахів, впорядкуванням насе-
лених пунктів, виявляли порушення екологічного 
режиму [7, с. 45‒48].

У другій половині ХХ століття природоохо-
ронна робота учнів здійснювалася також під час 
праці на пришкільних навчально-дослідних ділян-
ках. На думку Д. Сергієнка, робота на навчаль-
но-дослідних ділянках у школах була одним із 
важливих засобів підготовки учнів до майбут-
ньої практичної діяльності [32, с. 24]. Органічне 
поєднання теорії з практикою, на думку дослід-
ника, сприяло прищепленню учням певних знань 
і вмінь у користуванні методами перетворення 
природи [33, с. 42]. Робота учнів на пришкільних 
навчально-дослідних ділянках, проведення прак-
тичних дослідів щодо цілеспрямованого керу-
вання розвитком рослин мало велике значення не 
тільки для засвоєння програмного матеріалу, але й 
для трудового виховання школярів. 

Багато уваги цій темі приділялось у пресі дослі-
джуваного періоду. На сторінках періодичних 
видань ми знаходимо інформацію про передовий 
досвід роботи школярів на пришкільних навчаль-
но-дослідних ділянках, а також поради вчителів 
та вчених щодо удосконалення цієї роботи [2; 30; 
32; 35]. Наприклад, у журналі «Радянська школа» 
у 1955 році було надруковано статтю Л. Лемпиць-
кого та М. Орлова, яка містила рекомендації щодо 
створення та організації роботи пришкільної 
навчально-дослідної ділянки [22, с. 25].

Під час роботи на дослідних ділянках учні не 
тільки здобували знання про явища природи, але 
й вчилися доглядати за рослинами та тваринами, 
оберігати їх від негативних впливів навколиш-
нього середовища та людської діяльності [20]. 

Праця учнів на ділянках, як зазначав Г. Пусто-
віт, посідала важливе місце в системі екологіч-
ного та трудового виховання дітей. Така робота, 
за педагогом, мала політехнічне спрямування, 
оскільки учні знайомились із загальними осно-
вами вирощування сільськогосподарських рос-
лин та оволодівали необхідними знаннями про 
рослини на всіх стадіях їх розвитку, навичками 
догляду за ними [30, с. 32‒33]. 

Навчально-дослідні ділянки були базою дослід-
ницької та природоохоронної роботи учнів. Під 
час праці на ділянках учні закріплювали та поши-
рювали природоохоронні знання, отримані на 
уроках, отримували уміння та навички догляду 
за рослинами, залучалися до суспільно корисної 
праці. Така робота виховувала в учнів інтерес до 
природи, навчала бережно ставитися до навко-
лишнього середовища. Кожній школі для навчаль-
но-дослідної роботи відводились у постійне корис-
тування земельні ділянки площею від 0,5 до 2,0 га, 
залежно від кількості учнів та місцевих умов. 
За школою могла бути закріплена велика площа, 

зайнята багатолітніми насадженнями (садом, пар-
ком тощо) [27]. Під час роботи у шкільному саду 
учнями проводилася природоохоронна робота, 
пов’язана з висадкою дерев, кущів та доглядом 
за ними, збором урожаю, діти вели боротьбу зі 
шкідниками та хворобами садових культур [1]. 

Під час праці на пришкільній навчально-до-
слідній ділянці учні опановували поняття еколо-
гічного підходу щодо вирощування і виробництва 
сільськогосподарської продукції, саме тому при-
родоохоронну роботу в школі часто поєднували із 
сільськогосподарською працею [8, с. 46]. Цікавий 
досвід цієї роботи був накопичений учителями 
Торчинської середньої школи Луцького району 
Волинської області. З метою виявлення зацікавле-
ності учнів у природоохоронній роботі наприкінці 
кожного навчального року учням V‒Х класів вчи-
телі пропонували заповнити анкети, до яких були 
внесені питання, що мали на меті виявити став-
лення дітей до природоохоронної роботи з ураху-
вання їх вікових особливостей.

Варто зазначити, що під час праці на ділян-
ках багато уваги приділялося стимулюванню та 
підвищенню мотивації до роботи. Наприклад, 
у журналі «Піонер» у доступній та цікавій для 
школярів формі розповідалося про природоохо-
ронну роботу на пришкільній навчально-дослід-
ній ділянці. Наголошувалося на необхідності 
отримання учнями практичних навичок роботи: 
«Якщо ти не вмієш скопати грядку, якщо ти не 
виростив жодної рослини, значить, ти не вмієш 
практично користуватися тими знаннями, що ти 
отримав із підручника». У розповіді «Пшениця 
цвіте», опублікованій у № 9 за 1959 рік, були 
представлені фотографії юннатів під час роботи, 
розповіді та зображення рослин, які вони вирощу-
вали [4, с. 70‒71]. 

Варто зазначити, що пришкільні навчально-до-
слідні ділянки у ХХІ столітті збереглися лише 
у деяких школах та позашкільних навчальних 
закладах країни. 

Значну роль у природоохоронній роботі віді-
гравали такі її форми, як конкурси регіонального 
та республіканського масштабу, які у 70-ті роки 
набули широкого розповсюдження в країні. Учні 
шкіл брали активну участь у таких республікан-
ських конкурсах, як «Земля в цвіту», «Юні госпо-
дарі землі», «На краще внутрішнє та зовнішнє 
озеленення школи», «Вартові природи», «Зелений 
загін Вітчизни» тощо. 

Щорічним було проведення конкурсу «На 
краще внутрішнє та зовнішнє озеленення школи», 
в якому у 1971 році взяли участь 15 тис. шкіл. 
Учасники конкурсу заклали 300 парків і скве-
рів, озеленили 3 тис. км шляхів і вулиць, більше 
13 тис. шкільних ділянок і територій дитячих сад-
ків, висадили 13 млн дерев та кущів [20, с. 90].
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Велике значення мало проведення на тери-
торії країни різноманітних регіональних кон-
курсів природоохоронного спрямування, під 
час яких учні брали участь у природоохоронній 
роботі та вирішували екологічні проблеми рід-
ного краю. Так, наприклад, у Вінницькій області 
у 1975 році проводились обласні конкурси «Дже-
рело», «Барви Поділля», «Пташине містечко» 
[18, с. 93]. На Житомирщині у 1973 році було 
оголошено конкурс «Захист крилатих», до якого 
були залучені учнівські колективи, піонерські 
дружини, комсомольські організації, шкільні ліс-
ництва, юнацькі секції Українського товариства 
охорони природи. Умовами конкурсу було перед-
бачено проведення в школах масових натураліс-
тичних заходів з охорони і приваблювання птахів, 
вивчення біології місцевих птахів і проведення 
спостережень за ними, виготовлення самими 
учнями штучних гнізд та годівниць, заготівлі кор-
мів для птахів, пропаганди в школах за допомо-
гою лекцій, тематичних вечорів, бесід значення 
птахів у житті людини та їх охорони. 

У 1973‒1974 навчальному році у конкурсі 
взяли участь понад 900 шкіл області. Зокрема, 
в рамках проведення конкурсу було організовано 
845 гуртків орнітологів, у яких навчались близько 
10 тис. учнів. Уся робота в гуртках проводилася за 
раніше складеними планами. Наприклад, планом 
діяльності гуртка орнітологів середньої школи 
№ 15 м. Житомира передбачалося:

1. Створити учнівський лекторій і прочитати 
для дітей молодшого шкільного віку такі бесіди: 
«Птахи та їх значення у житті людини», «Зимуючі 
птахи місцевого краю».

2. Провести шкільне свято «Птахи – наші 
друзі».

3. Екскурсії на природу з метою ознайомлення 
з видовим складом птахів.

4. Організація спостереження за життям тварин.
5. Виготовити 150 штучних гнізд.
6. Заготовити корми на зиму.
7. Підгодівля птахів у зимовий період.
8. Охорона і приваблювання птахів [24, с. 90‒91].
За час проведення конкурсу юннати області 

виконали величезну природоохоронну роботу. 
Усього у 1973 році учасниками конкурсу «Захисти 
крилатих» було виготовлено понад 15 тис. годів-
ниць і стільки ж штучних гнізд, які розвішува-
лись в колгоспних садах на площі понад 3000 га. 
Результати конкурсу оголошувались на традицій-
ному святі «День птахів», який проводився в шко-
лах області під час весняних канікул [25]. 

Цікава робота в цьому напрямі здійснюва-
лась у Волинській області, де навесні 1976 року 
за рішенням президії обласної ради Товариства 
охорони природи, обкому ЛКСМ України й облас-
ного відділу народної освіти було оголошено кон-

курс на кращий піонерській табір із природоохо-
ронної роботи. Перед тим була проведена значна 
підготовча робота: розроблені умови конкурсу, 
поставлені конкретні завдання перед таборами 
тощо. В рамках конкурсу піонери провели значну 
пропагандистську та агітаційно-масову природо-
охоронну роботу, виявили низку порушень приро-
доохоронного законодавства тощо. Хід конкурсу 
висвітлювався в обласних газетах [28, с. 35].

Конкурси природоохоронного спрямування 
оголошувалися також дитячими періодичними 
виданнями. Наприклад, журналом «Піонер» 
у 1973 році було оголошено фотоконкурс «Рідна 
природа». До участі у фотоконкурсі запрошува-
лись всі учні. До кожної фотографії необхідно було 
додати розповідь про те, що зображено на знімку. 
Найкращі знімки відправлялися на конкурс «Охо-
рона природи – всенародна справа», присвячений 
50-літтю Товариства охорони природи. Переможці 
конкурсу отримували премії. Головною метою про-
ведення цього конкурсу були пропаганда та роз-
повсюдження досвіду природоохоронної роботи 
учнівської молоді та усвідомлення школярами 
необхідності берегти та охороняти «безцінне 
живе багатство, природу Землі» [36, с. 16‒17].

На початку ХХІ століття для формування заці-
кавленості учнівської молоді екологічними про-
блемами ефективними формами природоохоронної 
роботи залишаються конкурси, естафети, походи, 
масові акції природоохоронного спрямування. 

Наприклад, традиційним є проведення 
у школах щорічного Всеукраїнського конкурсу 
«Земля – наш спільний дім» [17]. Метою кон-
курсу є підвищення рівня еколого-просвітниць-
кої та природоохоронної діяльності учнівських 
колективів, екологічної просвіти загальноосвітніх 
і позашкільних навчальних закладів. Завданнями 
конкурсу є виховання в учнів любові до рідного 
краю, формування в них екологічної культури, 
пошук нових форм, методів і моделей організа-
ції природоохоронної роботи учнів. Учасниками 
цього конкурсу є учнівські колективи екологіч-
ної просвіти загальноосвітніх і позашкільних 
навчальних закладів. Проведення конкурсу перед-
бачає презентацію еколого-просвітницької та при-
родоохоронної діяльності колективів та конкурсні 
виступи. Під час проведення цього заходу учні 
мають змогу ознайомитись із досвідом та резуль-
татами практичної  природоохоронної роботи 
учнів із різних регіонів України. 

Актуальним є проведення конкурсу, який 
раніше мав назву «На краще внутрішнє та 
зовнішнє озеленення школи», нині він має назву 
«Всеукраїнський заочний конкурс-огляд вну-
трішнього та зовнішнього озеленення навчальних 
закладів «Галерея кімнатних рослин». Але його 
сутність та змістовне навантаження є майже одна-
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ковими. Проводиться цей захід із метою залучення 
дітей та підлітків до роботи з озеленення та бла-
гоустрою території, формування екологічної куль-
тури особистості, активізації пізнавальної, творчої 
та просвітницької діяльності учнів, покращення 
внутрішнього та зовнішнього озеленення загаль-
ноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Вже традиційними стали різноманітні кон-
курси проектів озеленення інтер’єру та ландшаф-
тного дизайну позашкільних і загальноосвітніх 
навчальних закладів, конкурси плакатів, фотогра-
фій на природоохоронну тематику тощо.

Крім того, для учнів загальноосвітніх шкіл 
проводиться велика кількість естафет, походів, 
свят («Малі річки – життя України», «Біощит», 
«Не рубай ялину», «Первоцвіт», «Птах року», «До 
чистих джерел»), метою яких є залучення учнів до 
роботи з дослідження та впровадження в практику 
біологічних методів захисту лісу, саду та сільсько-
господарських культур від шкідників в Україні.

Отже, варто відзначити, що широке залучення 
учнівської молоді до конкурсів та змагань приро-
доохоронного спрямування сприяло підвищенню 
мотивації школярів до участі у природоохорон-
ній роботі.

Ще однією ефективною формою організації 
природоохоронної роботи учнів загальноосвіт-
ньої школи були екскурсії, які в школі проводи-
лися переважно під час вивчення біології. Корисні 
рекомендації з організації і проведення екскурсій у 
природу для вчителів біології і керівників гуртків 
були викладені авторами у книзі «Біологічні екс-
курсії». Книга дає можливість вчителям підготу-
вати, організувати і провести екскурсії в природу 
або краєзнавчий музей з будь-якої теми шкільного 
курсу біології. Авторами запропоновані плани 
проведення екскурсій із ботаніки (осінні явища 
в житті тварин, зимові явища в житті рослин, 
життя рослин навесні, різноманітність рослин), 
зоології (різноманітність птахів, життя птахів та 
ссавців взимку, життя птахів навесні, життя ссав-
ців навесні), загальної біології (історія життя на 
Землі, природні біогеоценози, сезонні явища 
в природі). Безпосередні спостереження учнів 
за природними об’єктами під час проведення 
екскурсій сприяли формуванню в учнів перших 
уявлень про взаємозв’язок та розвиток природ-
них компонентів, про природні багатства та їх 
значення для людства. Кожна екскурсія сприяла 
вихованню естетичних почуттів, розумінню еко-
логічних зв’язків у природі, єдності та цілісності 
природних комплексів [12]. 

Екскурсії давали можливість школярам на 
практиці усвідомити необхідність охорони при-
роди рідного краю, оскільки вони передбачали 
ознайомлення учнів із рослинним та тваринним 
світом своєї місцевості.  Однак, як влучно заува-

жила Т. Бєляєва, на початку 50-х років ще не всі 
вчителі застосовували їх у своїй роботі. Автор 
зазначала, що причиною цього була відсутність 
систематизації педагогічної, науково-популярної 
літератури, яка видавалась у різний час і була мало 
доступною для масового користування [3, с. 3]. 

Екскурсії, на думку Н. Коваль, є такою фор-
мою природоохоронної роботи учнів, що надає 
позитивний результат, не зводячи до буденного 
повторення вивченого на уроці. Головна їх мета, 
як зазначала педагог, ‒ систематизувати набуті 
знання, сформувати в учнів уявлення про при-
роду як джерело добра і краси, матеріального і 
морального благополуччя. Науковцем було запро-
поновано тематику екскурсій для учнів молодших 
класів з урахуванням пори року: «Осінь у нашій 
місцевості», «Прийшла зима в нашу місцевість», 
«До нас прийшла весна» тощо. Під час таких сезон-
них екскурсій учні вчилися правил поводження із 
рослинами: не виривати з корінням ті з них, що 
квітнуть; не ламати гілок дерев і кущів; не здирати 
кору; не обривати квіти. Серед таких правил пове-
дінки учнів також засвоювали те, що не можна 
залишати після себе сміття у парку чи лісі. Учні 
усвідомлювали, що від нього гине трава, захаращу-
ються, стають непривабливими галявини. Таким 
чином, педагог намагалася формувати у дітей 
усвідомлення того, що життя людини, її матері-
альне і нематеріальне благополуччя залежить від 
стану навколишнього середовища. Ці ідеї втілю-
валися під час екскурсій до лісу, парку, водойм, 
під час яких діти виявляли рослини та тварин, що 
потребували охорони; спостерігали за змінами як 
у живій, так і неживій природі та за діяльністю 
людей, перевіряли прикмети про зміну погоди, 
з’ясовували особливості пір року [13, с. 16‒17].

Т. Міллер [15, с. 59] зазначала, що під час екс-
курсій в учнів формувались знання про земну 
поверхню, водойми, рослини тварини своєї міс-
цевості. Так, звертаючи увагу дітей на яри, вчи-
тель наголошував на шкоді, яку вони завдають, 
на способах боротьби з ярами. Такі знання пробу-
джували в дітей прагнення залучатися до приро-
доохоронної роботи шляхом засадження деревами 
схили ярів, щоб рослини своїм корінням укріплю-
вали ґрунт. Розглядаючи на екскурсіях джерело чи 
річку, дізнавалися, яку користь вони приносять та 
які заходи необхідно організувати для їх охорони. 
Отже, користь екскурсій полягала в тому, що діти 
наочно переконувались у необхідності власної 
участі у природоохоронній роботі [21, с. 42‒51]. 

У 60-ті роки в школах та позашкільних устано-
вах набули розповсюдження нові форми натура-
лістичної роботи – клуби, які мали назви «Друзі 
природи», «Шукач» та інші. При редакції газети 
«Запорізька правда» було організовано «Клуб 
юного любителя природи», члени якого узагаль-
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нювали та розповсюджували досвід роботи кра-
щих секцій природоохоронних гуртків [5]. Такий 
клуб було створено при Ямпільському будинку 
піонерів на Сумщині. Клуб об’єднував 52 чле-
нів, силами яких було створено музей природи 
рідного краю. Добре працював клуб юних зоо-
логів Харківського будинку піонерів, членами 
якого у 1971 році були 450 учнів із 53 шкіл міста 
[34, с. 20]. Створення таких осередків любителів 
природи сприяло різноманітності, цікавості та 
змістовності природоохоронної роботи. 

Прикладом вдалої організації роботи клу-
бів любителів природи був клуб Бережанської 
школи-інтернату в Тернопільській області. Його 
члени активно допомагали господарським орга-
нам в озелененні житлових районів та у догляді 
за зеленими насадженнями. Вони також прово-
дили роз’яснювальну природоохоронну роботу, 
систематично ознайомлювались із законодав-
ством про охорону природи, допомагали приро-
доохоронним інспекціям щодо контролю за його 
дотриманням. Робота клубу неодноразово від-
значалась грамотами Міністерства освіти УРСР 
і ЦК ЛКСМ України [37, с. 65]. 

Конференція як форма природоохоронної 
роботи залишається актуальною і у ХХІ столітті. 
Так, у 2001 році Запорізькою обласною станцією 
юних натуралістів було проведено науково-прак-
тичну конференцію «Жити в злагоді з довкіллям», 
учасниками якої стали активісти учнівського еко-
логічного руху шкіл та позашкільних закладів із 
12 районів області, м. Бердянська, м. Запоріжжя, 
м. Мелітополя, м. Токмака, м. Енергодара. Поряд 
зі школярами в обговоренні дій, спрямованих на 
вирішення актуальних екологічних проблем Запо-
різької області, брали участь педагоги, представ-
ники місцевих органів влади та громадські орга-
нізації. На конференції були представлені творчі 
екологічні досягнення старшокласників: демон-
страційні матеріали екологічних стежок, поетич-
ний збірник «Роздуми на екологічну тему та красу 
природи», різноманітні макети та плакати, що 
відображали екологічний стан довкілля. 

Загалом змістом природоохоронної роботи 
шкіл була організація діяльності зі збереження 
зелених насаджень, рибних багатств, охорони рід-
кісних птахів, звірів та комах, охорони ґрунтів від 
ерозії. Щорічно учні загальноосвітніх шкіл про-
водили значну роботу з озеленення могил воїнів, 
які загинули в період Другої світової війни. Шко-
лярі розробляли і закладали парки, дендрарії, де 
висаджували тисячі кущів, дерев та квітів. 

Отже, природоохоронна робота в школах 
в досліджуваний період організовувалася в різно-
манітних формах, зміст яких визначався її прак-
тичною спрямованістю. відповідно до цих видів 
найбільшого поширення набули різні форми при-

родоохоронної роботи учнів, а саме: загони «зеле-
них» і «блакитних» патрулів, шкільні лісництва, 
загони боротьби з ерозією ґрунтів, табори праці 
та відпочинку, клуби юних друзів природи, нату-
ралістичні гуртки, музеї та куточки природи, екс-
педиції і походи, лісові дозори, сигнальні пости 
з виявлення та боротьби зі шкідниками сільсько-
господарських культур і зелених насаджень. Велике 
значення мали масові заходи з охорони природи: 
«Місячники лісу та саду», «День птахів», «Тиж-
день врожаю», «Місячник озеленення», «Парад 
квітів біля школи», «Чисте місто – чиста совість», 
«Здоров’я людини та довкілля» та ін. У школах 
проводилися вечори, лекції, диспути, бесіди на 
такі теми: «Люби і охороняй природу рідного 
краю», «Птахи – наші друзі», «Багатства моря», 
«Чи знаєш ти природу рідного краю?», «Природа 
в духовному житті людини». В рамках цих заходів 
організовувалися тематичні виставки: «Посади 
рослину – збережи її», «Перетворимо рідне місто 
на квітучий сад», «Зелені насадження – друзі здо-
ров’я», «Охороняти природу – обов’язок кожного 
школяра», «Наші друзі птахи», «Дзвони Чорно-
биля», «Тварини і рослини Червоної книги Укра-
їни», «Квітковий вернісаж», «Дари осені» тощо. 

На початку ХХІ століття розповсюдження 
набувають нові форми природоохоронної роботи, 
серед яких, на нашу думку, найефективнішими є 
фестивалі («Стале життя», «В об’єктиві натура-
ліста» «Свіжий вітер»), чемпіонати та проектна 
діяльність. 

Таким чином, на основі проведеного дослі-
дження можемо стверджувати, що природоохо-
ронна робота в школі у другій половині ХХ – на 
початку ХХІ століття реалізовувалася, по-перше, 
через вивченням питань охорони природи в струк-
турі навчальних предметів на уроках, по-друге, 
шляхом залучення учнів загальноосвітніх шкіл до 
охорони природи під час позакласної, позауроч-
ної та позашкільної діяльності. Велике значення 
для організації природоохоронної роботи в школі 
мала позакласна та позашкільна робота з дітьми, 
яка сприяла засвоєнню програмного матері-
алу за допомогою практичної діяльності. Такий 
вид діяльності давав змогу школярам не тільки 
вивчати й обговорювати екологічні проблеми і 
шляхи їх вирішення, а й брати посильну участь 
у виконанні конкретних завдань. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Аналіз науково-педагогічної та методич-
ної літератури дає підстави стверджувати, що 
основні форми та методи організації природо-
охоронної роботи учнів загальноосвітньої школи 
у другій половині ХХ століття були спрямовані 
на формування у школярів практичних умінь 
та навичок раціонального природокористування 
та відповідального ставлення до природи.
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Виділено та охарактеризовано такі напрями 
природоохоронної роботи учнівської молоді: тео-
ретичний, просвітницький та практичний, що 
реалізовувались через різні види і форми приро-
доохоронної роботи. 

Доведено, що особливе значення для організа-
ції природоохоронної роботи в школі мали різні 
форми позакласної роботи: індивідуальні, групові 
та масові, участь школярів у яких давала можли-
вість для практичної реалізації теоретичних при-
родоохоронних знань, отриманих на уроках. 

Природоохоронна робота в школах у досліджу-
ваний період здійснювалась через організацію різ-
них видів діяльності, таких як: озеленення шкіл 

та населених пунктів, лісовідновлення, охорона 
і догляд за лісами, боротьба з ерозією ґрунтів, 
рекультивація і догляд за ландшафтами, охорона 
водойм і річкових запасів, корисних комах, птахів 
і звірів. Природоохоронна робота організовува-
лася в різноманітних формах, зміст яких визна-
чався її практичною спрямованістю.

Аналіз досвіду організації природоохоронної 
роботи учнів загальноосвітньої школи у другій 
половині ХХ – на початку ХХІ століття переконав 
нас у тому, що він містить у собі великий педаго-
гічний потенціал, уміле використання якого дасть 
змогу вже сьогодні ефективно вирішувати еколо-
гічні проблеми.
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У статті розглядається проблема формування мотивації у школярів, яка 
включає формування системи цінностей, активної поведінки учня, тобто 
створення взаємозв'язку між мотивами, що усвідомлюються, та мотивами, 
що реально діють. Оскільки більшість досліджень мотивації стосуються 
її рівня та ступеня вираженості, де мотивація оцінюється від високого 
до низького рівнів, наше дослідження присвячене вивченню мотивації 
як складно організованої системи елементів (мотивів). Проаналізовані 
літературні джерела свідчать, що учні можуть відрізнятися не тільки рівнем 
мотивації, а й типом мотивації, тобто мотивом або тією рушійною силою, 
що спонукає діяльність. У нашому досліджені взяли участь 120 учнів 
10–11 класів закладів загальної середньої освіти м. Херсона та області. 
Учням пропонувалася анкета (питання, запозичені з Shadow a Student 
Challenge), яка містила питання, пов’язані із пізнавальним, соціальним, 
спонукальним та професійно-ціннісним мотивами. Анкетування учнів 
показало, що лише у 30% опитаних учнів був сформований пізнавальний 
мотив, 20% мали сформований соціальний мотив, 19,2% опитаних учнів 
продемонстрували сформований спонукальний мотив до навчання. 
Проаналізовані результати анкетування дають змогу встановити 
недостатність сформованості мотивації навчання через недостатність 
сформованості пізнавального мотиву у більшості опитаних учнів. 
Сформована мотивація до навчання – це переважання пізнавальної 
спрямованості до навчання, що притаманна дитячій допитливості, 
формуванню пізнавальних інтересів. У випадках, коли пізнавальний 
мотив несформований, то у дитини розвиваються другорядні мотиви до 

Ключові слова: мотивація, 
навчання, пізнавальний мотив, 
спонукальний мотив.
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The article considers the problem of forming motivation in schoolchildren, 
which includes the formation of a system of values, active student behavior, 
ie the creation of a relationship between motives that are perceived and those 
that actually work. Since most studies of motivation relate to its level and 
severity, motivation is assessed from high to low levels, our study focuses 
on the study of motivation as a complex system of elements (motives). The 
analyzed literature sources show that students may differ not only in the level 
of motivation, but also in the type of motivation, ie the motive or the driving 
force that motivates the activity. 120 students of 10–11 grades of general 
secondary education institutions of Kherson and the region took part in our 
research. Students were offered a questionnaire (questions borrowed from the 
Shadow a Student Challenge), which contained questions related to cognitive, 
social, motivational and professional motives. The survey of students showed 
that only 30% of the surveyed students had a formed cognitive motive, 
20% had a formed social motive, 19.2% of the surveyed students showed a 
formed motivating motive to learn. The analyzed results of the questionnaire 
allow to establish the insufficiency of the formation of motivation of learning 
in students due to the insufficiency of the formation of cognitive motive in 
the majority of surveyed students. Formed motivation is the predominance 
of cognitive orientation to learning, which is inherent in children's curiosity, 
the formation of cognitive interests. In cases where the cognitive motive is 
not formed, the child develops secondary motives for learning. She begins to 

Key words: motivation, learning, 
cognitive motive, motivational 
motive.

навчання. Вона починає сприймати школу як місце для розваг, дитина 
не здатна взяти на себе обов’язки учня. Доведено, що серед опитаних 
учнів 20% на першому місці мають саме соціальний мотив, про що 
говорять відповіді учнів про те, що школа – це місце для спілкування з 
однолітками, відвідують школу заради спілкування тощо.
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Постановка проблеми. Проблема мотивації 
до навчання є актуальною психолого-педагогіч-
ною проблемою, оскільки кожний етап розвитку 
суспільства відображається на освітньому про-
цесі. Сучасні школярі часто пасивні під час нав-
чання, через доступ різноманітних джерел інфор-
мації у них не розвивається прагнення до пошуку 
інформації та пізнання. Створення умов для роз-
витку мотивації до навчання є важливою умовою 
виховання конкурентноспроможної молоді.

Інформатизація суспільства сьогодні викликає 
необхідність у зміні якості навчального матеріалу, 
тобто неможливо сучасних учнів змусити вивчати 
той навчальний матеріал, який не буде відповідати 
його потребам, не буде мати практичної цінності, 
емоційного переживання тощо.

Мотивацію до навчання як психолого-педа-
гогічну проблему вивчали такі дослідники, як 
В.В. Давидова, Д.Б. Ельконіна, В.А. Онищук, 
М.В. Матюхіна, тощо [9; 13; 14].

Метою статті стало дослідження власного 
ставлення та мотивації до навчання в учнів ЗОШ. 
Мотивація оцінювалася за такими складниками: 
соціальний мотив, пізнавальний мотив, професій-
но-ціннісний мотив та спонукальний мотив. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Провідною діяльністю, яка відіграє велику 
роль у формуванні повноцінної особистості, є 
навчальна. Навчальна діяльність знаходиться 
у сильній залежності від мотивації. Мотивація до 
навчання є однією із основних умов здійснення 
навчально-виховного процесу. Мотивація являє 
собою сукупність спонукальних факторів, що 
здатні викликати активність індивідуума та визна-
чають його спрямованість [9; 14; 15]. У процесі 
власної педагогічної діяльності вчитель повинен 
спрямовувати свою увагу не тільки на безпосе-
реднє навчання учня, але й на формування у нього 
пізнавальної діяльності. Підвищення мотивації 
до навчання, збільшення зацікавленості учнів є 
одним із головних пріоритетів сучасної україн-
ської школи. Для вирішення цієї проблеми слід 
приділити увагу питанню формування мотивації 
до навчання, вироблення мотивів та проаналізу-
вати причини несформованості окремих мотивів 
навчальної мотивації. 

На сучасному етапі розвитку психології 
не існує єдиного визначення поняття «мотивація». 
Одними дослідниками мотивація розуміється 
як «система факторів або сукупність причин, 
які спрямовують людину до виконання певних 

дій, спонукання до активності». Іншими мотива-
ція розглядається як «усвідомлене використання 
цілої системи збудників, які сприяють активізації 
діяльності». Таке неоднозначне тлумачення тер-
міна «мотивація» свідчить про її багатогранність 
та складність як феномену [2–7; 11; 12]. 

Формування мотивації включає формування 
системи цінностей, активної поведінки учня, 
тобто створення взаємозв'язку між мотивами, які 
усвідомлені, та тими, що реально діють. Поняття 
«мотивація» використовують для пояснення спря-
мованості, наполегливості, спонукання поведінки, 
що спрямована на виконання певної діяльності [1].

Одним із блоків формування мотиваційного 
поля учнів є мотиваційний. Формування цього 
блоку спрямоване на розуміння учнем того, для 
чого він учиться, причин, що його спонукають 
до навчання. Ще одним із можливих блоків моти-
ваційного поля учнів є емоційний, який полягає 
у формуванні позитивних емоційних переживань 
учнів під час знаходження у навчальному закладі.

Мотивування до навчання учнів повинно базу-
ватися на взаємній повазі між учнями та вчителем, 
відсутності тиску з боку вчителя, стимулюванні до 
пошуку пояснень самостійно, використанні інди-
відуальних, творчих завдань, нестандартних типів 
уроків, використанні інтегрованих методів тощо. 
Підвищення мотивації учнів до навчання – це одне 
із найскладніших завдань у навчальній діяльності 
педагога. Воно вимагає сукупної діяльності всього 
педагогічного колективу навчального закладу.

Учні, що мають високу мотивацію до навчання, 
мають сформовану систему цінностей, пріорите-
тів, які є загальноприйняті у нашому суспільстві, 
активну життєву позицію. Оскільки мотивація є 
одним із головних завдань для формування в учнів 
пізнавальної діяльності, то побудова навчального 
процесу таким чином, щоб він міг бути основою 
формування мотивів до навчання, є пріоритетним 
завданням сучасної освіти [10].

Мотив – це спонукання до діяльності, яка без-
посередньо пов’язана із задоволенням конкретної 
проблеми. Тобто це реальне спонукання, що зму-
шує дитину діяти у певних умовах та певних жит-
тєвих ситуаціях. Саме мотив буде стимулювати 
дитину до такої діяльності, як навчання. Мотива-
ція – це система мотивів, які зумовлюють спрямо-
ваність та активність діяльності організму [12; 16].

За Т.В. Бланком, мотив розглядається як спону-
кання до дії, тобто мотив – це низка факторів, що 
збільшують активність людини. Зокрема, потреба 

see school as a place for entertainment, and the child is unable to take on the 
responsibilities of a student. It is proved that among the surveyed students 
20% in the first place have a social motive, as evidenced by the answers 
of students, in which they indicate that the school is a place to communicate 
with peers, attend school for communication and more.
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у пізнанні. Вона проявляється у тому, що людина 
ставить собі запитання та самостійно шукає на них 
відповіді. Потреба у самовираженні – певні дії та 
вчинки людини, для здійснення яких потрібні певні 
знання, навички та уміння. Потреба у самооціню-
ванні – це самовдосконалення через порівняння 
себе з іншими. Потреба у соціальних зв’язках, тобто 
необхідність спілкування з іншими людьми [2; 9]. 

Мотивація до навчання визначається певною 
системою специфічних факторів. Першим факто-
ром у цій системі є сама освітня система, освітній 
заклад, в якому здійснюється навчальна діяльність. 
Другим фактором є безпосередня організація 
освітнього процесу. Третім фактором є властивості 
школяра як суб’єкта навчання – вік, стать, самоо-
цінка, психофізіологічні властивості тощо. Четвер-
тим фактором є властивості педагога як суб’єкта 
навчання – ставлення до конкретного учня, відпо-
відальність щодо своєї роботи. П’ятим фактором 
є специфіка конкретного предмета [10–12; 15]. 

Більшість досліджень мотивації стосуються її 
рівня та вираженості, оцінюється мотивація від 
високого до низького рівнів. Проте мотивація – це 
складно організована система елементів (моти-
вів). Учні можуть відрізнятися не тільки рівнем 
мотивації, а й типом мотивації, тобто мотивом або 
тією рушійною силою, що спонукає діяльність 
[1]. Наприклад, мотивація виконання домашнього 
завдання учнем може залежати від різних мотивів. 
Домінуючим мотивом може бути пізнавальний, 
коли учень прагне дізнатися більше, отримати 
нові знання. А може бути домінуючим спонукаль-
ний мотив – учень робить домашнє завдання, щоб 
отримати похвалу або не отримати покарання.

За В.А. Онищуком, у вітчизняній педагогіці 
мотиви прийнято поділяти на соціальний, які 
пов’язують з різноманітними відносинами між 
учнями та вчителями, пізнавальний, спонукаль-
ний та професійно-ціннісний.

Дослідниками [3; 9–10; 14] мотивацію до нав-
чання розділяють на п’ять рівнів. Перший рівень 
мотивації – це рівень, при якому виражений піз-
навальний мотив, учні мають дуже високу моти-
вацію до навчання. Такі учні прагнуть викону-
вати шкільні вимоги, вимоги вчителя, сумлінно 
та відповідально ставляться до навчання. Другий 
рівень мотивації до навчання демонструє гарну 
шкільну мотивацію, учні достатньо успішно 
виконують шкільні вимоги. Такий рівень моти-
вації для навчання є усередненою нормою. Тре-
тій рівень мотивації до навчання – це рівень, при 
якому учні мають позитивне ставлення до школи, 
проте їх приваблює не сама навчальна діяльність, 
а позашкільні заходи. Пізнавальний мотив у таких 
дітей сформований не повністю, і домінантними 
мотивами навчання стають інші – соціальний 
(подобається спілкуватися з учнями, вчителями, 

відчувати себе частиною колективу) та спону-
кальний (подобається мати гарну ручку, порт-
фель, шкільний одяг). Четвертий рівень мотивації 
до навчання мають учні, що демонструють низьку 
шкільну мотивацію, їм нецікаво у школі, на уро-
ках вони часто відволікаються, мають проблему 
з успішністю. П’ятий рівень мотивації до нав-
чання демонструють учні, що мають негативне 
ставлення до школи. Таким учням важко вико-
нувати шкільну програму, вони мають труднощі 
у навчанні. Окрім труднощів у навчанні, для таких 
дітей характерна наявність проблем у спілкуванні 
з одноліткам, вчителями. Часто вони проявляють 
агресивну поведінку через сприйняття школи як 
вороже середовище. 

Мотивація до навчання починає формуватися 
у молодшому шкільному віці, коли дитина почи-
нає систематично відвідувати навчальний заклад. 
Якщо мотивація до навчання формується пра-
вильно, то у підлітковому віці починає викону-
вати самостійний пошук знань, тобто учні вчаться 
самостійно здобувати знання. У юнацькому віці 
це стане основою до самоосвіти, яка потрібна для 
навчання у подальшому та здійснення навчаль-
но-професійної діяльності. Учні, які не мають 
сформованої мотивації до навчальної діяльності у 
школі, будуть у подальшому навчанні відчувати ще 
більше складнощів. У закладах вищої освіти зараз 
діє кредитно-модульна система, яка передбачає, 
що студент має здобувати від 1/2 до 2/3 навчаль-
ного матеріалу самостійно. Таке можливо тільки 
у разі сформованого пізнавального мотиву. 
Тому є важливим з’ясувати рівень сформовано-
сті мотивів шкільної мотивації та причини, що 
утруднюють формування того чи іншого мотивів. 

У літературі виділяють такі мотиви до нав-
чання: соціальний, пізнавальний, спонукальний 
професійно-ціннісний [9–10]. Домінуючим моти-
вом мотивації до навчання повинен виступати 
пізнавальний мотив, оскільки саме він стимулює 
до розвитку пізнавальних здібностей, отримання 
задоволення від процесу навчання. Проте соці-
альний, спонукальний та професійно-ціннісний 
мотиви відіграють важливу роль у формування 
мотивації, оскільки вони сприяють усвідомленню 
важливості навчання, відчуття авторитетно-
сті та самоповаги, прагнення до персоналізації. 
Несформованість будь-якого із зазначених моти-
вів призведе до деформації системи ієрархії всіх 
мотивів навчальної мотивації.

Для оцінки рівня сформованості мотивів 
навчальної мотивації можуть використовува-
тися методи бесіди, анкетування чи опитування. 
У досліджені взяяли участь 120 учнів 10–11 кла-
сів закладів загальної середньої освіти м. Херсона 
та області. Учням пропонувалася анкета (питання, 
запозичені з Shadow a Student Challenge), яка 
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містила запитання, пов’язані із рівнем сформо-
ваності пізнавального, соціального, спонукаль-
ного та професійно-ціннісного мотивів. Анкета 
розсилалась учням з використанням сервісу 
GoogleForms. Після збору анкетних даних резуль-
тати опитування обробляли загальноприйнятими 
методами математичної статистики.

Згідно з анкетуванням 30% відповідей учнів 
вказували про наявність сформованого пізнаваль-
ного мотиву (з них відзначили, що для них головне 
в школі навчання, 8,33%, вивчати різні теми, дізна-
ватися нове було важливо для 3,33%; вивчення пев-
них предметів, які цікаві для учнів – 9,16%; цікаві 
позаурочні заходи – 4,16%; нестандартні уроки, 
інтерактивна дошка – 2,5%; для 0,83% голов-
ним у школі була творча та дружня атмосфера).

Серед опитаних у 25% учнів спостері-
гався несформований пізнавальний мотив. Так, 
1,67% опитаних учнів відзначили нерозуміння 
теми уроку, у 5,83% негативні переживання 
у школі були пов’язані із контрольними роботами, 
олімпіадами, розказуванням на пам’ять, 6,67% 
відзначили, що шкільний день одноманітний, 
1,67% опитаних учнів написали, що на уроках 
дають багато інформації, але нецікавої, 0,83% від-
значили, що у школі забагато інформації за один 
день, 0,83% негативні відчуття у школі пов’язу-
ють із нецікавими уроками, 1,67% – зі складними 
контрольними роботами, 5,83% – відвідуванням 
окремих уроків. 

Розвиток пізнавального мотиву безпосередньо 
пов’язаний зі змістом навчання та процесом нав-
чання. Учні, які мають сформований пізнаваль-
ний мотив, навчаються того, що їм цікаво, вони 
отримують задоволення від пізнання нового. Такі 
діти розглядають школу як власне навчальний 
заклад. Цей мотив вважається найголовнішим 
для вдалої навчальної діяльності. Учні, які мають 
сформований пізнавальний мотив, виконують всі 
вимоги вчителя, слідують його інструкціям, від-
повідально ставляться до підготовки домашнього 
завдання. Сформований пізнавальний мотив про-
являється у зацікавленості учнів в отримані нових 
знань, потребі у набутті знань, дізнатися щось 
нове; учні зі сформованим пізнавальним мотивом 
відрізняються допитливістю, їм подобається сам 
процес навчання, з процесом навчання у таких 
учнів пов’язані позитивні переживання. 

Сформований соціальний мотив навчання від-
значили у 20% опитаних учнів. Серед опитаних 
18,3% учнів повідомили, що ходять у школу для 
спілкування, 1,67% – ходять у школу для спілку-
вання саме зі вчителем.

Негативні відчуття у школі виникали 
у 5,83% опитаних учнів, які були пов’язані із 
розлученням з однолітками, неможливістю спіл-
кування на уроках. У 3,33% негативні відчуття 

у школі виникали через складнощі у спілкуванні 
з однолітками та образами з їхнього боку.

Соціальний мотив безпосередньо пов’язаний 
із статусом учня, прагненням посісти у житті 
певне місце. Такі учні вчаться тому, що батьки 
мають ними пишатися, або тому, що подобається 
конкретний вчитель. Мотивом для навчання в них 
виступає похвала вчителя, спілкування з одно-
групниками, прагнення отримати гарні оцінки. 
В учнів, у яких розвинений соціальний мотив, 
на перший план виступає прагнення отримати 
задоволення від процесу спілкування, нала-
годження відносин з іншими людьми, емоційно 
забарвлених взаємодій з ними. Учні вчаться для 
того, щоби бути корисним, виконати свій борг 
у суспільстві, в них розвинене почуття відпо-
відальності, усвідомлення соціальної необхід-
ності, бажання добре підготуватися до обраної 
професії. Проте соціальний мотив навчальної 
мотивації формує в учня поняття про навчання 
як про суспільний процес, розвиває у дитини 
прагнення посісти гідне місце у суспільстві.

Сформований спонукальний мотив продемон-
стрували 19,2% опитаних учнів. Серед них 7,5% вка-
зали, що вчаться через оцінки. Інші 2,5% опи-
таних учнів відзначали відсутність бажання 
ходити до школи, яке пов’язане з несправедливим 
оцінюванням чи агресією вчителя. Також неба-
жання ходити до школи було пов’язано з великою 
кількістю уроків та позаурочних заходів (9,2%).

Розвинений спонукальний мотив мають ті учні, 
яким подобається, коли їх хвалять вдома за гарні 
оцінки. Такі учні ходять в школу за примусом, на 
вимогу батьків.

Мотивація до навчання з’являється в дитини 
у разі необхідності задоволення внутрішньої 
потреби. Проте під час навчання мотиви, що задо-
вольняють ці потреби, можуть бути різні. У свою 
чергу кожний мотив залежить від різних цілей. 
Мотив – це переживання людиною особистісно зна-
чущого для неї. Саме мотив розкриває значущість 
навчання для кожної конкретної дитини [2–4; 9]. 

Мотивація до навчання залежить від низки 
чинників, які будуть спонукати учня до відвіду-
вання закладу освіти, до застосування зусиль, 
щоб подолати складнощі навчання, виконання 
вчительських вимог, розвитку власних схильнос-
тей тощо. Є низка причин, які можуть мати нега-
тивний вплив на мотивацію учнів загалом, проте 
ці причини є супутниками навчально-виховного 
процесу у школі. По-перше, це обов’язковість від-
відування школи проти бажання учнів, у шкільну 
навчальну програму можуть входити ті предмети, 
що нецікаві конкретному учню. По-друге, клас – 
це велика група учнів, з якими одночасно працює 
вчитель на уроці. Це унеможливлює індивіду-
альний підхід до конкретного учня і призводить 



24

Педагогічні науки: теорія та практика. № 3 (39), 2021 ISSN 2786-5622

до того, що деякі учні нудьгують, розчаровані чи 
фрустровані. По-третє, особисті невдачі у школі 
сприймаються учнем не просто як розчарування, 
а як суспільний сором [1]. Також до причин 
несформованої навчальної мотивації слід відне-
сти байдужість у відносинах між учнем та вчите-
лям як з одного боку, так із іншого. Якщо учень не 
бачить цінності предмета для себе, мету вивчення 
предмета чи окремих тем, практичної значущості 
отриманих знань, то це також має негативний 
вплив на розвиток навчальної мотивації. 

М.В. Матюхіна бачила такі причини спаду 
мотивації до навчання школярів, як відносини 
вчителя та учня, особистісна цінність конкрет-
ного навчального предмета, страх перед школою, 
рівень розумового розвитку учня, нерозуміння 
мети навчального процесу та виконання завдань 
у класі і вдома. Вчитель повинен виконувати роль 
мотивування до навчальної діяльності, тобто 
вміти створити потяг або потребу навчання [13].  

Перелічені несприятливі фактори у формуванні 
мотивації можуть призводити до того, що на пер-
ший план виходить не пізнавальний мотив, а інші, 
другорядні (наприклад, соціальний – виконати 
завдання вчителя). Для формування позитивної 
мотивації до пізнання нового та якісного засвоєння 
знань є рівень психічного комфорту учнів, їхнє емо-
ційно-цілісне ставлення до навчального закладу.

Сформована мотивація – це переважання піз-
навальної спрямованості до навчання, що при-
таманна дитячій допитливості, формуванню піз-
навальних інтересів. У разі, коли пізнавальний 
мотив несформований, у дитини формуються дру-
горядні мотиви до навчання. Вона починає сприй-
мати школу як місце для розваг, тобто дитина не 
здатна взяти на себе обов’язки учня. Серед опита-
них учнів 20% на першому місці мають сформова-
ний саме соціальний мотив, про що говорять від-
повіді учнів, в яких вони вказують, що школа – це 
місце для спілкування з однолітками, відвідують 
школу заради спілкування тощо. При переважанні 
спонукального мотиву навчальної мотивації роль 
вчителя полягає у тому, щоб роз’яснити дитині 
взаємозв’язок між отримуваною оцінкою та рів-
нем знань. При усвідомленні учнем цього взаємо-
зв’язку поступово на перший план вийде бажання 
мати певний рівень знань, і саме він буде визна-
чати оцінку учня.

Школа відіграє велику роль у формуванні 
мотивації учнів. Методи, форми і сам процес нав-
чання суттєво впливають на мотивацію учнів. 

Під час проведення уроку дуже важливо підтри-
мувати зворотний зв’язок з учнями, задавати їм 
питання для з’ясування ступеня їхнього розуміння 
навчального матеріалу. Від того, як буде організо-
вана навчальна діяльність, чи будуть використову-
ватися колективні форми роботи, застосовуватися 
проблемні завдання, суттєво залежатиме мотива-
ція до навчання в учнів.

Дослідниками [1; 5; 9; 14] було виділені певні 
методи збільшення рівня мотивації: цікаві заходи, 
що організував учитель; стимулювання актив-
ності учнів, тобто їх автономія, можливість про-
явити себе самостійно, у комфортному для кон-
кретного учня темпі; використання життєвих 
прикладів під час викладання, зрозумілість вимог 
до виконуваного завдання, підтримка зворотного 
зв’язку з учнями під час викладання; наявність 
чітких критеріїв оцінки навчальних досягнень 
учнів; застосування групових методів роботи, 
дозвіл на спілкування на уроці, обмін думками 
та ідеями; використання великої кількості наоч-
ного матеріалу, ділити навчальний матеріал на 
невеликі порції; використання інформаційних 
технологій у навчальному процесі. Результати 
анкетування підтверджують, що учні, у яких від-
значається сформована мотивація до навчання, 
частіше відзначають, що у школі є цікаві заняття, 
інтерактивні заходи. 

Несформованість пізнавального мотиву у 
25% опитаних учнів пов’язана з незацікавлені-
стю навчальним матеріалом або вимогливістю 
вчителя. У нашому дослідженні учні відзначили 
одноманітність шкільного дня, велику кількість 
нецікавої інформації, нецікавих уроків. Відповіді 
учнів вказують на необхідність запровадження 
різноманітних методів викладання, нестандарт-
них уроків, інформаційно-комунікаційних техно-
логій, що урізноманітнюють уроки. Навчальний 
матеріал повинен відповідати потребам учнів, 
стимулювати їхню пізнавальну активність, викли-
кати емоційне переживання. 

Висновки. Анкетування учнів показало, що 
лише у 30% опитаних учнів був сформований 
пізнавальний мотив, 20% мали сформований 
соціальний мотив, 19,2% опитаних учнів проде-
монстрували сформований спонукальний мотив 
до навчання.

Опитування вказує на недостатність сформо-
ваності мотивації навчання у учнів через недо-
статність сформованості пізнавального мотиву 
у більшості опитаних учнів.
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Проаналізовано особливості навчання англійської лексики на 
спеціальності «Суднобудування», систематизовано інформацію щодо 
використання інноваційних технологій для ефективного викладання 
та вивчення англійської лексики спеціального професійного напряму. 
Окреслено мету статті, яка полягає у дослідженні особливостей 
впровадження та використання інноваційних технологій для 
ефективнішого навчання англійської лексики на технічній спеціальності. 
Проаналізовано наукові джерела з цього питання і зроблено висновок 
про високий рівень зацікавленості викладачів та студентів технічних 
вищих навчальних закладів у впровадженні інноваційних технологій для 
навчання англійської мови. Підкреслено особливу важливість вивчення 
іноземної лексики професійного спілкування на немовних спеціальностях 
як частини професійного спілкування технічної спрямованості. Виявлено 
недостатню висвітленість цієї проблеми серед широких мас, незважаючи 
на високий рівень актуальності цього питання. Визначено основні переваги 
використання інноваційних комп’ютерних технологій для навчання 
англійської лексики на немовних спеціальностях. Розглянуто основні 
інноваційні ресурси, які використовуються багатьма закордонними 
спеціалістами для ефективного вивчення англійської лексики студентами. 
Виокремлено три найефективніші платформи для впровадження у 
вивчення англійської мови інноваційних технологій, зокрема інтернет-
ресурси. Визначено основні призначення кожного ресурсу та поєднано 
їх значення з основними етапами вивчення іноземної мови в технічному 
університеті. Наведено конкретні приклади використання вибраних 
онлайн-платформ у вивченні англійської лексики студентами. Виявлено 
особливу ефективність комплексного використання усіх трьох 
ресурсів для ефективної реалізації поетапного вивчення нової лексики, 
закріплення вже вивченої та використання її на практиці для кращого 
засвоєння. Зроблено узагальнюючі висновки щодо вивчення цього 
питання та наведено перспективи подальшого дослідження особливостей 
використання інноваційних технологій у вищих навчальних закладах 
на спеціальності «Суднобудування». Надано бібліографічний список.
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технології, навчання 
англійської лексики, специфіка 
лексики на спеціальності 
«Суднобудування», 
використання інноваційних 
технологій для навчання 
іноземної лексики.
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The peculiarities of teaching English vocabulary in the specialty "Shipbuilding" 
are analyzed, the information on the use of innovative technologies for 
effective teaching and studying of English vocabulary in a special professional 
direction is systematized. The purpose of the article is outlined, which is to 
study the features of the introduction and innovative technologies use for more 
effective English vocabulary teaching in the technical specialty. Scientific 
sources on this issue are analyzed and conclusion is made about the high level 
of interest of teachers and students of technical higher educational institutions 
in the introduction of innovative technologies for English teaching. Special 
importance of studying foreign vocabulary of professional communication in 
non-language specialties as a part of professional communication of technical 
orientation is emphasized. Insufficient coverage of this problem among the 
masses is revealed despite the high level of this issue urgency. Advantages 
of using innovative computer technologies for teaching English vocabulary 
in non-language specialties are identified. Main innovative resources used 
by many foreign specialists for the effective English vocabulary study by 
students are considered. Three most effective platforms for the introduction of 
innovative technologies in the study of English, including Internet resources, 
are identified. Fundamental purposes of each resource are determined and their 
values are combined with the main stages of learning foreign language at a 
technical university. Specific examples of the selected online platforms use in 
the English vocabulary study by students are given. The special efficiency of 
complex use of all three resources for effective realization of step – by – step 
learning of new vocabulary, consolidation of already studied and its use in 
practice for better mastering is revealed. Generalized conclusions concerning 
studying of the given question are made and prospects of the further innovative 
technologies use research in higher educational institutions on the specialty 
"Shipbuilding" are resulted. A bibliographic list is provided.

Key words: innovative 
technologies, studying English 
vocabulary, the specific of the 
vocabulary on the specialty 
"Shipbuilding", innovative 
technologies use for foreign 
vocabulary studying.

Постійні безперервні зміни у сфері освіти 
потребують оновлення вже існуючої системи 
викладання та вивчення іноземної мови в техніч-
них закладах вищої освіти. Тому без використання 
інноваційних технологій обходитись неможливо. 
Впровадження інтернет-ресурсів та онлайн-плат-
форм є невід’ємною частиною сучасного нав-
чання студентів.

Розвиток сучасного суспільства та розши-
рення горизонтів міжнародного співробітництва 
спеціалістів майже у всіх професійних сферах 
змушують мати високий рівень володіння іно-
земною мовою, зокрема англійською. Специфіка 
викладання іноземної мови на спеціальності 
«Суднобудування» полягає у подальшому успіш-
ному використанні професійної лексики для пра-
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цевлаштування або обміну інформацією з іно-
земними спеціалістами.

Аналіз досліджень із цього питання свідчить 
про високий рівень зацікавленості викладачів 
та студентів у впровадженні нових методик для 
вивчення іноземної лексики фахового спряму-
вання. Над цією темою працювали Л.О. Шевчук, 
О.Е. Ріхтер, С.В. Смоліна, Л. Заблоцька, Д.В. Бер-
ська та багато інших вітчизняних та зарубіжних 
педагогів. Проблема полягає не лише у впрова-
дженні інноваційних технологій, а й в успішному 
та ефективному використанні вже наявних мето-
дик. У наші часи високого розвитку серед багатьох 
науковців побутує думка, що навчання іноземних 
мов на немовних спеціальностях має розглядатися 
як частина професійного спілкування. Тому пра-
вильна систематизація та методика викладання і 
навчання специфічної лексики є обов'язковим [2].

Варто зазначити, що хоча тема дуже актуальна 
та обговорювана, вона є недостатньо висвітле-
ною, систематизованою та розкритою. Саме тому 
вона потребує окремої уваги та аналізу.

Метою цієї статті є висвітлення особливостей 
та основних способів використання сучасних тех-
нологій для викладання та вивчення англійської 
лексики на спеціальності «Суднобудування».

Україна довгі роки залишалася центром кора-
блебудування на міжнародній арені. Але сьогодні 
набагато більш актуальною темою є розроблення 
новітніх технологій будування кораблів за кор-
доном. Європейські та американські компанії 
запрошують висококваліфікованих спеціалістів 
не тільки для постійної співпраці, а й для обміну 
досвідом. Тому знання англійської є важливим 
для подолання мовної перешкоди між українцями 
та спеціалістами інших країн [1].

Як відомо, жодна професія не може обійтися 
без специфіки лексичного складника. Технічна 
спеціальність має свою номенклатуру, без якої 
неможлива побудова правильної, високоякісної та 
ефективної роботи.

Робота з лексикою у закладах вищої освіти на 
технічних спеціальностях поділяється на такі етапи:

1. Презентація лексики викладачем, що вво-
диться у процесі навчання.

2. Методичні дії, що забезпечують засвоєння 
студентами матеріалу.

3. Повторення лексики та контроль якості її 
засвоєння [3].

Сьогоденні технології дають змогу максимально 
полегшити та систематизувати роботу з інозем-
ною лексикою. По-перше, вони дають можливість 
ближче познайомити студентів із практичним 
використанням лексичних знань. По-друге, такі 
технології дають змогу чітко та швидко перевіряти 
знання здобувачів вищої освіти на предмет засво-
єння певних лексичних тем. По-третє, інтернет-ре-

сурси розпалюють інтерес сучасних студентів до 
вивчення іноземної мови своєю зручністю та інно-
ваційністю. Правильне поєднання різних програм 
може зробити процес освоєння студентами мови 
професійного спрямування більш зручним та швид-
ким. Усі студенти потрапляють у заклади вищої 
освіти з різним рівнем англійської мови, тому важ-
ливим аспектом у роботі викладача є урівноваження 
та підвищення рівня знань кожного студента [2].

У процесі дослідження були опановані най-
більш використовувані зарубіжними педагогами 
ресурси для вивчення англійської лексики та віді-
брані найефективніші з них, визначено головні 
призначення кожної та проаналізовано ефектив-
ність роботи з ними. Розглянуто такі ресурси: 
ED Words, ED Courses, TED.

1. ED Words
Цей ресурс підходить для реалізації першого із 

трьох пунктів вивчення іноземної лексики. Плат-
форма призначена для вивчення англійської лек-
сики, що розділена на групи та блоки за певною 
тематикою. За допомогою цієї програми викла-
дач може створювати власні лексичні блоки, що 
можуть включати від 50 до 200 слів. Таким чином, 
загальну тему «Суднобудування» можна зручно 
поділити на тематичні розділи.

Це може бути, наприклад, розділ «Ship Struc-
ture» («Будова судна»), де буде по алфавіту у вигляді 
списку наведена основна номенклатура будови 
корабля. Кожен студент зможе за цим блоком 
щоденно систематично повторювати слова, виді-
ляти для себе найлегше і найскладніше у запам'ято-
вуванні тощо. Вони зможуть самостійно опрацьо-
вувати лексику поточної теми, заданої викладачем.

2. ED Courses
Цей ресурс може забезпечити реалізацію усіх 

трьох пунктів із вивчення іноземної лексики спе-
цифічного спрямування. По-перше, він забезпе-
чує вивчення специфічної лексики. Сам викладач 
має змогу блоками заносити потрібну лексику 
у вигляді списку для опрацювання студентами. 
Другий крок – це практичні завдання з цією лек-
сикою для засвоєння матеріалу. На цьому етапі є 
можливість створювати свої завдання.

Наприклад, викладач може створити спеці-
альні мовні ситуації для засвоєння лексичної теми 
«Types of Ships by Purpose» («Види суден за при-
значенням»). Завдання може виглядати так:

Compare the element of the ship's structure with 
the type of the ship by purpose: 

The type of the 
ship by purpose The element of the ship's structure

1. Freight ship а. Multi-tiered long superstructures
2. Research ship b. Crane equipment
3. Passenger ship c. Devices for working with outboard 

equipment
(Answers: 1. – b; 2. – c; 3. – a)
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Або ж так:
Match the crew member position (column A) with 

his duty (column B):
A B

1. A steersman a. maintains a ship engine.

2. A minder b. provides hot meals for the ship’s 
personnel.

3. A cook c. plots a course, calculates movement 
and marks movement on the map. 

(Answers: 1. – c; 2. – a; 3. – a)

Також для реалізації третього пункту покроко-
вого вивчення лексики за допомогою цього ресурсу 
можна створювати перевірочні тести тощо. 

3. TED
TED – це американський приватний фонд 

наукових конференцій та виступів. Мова оригі-
налу кожного виступу зазвичай англійська. За 
допомогою цієї платформи професійні оратори, 
оратори-початківці й науковці виступають зі 
своїми дослідженнями. Це може бути виступ на 
будь-яку тему, але зазвичай висвітлену з дуже 
цікавої позиції. Багато викладачів англійської 
з усього світу рекомендують використовувати 
цей ресурс для практикування англійської мови.  
Частіше за все виступають науковці, для яких ця 
мова не є рідною, тому студентам легше сприй-
мати специфічну лексику. Зараз є спеціальні 
платформи від TED на Youtube та у вигляді про-
грами. Це слушна нагода для реалізації третього 
пункту роботи з іншомовною лексикою – пов-
торення лексики та контроль якості засвоєння, 
адже сприйняття окремої інформації професій-
ного характеру на слух – важлива частина прак-
тичного застосування мови.

Студентам можна дати завдання перегля-
нути, наприклад, відео Рози Георг «Inside the 
Secret Shipping Industry» («Всередині секретної 
індустрії кораблів»). У цьому відео використано 
велику кількість лексики з теми «Суднобуду-
вання». Нижче наведений фрагмент із виступу, де 
використано багато іншомовної лексики фахового 
спрямування:

What else does our sea blindness mask? Well, if 
you go out to sea on a ship or on a cruise ship, and 
look up to the funnel, you'll see very black smoke. And 
that's because shipping has very tight margins, and 
they want cheap fuel, so they use something called 
bunker fuel, which was described to me by someone in 
the tanker industry as the dregs of the refinery, or just 
one step up from asphalt. And shipping is the greenest 
method of transport. In terms of carbon emissions per 
ton per mile, it emits about a thousandth of aviation 
and about a tenth of trucking. But it's not benign, 
because there's so much of it. So shipping emissions 
are about three to four percent, almost the same as 
aviation's. And if you put shipping emissions on a list 
of the countries' carbon emissions, it would come in 
about sixth, somewhere near Germany.

Отже, проведене дослідження особливостей 
використання інноваційних технологій для нав-
чання англійської лексики на спеціальності «Суд-
нобудування» дає змогу зробити такі висновки: 

1. Аналіз джерел свідчить про зацікавленість 
студентів та викладачів у пошуку нових мето-
дик для ефективного навчання лексики фахового 
спрямування. 

2. Було наведено низку переваг використання 
інноваційних технологій для більш ефективного 
вивчення англійської лексики на спеціальності 
«Суднобудування».

3. Виокремлено три основні онлайн-платформи 
для реалізації триетапної роботи з лексикою у закла-
дах вищої освіти на технічних спеціальностях.

4. Наведені конкретні приклади використання 
онлайн-ресурсів під час навчання іноземної лек-
сики, які демонструють переваги цього методу. 

5. Зроблено висновок про ефективність комп-
лексного використання трьох наведених веб-плат-
форм: ED Words, ED Courses, TED.

Перспективами подальшої дослідницької 
роботи є пошук нових методів впровадження 
інноваційних технологій у процес навчання іно-
земної лексики фахового спрямування у вищих 
навчальних закладах, дослідження нових ресур-
сів, інтерактивних додатків. 
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У статті висвітлено можливості використання дидактичної аналогії, 
котра полягає в тому, що в учнів формуються якісно нові знання та 
м’які навички, забезпечується пошук методів вирішення навчальних 
проблем, інтеграція міждисциплінарних знань та вмінь тощо. 
Проаналізовано можливості роз’яснювальної аналогії в навчальному 
процесі (перенесення ознак чіткості, зрозумілості з уже відомого об’єкта 
на невідомий), каузальної аналогії (встановлення причинно-наслідкових 
зв’язків у предметах та явищах), аналогії властивостей (висновок через 
приклад для розв’язування завдань та вивчення нового матеріалу за 
допомогою пошуку), аналогії відношень, що інтегрує кілька підвидів. 
Показано можливості та сутність ілюстративної аналогії (предмет або 
явище пізнають завдяки такій ілюстративній моделі, в якій зазвичай 
абстрагуються від певних їхніх ознак, залишаючи неодмінно спільні 
відношення), аналогії відповідності (перенесення відношень з однієї 
системи на іншу, послуговуючись певною відповідністю між складниками 
окреслених систем: так, послуговуючись аналогією відповідності, учні 
самостійно можуть створювати невідомі досі їм поняття), структурно-
функціональної аналогії (висновок базується на зіставленні схожості 
структур та функцій і, навпаки, від схожості функцій до схожості 
структур), систематизувальної аналогії (схожість між порівнюваними 
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предметами випливає із загальних засад і положень та зумовлена 
єдністю їхньої видової природи; аналог та об’єкт вивчення входять 
в єдину систему). Обґрунтовано, що всі види аналогії, виокремлені 
за конкретними ознаками, взаємопов’язані. Для заглиблення в суть 
навчального матеріалу варто скористатися інтегрованим застосуванням 
видів аналогії. Акцентовано увагу на такому різновиді методу аналогії, як 
емпатія, або особиста аналогія (розробник ставить себе на місце пристрою 
чи процесу і намагається відчути всі можливі над ним дії). Наведено 
низку конкретних прикладів, коли доцільно послуговуватися досвідом 
природничих наук та їхніми закономірностями у вивченні процесів 
освіти, адже природничі науки характеризуються неабияким позитивним 
досвідом організації своїх предметних знань і розвитком конструктивних 
наукових концепцій. Зроблено висновок, що, розробляючи освітні теорії, 
варто раціонально застосовувати усталені практичні засоби на прикладі 
природничих наук із науково обґрунтованими допущеними аналогіями. 

Key words: analogy, didactic 
analogy, kinds of analogies, 
training method, integration, 
knowledge and skills, 
interdisciplinary knowledge, 
natural sciences, physics. 

The article considers the opportunity to use didactic analogies, which 
suggests that students develop essentially new knowledge and soft skills, 
concerns the search of the methods to solve teaching problems, integration 
of interdisciplinary knowledge and skills, etc. The research analyzes the 
options of the explanatory analogy in the educational process (transition of 
the features of clarity from the known object to an unknown one), casual 
analogy (determination of the cause and effect relations in the subjects and 
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Постановка проблеми. Завдяки аналогії пізна-
вальну діяльність студентів на базі встановлення 
схожості між об’єктами спрямовано на впрова-
дження певної дидактичної мети – опанування 
нових навчальних даних, конкретизацію, розу-
міння засвоєного, закріплення, запам’ятовування, 
узагальнення й класифікацію здобутих знань. Ці 
процеси педагог показує на відповідних моде-
лях передусім завдяки комп’ютерному моделю-
ванню. Аналогія, застосована в такій якості, слу-
гує певним методичним прийомом, структурним 
складником методу. Вона дає змогу унаочнити і 
краще осмислити явища, котрі не вдається безпо-
середньо продемонструвати. Аналогія в навчанні 
є таким методом опанування навчальної інфор-
мації, в процесі якого пізнавальні дії студентів на 
базі встановлення схожості між об’єктами в тих 
чи інших ознаках або відношеннях спрямовані на 
здобуття нових знань стосовно об’єкта, на усвідом-
лення його місця в системі знань або осмислення 
й запам’ятовування певного положення. Вона 
є специфічним способом міркувань, системою 
пов’язаних між собою дій, які формують її дидак-
тичну структурну модель. В навчальному процесі 
аналогія виконує низку дидактичних функцій. 
Важлива функція аналогії – пояснювальна, зав-
дяки аналогії уяву студентів можуть заполонити 
вже знайомі їм предметні уявлення, схожі на ті, що 

вивчаються. Це важливо, якщо неможливо подати 
студентам ані, власне, предмет, ані його модель.

Наведена проблема розглядалася в контексті 
методів навчання і методів учення у наукових 
дослідженнях А. Алексюка [1], функції та струк-
тура методів навчання аналізувалися у працях 
В. Онищука [7]. Аналогію як науковий метод 
пізнання і методичні особливості її викори-
стання вивчали В. Далінгер [5] та А. Уйомов [10]. 
Зокрема, останній визначив аналогію як умови-
від, що відноситься до предмета, відмінного від 
того, про який говориться в судженні.

Використання аналогії для формування 
вмінь перенесення знань учнів досліджували 
О. Швай [11], Л. Петько [8] та інші.

Цікавими є конкретні приклади аналогій для 
опису освітніх систем. Зокрема, це аналогова 
модель циклічної системи навчальних дисциплін 
у технічному університеті Н. Булгакової [3] та 
аналіз «фазових переходів» дидактичної системи 
П. Стефаненка [9]. Метод аналогії у дослідниць-
кій діяльності учнів на уроках суспільствознавчих 
предметів вивчала Н. Жидкова [6], активізацію 
навчально-пізнавальної діяльності учнів на основі 
методу аналогії у навчанні математики та фізики – 
І. Гордієнко [4], а аналогії в навчанні фізики учнів 
старшої школи досліджували Є. Щербань [12] 
та В. Бузько [2]. 

phenomena), analogy of properties (conclusion through the example for 
problems solving and studying new material through the search), analogy 
of relations that integrates several subtypes. The authors of the work show 
the opportunities and reveal the essence of the illustrative analogy (subject 
or a phenomenon is comprehended due to such illustrative model, which 
disregards some of their features but keeps the common relations), analogy 
of correspondence (transition of the relations from one system onto the 
other using some correspondence between the components of the separate 
systems: using the analogy of correspondence, students can independently 
create new previously unknown notions), structural and functional analogy 
(the conclusion is based on the comparison of similarity of the structures and 
functions, and vice versa – from the similarity of functions to the similarity of 
structures), systemizing analogy (similarity between the compared subjects is 
derived from the general principles and fundamentals, and is caused by their 
common nature; analog and the studied object belong to the same system). 
It is substantiated that all kinds of analogy, specified by their features, are 
related. Therefore, for the deeper comprehension of educational materal, it 
is expedient to use the kinds of analogies integrally. A particular attention 
is paid to the kind of analogy that is called empathy or personal analogy 
(the developer takes the place of a device or a process and tries to feel all 
the effects made over him/her). The work presents a set of examples, when 
it is reasonable to use the experience of natural sciences while studying the 
educational processes and revealing their regularities, because the natural 
sciences are characterized by a great positive experience of organization 
of their subject knowledge and development of the constructive scientific 
concepts. To conclude, development of educational theories requires rational 
application of the established practical means on the example of natural 
sciences with the scientifically grounded analogies.
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Водночас проблема використання методу ана-
логії як засобу інтеграції міждисциплінарних 
знань не була предметом спеціального дослі-
дження, що зумовило вибір теми цієї статті.

Мета статті – теоретичне обґрунтування видів 
аналогії як засобу інтеграції міждисциплінарних 
знань та презентація конкретних прикладів її 
використання на основі природничих наук.

Виклад основного матеріалу. За нинішніх 
умов навчання суттєвою є пошукова роль аналогії, 
котра полягає в тому, що завдяки аналогії студенти 
здобувають нові знання; вона забезпечує вису-
нення гіпотез, передбачень, пошуки методів вирі-
шення визначених проблем, укрупнення одиниць 
опанування, систематизацію досліджуваних явищ. 

Завдяки визначенню внутрішньої побудови 
аналогії можлива диференціація аналогій на 
окремі види, з’ясування їхніх функцій, через які й 
завдяки яким здійснюється управління пізнаваль-
ною діяльністю студентів. Це вимагає класифіка-
ції аналогії в дидактиці, в основі якої буде спосіб 
знань, здобутих студентами упродовж навчаль-
ного процесу [1; 7].

Мета роз’яснювальної аналогії в навчальному 
процесі – перенесення ознак чіткості, зрозуміло-
сті з уже відомого об’єкта на невідомий. Завдання 
аналогії роз’яснення в навчальному процесі – 
пояснювальна функція для конкретизації уявлень 
стосовно явищ, недоступних для безпосередніх 
спостережень, забезпечення глибшого осмис-
лення матеріалу студентами.

Завдання каузальної аналогії – встановлення 
причинно-наслідкових зв’язків у предметах та 
явищах. Зазначений вид аналогії може допомагати 
створювати проблемні ситуації, узагальнювати 
матеріал, тобто виконувати дві важливі функції: 
продуктивну й систематизувальну. 

Найпоширеніший вид аналогії властивостей – 
аналогія парадейгми (висновок через приклад). 
Сутність такої аналогії полягає у припущенні: 
якщо об’єкт із низкою важливих ознак, схожих 
з іншим об’єктом, має ще одну ознаку х, то й 
інший об’єкт, імовірно, має таку ж ознаку. Зав-
дяки аналогіям парадейгми можна, послугову-
ючись знаннями щодо певних ознак або ознаки 
двох і більше порівнюваних об’єктів, передба-
чити нові ознаки досліджуваного об’єкта. Анало-
гію парадейгми можна активно застосовувати для 
розв’язування завдань, вивчення нового матеріалу 
пошуком. У процесі навчання такий вид аналогії 
здійснює продуктивну функцію.

Важливе значення у навчанні належить анало-
гіям відношень, котрі варто інтегрувати, вивчаючи 
фахові дисципліни. До них відносять ілюстра-
тивну, відповідності, структурно-функціональну і 
систематизувальну аналогії. 

Сутність ілюстративної аналогії полягає 
в тому, що якийсь предмет або явище пізна-
ють завдяки такій ілюстративній моделі, в якій 
зазвичай абстрагуються від певних їхніх ознак, 
залишаючи неодмінно спільні відношення. Ілю-
стративна модель – то не лише природне, але й 
штучне явище. Зазначений вид аналогії виконує 
й функцію забезпечення доступності освітнього 
матеріалу (допомагає створювати конкретніші 
уявлення). Він є найкориснішим на стадії осяг-
нення навчального матеріалу, адже забезпечує 
краще осмислення, усвідомлення явища і розу-
міння ідеї його вирішення. Важливою функцією 
ілюстративної аналогії є те, що завдяки їй мож-
ливе створення моделі об’єкта або явища, а також 
уявлення аналогічного природного явища. 

Сутність аналогії відповідності – перенесення 
відношень з однієї системи на іншу, послугову-
ючись певною відповідністю між складниками 
окреслених систем. Завдяки такому виду аналогії 
можливе введення нових понять, досі невідомих, 
підпорядкованих за аналогією основним законам. 
Застосовуючи аналогію відповідності, студенти 
самостійно можуть створювати досі невідомі їм 
поняття. Перспективи такої аналогії за належ-
ної організації пошукової діяльності студентів 
чималі. Перевага аналогії відповідності у нав-
чанні – забезпечення й осмислення досліджува-
ного явища, висунення та вирішення проблеми.

Структурно-функціональною аналогією 
передбачено базування висновку на зіставленні 
схожості структур та функцій і, навпаки, від схо-
жості функцій до схожості структур. Використову-
ючи структурно-функціональну аналогію, можна 
організувати пошукову діяльність студентів.

Завдання систематизувальної аналогії: схо-
жість між порівнюваними предметами випливає із 
загальних засад і зумовлена єдністю їхньої видо-
вої природи; аналог та об’єкт вивчення входять в 
єдину систему. Розуміння сутності систематизу-
вальних аналогій дає підстави систематизувати 
і поглиблювати знання, глибше усвідомлювати 
ієрархію понять. 

Різновид методу аналогії – емпатія, або осо-
биста аналогія. Суть її в тому, що розробник ста-
вить себе на місце пристрою чи процесу і намага-
ється відчути всі можливі над ним дії. Наприклад, 
за умови уявлення себе каркасом панельного 
будинку можливий аналіз умов роботи і того, які 
навантаження на нього діють. Можливе уявлення 
себе крихітною людиною, яка перебуває всередині 
будівельної сталі та досліджує її ознаки, тощо. 

Всі види аналогії, виокремлені за конкретними 
ознаками, взаємопов’язані. Застосування тих чи 
інших видів аналогії раціональне за адекватно 
заданої часткової дидактичної мети заняття (допо-
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магати сприймати, усвідомлювати, осмислювати 
або закріплювати знання, вирішувати визначені 
проблеми, раціонально шукати необхідне тощо) 

Абсолютно всім видам аналогії, відповідно до 
їхніх завдань, притаманне виконання якоїсь однієї 
дидактичної функції. Тож для заглиблення в суть 
навчального матеріалу варто скористатися комбі-
нованим застосуванням видів аналогії. Внаслідок 
теоретичного й експериментального аналізу низки 
видів аналогії виявлено їхні дидактичні функції.

Потреба інтеграції низки видів аналогії 
зумовлена тим, що одночасно можна реалізувати 
декілька часткових завдань у межах структури 
заняття, спрямованих на досягнення його дидак-
тичної мети.

Технічні завдання зазвичай вирішують за 
аналогією, що можна успішно застосовувати з 
метою стимулювання свіжих ідей. Аналогічні 
ситуації, які трапляються в інших технічних галу-
зях, у природі чи мистецтві, можуть дати підказку 
щодо створення якогось нового технічного засобу. 
Часто виконання інженерних креативних завдань 
ґрунтується на аналогіях із живої природи. Вико-
ристання аналогій із механізмами живої природи 
зумовлює труднощі, адже інженери зазвичай не 
мають належної біологічної та фізіологічної під-
готовки. Водночас природа забезпечує чимало 
ідей з метою виконання технічних завдань. Тож 
застосування методу аналогії в підготовці майбут-
ніх інженерів досить ефективне.

Освіта наразі – радше емпірична галузь із 
чималим практичним досвідом; теоретичні ж 
закономірності й закони процесів освіти лише 
починають досліджувати, створюючи повно-
цінну систему теорій і наукової едукаційної кар-
тини світу. Інтегративнi розробки у природо-
знавстві – не тільки підтвердження доцiльності 
пошуку зв’язкiв між знаннями, а й певний взірець 
для встановлення взаємозв’язків мiж iншими 
сферами знань. Що й казати про такі системи, як 
кібернетика, біоніка, синергетика або теорія сис-
тем, в яких раціонально використано потенціал 
природничих наук. А останніми роками чимало 
дослідників зацікавлені в можливостях їх засто-
сування під час розроблення освітньої теорії.

Варто наголосити, що теоретичному рівню пере-
творення досягнень природничих наук в освітніх 
теоріях мають передувати такі засади: не автоматич-
ний опис явища чи закону природи, а аналіз їхньої 
логічної структури; не плагіат думок із фізичної, 
хімічної або біологічної наук, а пошук нових пер-
спективних напрямів досліджень; встановлення 
нових закономірностей на основі ідей інших наук. 

Тож, розробляючи освітні теорії, спробуємо 
раціонально застосувати усталені практичні 
засоби на прикладі фізичних наук із науково 
обґрунтованими допущеними аналогіями. 

Ми вважаємо, що інтеграцію наукової та 
навчальної діяльності у вищій школі слід дослід-
жувати в контексті законів інтегрології. Закони 
едукаційної інтегрології формують систему, 
оскільки логічно взаємопов’язані: першим 
законом встановлено аксіоматичні ознаки (при-
кмети) інтеграції, другим – постулюється, 
власне, поняття «інтеграція» та його істотні 
ознаки; третій охоплює діалектично протилеж-
ний процес (диференціацію), який забезпечує 
можливість розвитку процесів інтеграції. Закон 
корелятивності передбачає розгляд наукової 
діяльності як матриці фрактальних структур – 
однакового набору складників і різних підструк-
тур – з подальшою їх інтеграцією. До того ж 
завдяки фрактальній схожості зазначених струк-
тур можна ефективно інтегрувати елементи за 
такими ж алгоритмами. Таким чином, поси-
литься синхронізація навчального й наукового 
процесів у вищій школі та зросте їх узгоджений 
взаємозв’язок для забезпечення самодостатно-
сті всіх підсистем за умов їхньої самосхожості. 
Закон імперативності доречно застосовувати під 
час пошуку нових шляхів організації системи 
кількісних та якісних показників, які показу-
ють результати наукової практики науково-ос-
вітнього працівника, структурного підрозділу 
й закладу вищої освіти загалом. Науково-об-
ґрунтована інтеграція якісних та кількісних 
показників наукової й навчальної діяльності – 
перший крок до інтеграції таких підсистем та 
розроблення інтегрального кількісно-якісного 
показника науково-навчальної діяльності вищої 
школи загалом. В умовах вищої школи цілісність 
систем навчальної й наукової діяльності освіти 
розглядають у контексті засади доповнюваності.

Обсяг інтегрованих знань є меншим за обсяг 
знань, які інтегруються (через якісні зміни склад-
ників). Такий принцип ґрунтується на положенні 
ущільнення й архівації даних. Зазначений процес 
імовірний за умови дублювання знань (наприклад, 
із фізики, хімії, матеріалознавства та відповідної 
технології у фахово-технічних закладах освіти). 
Водночас відбувається процес, схожий на дефект 
мас у фізиці: об’єднуючись, частка «маси» знань 
стає «енергією» їхнього зв’язку, набуває неоче-
видного вигляду. У навчальній практиці це відбу-
вається так. Опановуючи ті чи інші поняття або 
теорії (наприклад, основи молекулярно-кінетич-
ної теорії в курсах фізики, хімії, матеріалознав-
ства та у деяких спеціальних предметах), учні в 
умовах виключно предметного навчання вивча-
ють якусь кількість понять і зв’язків між ними (у 
нашому випадку це принаймні чотири незалежні 
системи знань зазвичай із різними тлумаченнями 
однакових явищ, позначеннями однакових вели-
чин тощо). Якщо ж такі системи подано на основі 
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інтегративного підходу, утворена нова система 
позбавлена низки зайвих термінів і зв’язків. Тобто 
за інтегративного об’єднання знань завдяки уник-
ненню дублювання знань та розмаїття їхніх позна-
чень учні здобувають лише необхідні знання з 
усіх предметів без перехідних зв’язків, зважаючи 
тільки на справді суттєві зв’язки. 

З огляду на зазначені й інші обмеження, накла-
дені природою на свої системи, варто ввести прин-
цип призначення знань, вкрай важливий у фахо-
вій школі. Такий принцип потребує логічного й 
належного обґрунтування конкретної (загальноос-
вітньої або фахової) мети внесення кожної підсис-
теми знань до навчального змісту. Принцип також 
може стати дієвим методом боротьби з жахливим 
перевантаженням учнів, зокрема, у фахово-тех-
нічних закладах освіти, яке постійно зростає. 

Схожими в дидактичних розвідках можуть бути 
й закони термодинаміки, передусім другий, згідно 
з яким, незворотні процеси наявні у природі. 
Ми часто не усвідомлюємо, що знання, передані 
учню (подекуди зайві, невірні, обтяжливі), більше 
неможливо повернути назад, «стерти». Такий 
багаж можна усунути лише природним забуван-
ням, котре зазвичай «кепкує» з нашої пам’яті, 
зберігаючи непотрібне. Такий закон (незворотно-
сті засвоєння знань) – застереження, як уважно й 
обмірковано треба відбирати навчальний матеріал.

Завдання структурування змісту знань – одне 
з найскладніших у дидактиці. Існує низка вимог 
до складу знань, особливостей їх структурування 
для різних навчальних дисциплін і стадій. Ми 
вважаємо, що є деякі аналогії між структуру-
ванням матерії й будовою речовини. Подібно до 
хімічної сполуки зі сталим якісним і кількісним 
складом, незалежно від методу її видобування, 
всі навчальні курси мають втілювати свою дидак-
тичну мету, незалежно від організації та її форм. 
Можлива й схожість із фізичними та хімічними 
явищами. Фізичні не змінюють значення проблем-
ного блока знань, хімічні – передбачають зміни 
складника знань та його якісні перетворення. 
Натомість «молекулярні» системи знань форму-
ють різні типи навчальних курсів (предметні за 
основами наук, інтегративні, модулі тощо). Як і 
в типах хімічного зв’язку, можливе розроблення 
принципів інтегративних зв’язків між знаннями, 
враховуючи особливості тих чи інших знань (при-
родничих, гуманітарних, технічних, спеціальних 
тощо). Іонний зв’язок може бути схемою за побу-
дови двокомпонентних систем знань, де однаково 
поєднуються природничі й технічні знання. Кова-
лентний зв’язок може виступати праобразом ство-
рення інтегративних курсів споріднених навчаль-
них дисциплін, де частково знання повторюються 

(фізика, хімія). Полярний зв’язок дорівнює випад-
кам, коли один вид знань у системі треба виокрем-
лювати, як, наприклад, фахово спрямований курс 
фізики у фахово-технічних освітніх закладах. Інші 
схожості, зокрема у формуванні змісту знань для 
фахової освіти, спостерігаємо в координаційному 
або донорно-акцепторному зв’язку (електронна 
пара одного атома й вільна орбіталь іншого), а 
також сигма-зв’язку (перекриті електронні пари). 
Варті уваги й аналогії структурування знань не 
лише як комбінації лінійної й концентричної побу-
дови, а за принципом, наприклад, сітки павука. 
Тут радіальні структури не так накладаються на 
концентричні, як пов’язані з ними обґрунтова-
ними й природними зв’язками. 

Можна також порівняти інерціальні та неі-
нерціальні системи в механіці. Часто ми проєк-
туємо педагогічні системи як інерціальні, тобто 
спроможні рухатися тільки прямолінійно й рівно-
мірно. Чи не ховається постійна потреба рефор-
мувати освіту за відсутністю бажання розглянути 
педагогічну систему не лише як «складну, дина-
мічну, багатоаспектну», а як таку, що передбачає 
природні дії та зміни, котрі просто потребують 
вчасного виявлення?

Варто замислитись і над такою аналогією: чи 
не вважаємо ми навчальний процес ламінарною 
течією (складною, динамічною, втім, рівномір-
ною), тоді як вона кричуще турбулентна? Хіба 
бракує в навчанні критичних точок і фазових 
переходів, детально досліджених у фізиці? Мож-
ливо, якісь загальні закономірності фазових пере-
ходів слугуватимуть підказкою дидактам щодо 
закономірностей у дидактичних ситуаціях.

Висновки. Таким чином, проаналізовано мож-
ливості використання дидактичної аналогії, котра 
полягає в тому, що в учнів формуються якісно нові 
знання та м’які навички, забезпечується пошук 
методів вирішення навчальних проблем, інтегра-
ція міждисциплінарних знань та вмінь (зокрема, 
розглянуто роз’яснювальну, каузальну, ілюстра-
тивну, структурно-функціональну аналогії тощо). 
Всі види аналогії взаємопов’язані, тому доцільно 
скористатися інтегрованим застосуванням видів 
аналогії. Наведено низку конкретних прикладів, 
коли слід послуговуватися досвідом природни-
чих наук та їхніми закономірностями у вивченні 
процесів освіти, адже природничі науки харак-
теризуються неабияким позитивним досвідом 
організації своїх предметних знань і розвитком 
конструктивних наукових концепцій. Зроблено 
висновок, що, розробляючи освітні теорії, варто 
раціонально застосовувати усталені практичні 
засоби на прикладі природничих наук із науково 
обґрунтованими допущеними аналогіями. 



38

Педагогічні науки: теорія та практика. № 3 (39), 2021 ISSN 2786-5622

ЛІТЕРАТУРА
1. Алексюк А. Методи навчання і методи учіння. Київ, 1980. 242 с.
2. Бузько В. Використання аналогій для підвищення ефективності вивчення фізики в загальноосвітній 

школі. Наукові записки. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2011. 
Вип. 1. С. 13–17.

3. Булгакова Н. Аналогова модель циклічної системи навчальних дисциплін у технічному універси-
теті. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2000. № 1. С. 70–78.

4. Гордієнко І. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на основі методу аналогії в нав-
чанні математики та фізики. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія 
«Педагогіка. Соціальна робота». 2015. Вип. 37. С. 31–34.

5. Далингер В. Аналогия как научный метод познания и методические особенности его использова-
ния в обучении математике. Единый всероссийский научный вестник. 2016. № 5. С. 101–107.

6. Жидкова Н. Метод аналогії у дослідницькій діяльності учнів на уроках суспільствознавчих предме-
тів. Theory and practice of science: key aspects : IV міжнар. наук.-практ. конф., м. Рим, 19–20 липня 
2021 р. № 67. С. 88–107. DOI: 10.51582/interconf.19-20.07.2021.010.

7. Онищук В. Функції і структура методів навчання. Київ : Радянська школа, 1979. 159 с.
8. Петько Л. Метод аналогії як засіб підвищення якості процесу навчання в умовах університету.  

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 2016. Вип. 2. С. 158–163. 
9. Стефаненко П. Аналіз «фазових переходів» дидактичної системи. Педагогіка і психологія професій-

ної освіти. 2003. № 1. С. 34–45.
10. Уёмов А. Аналогия в практике научного исследования. Из истории физико-математических наук : 

монография. Москва : Наука, 1970. 203 с.
11. Швай О. Використання аналогії для формування вмінь переносу знань учнів. Фізико-математична 

освіта. 2018. Вип. 2. С. 153–156. 
12. Щербань Є. Моделі й аналогії в навчанні фізики учнів старшої школи. Фізика. Технології. Нав-

чання : зб. наук. праць студентів і молодих науковців. Кіровоград : ПП «Центр оперативної полігра-
фії «Авангард», 2015. Вип. 13. С. 122–127.

REFERENCES
1. Aleksyuk, A. (1980) Metody navchannya i metody uchinnya. Kyyiv. 242 s.
2. Buzko, V. (2011) Vykorystannia analohii dlia pidvyshchennia efektyvnosti vyvchennia fizyky v zahal-

noosvitnii shkoli [Use of analogies to improve the efficiency of physics learning at secondary school]. 
Scientific notes. Problems of the methodology of physical-mathematical and technological education.  
Vol. 1. P. 13–17.

3. Bulhakova, N. (2000) Analohova model tsyklichnoi systemy navchalnykh dystsyplin u tekhnichnomu uni-
versyteti [Analogy model of a cyclic system of educational disciplines at technical university]. Pedagogy 
and Psychology of Professional Education. No. 1. P. 70–78.

4. Hordiienko, I. (2015) Aktyvizatsiia navchalno-piznavalnoi diialnosti uchniv na osnovi metodu analohii u 
navchanni matematyky ta fizyky [Activation of the educational activity basing on the method of analogy 
while teaching mathematics and physics]. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: 
Pedagogy. Social work. Vol. 37. P. 31–34. 

5. Dalinger, V. (2016) Analogiya kak nauchnyj metod poznaniya i metodicheskiye osobennosti ego ispolzo-
vaniya v obuchenii matematiki [Analogy as a scientific cognition method and methodic peculiarities of its 
use while teaching mathematics]. United Russian Scientific Bulletin. No. 5. P. 101–107. 

6. Zhydkova, N. (2021) Metod analohii u doslidnytskii diialnosti uchniv na urokakh suspilstvoznavchykh 
predmetiv [Method of analogy in the research activity of students at the lessons of social disciplines]. 
Theory and practice of science: key aspects : IV International Scientific-Practical Conference, Rome, 
July 19–20, 2021. No. 67. P. 88–107. DOI: 10.51582/interconf.19-20.07.2021.010.

7. Onyshchuk, V. (1979) Funktsiyi i struktura metodiv navchannya. Kyyiv : Radyanska shkola. 159 s.
8. Petko, L. (2016) Metod analohii yak zasib pidvyshchennia yakosti protsesu navchannia v umovakh univer-

sytetu [Method of analogy as a means to improve the quality of teaching process at universities]. Scientific 
Notes of Berdiansk State Pedagogical University. Vol. 2. P. 158–163. 

9. Stefanenko, P. (2003) Analiz “fazovykh perekhodiv” dydaktychnoi systemy [Analysis of “phase transi-
tions” of the didactic system]. Pedagogy and Psychology of Professional Education. No. 1. P. 34–45. 

10. Uyemov, A. (1970) Analogiya v praktike nauchnogo issledovaniya. Iz istorii fiziko-matematicheskikh 
nauk : monografiya [Analogy in the practice of scientific research. From the history of physical-mathema-
tical sciences: monograph]. Moscow : Nauka. 

11. Shvai, O. (2018) Vykorystannia analohii dlia formuvannia vmin perenosu znan uchniv [Use of analogy to 
develop students’ skills of knowledge transition]. Physical-Mathematical Education. Vol. 2. P. 153–156. 

12. Shcherban, Ye. (2015) Modeli i analohii v navchanni fizyky uchniv starshoi shkoly [Models and analo-
gies in teaching physics for senior school students]. Physics. Technology. Teaching: collection of scien-
tific works of students and young scientists. Kirovohrad: PE “Tsentr operatyvnoi polihrafii “Avanhard”,  
Vol. 13. P. 122–127. 



39

Pedagogical Sciences: Theory and Practice. № 3 (39), 2021 ISSN 2786-5622

УДК 377.091.12:005.963]:37.016
DOI https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-3-05

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
ВИКЛАДАЧІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Локарєва Г. В.
доктор педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри акторської майстерності
Запорізький національний університет

вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, Україна
orcid.org/0000-0003-0828-7387

lokareva.g@gmail.com

Садовенко С. Г.
аспірантка

Запорізький національний університет
вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, Україна

orcid.org/0000-0003-3758-2051
svetlana.sad71@gmail.com

У статті порушується проблема системного підходу до методичного 
супроводу формування й розвитку педагогічної майстерності викладача 
спеціальних дисциплін, зокрема викладача фахового технічного 
коледжу. Зазначається, що насиченість сучасного освітнього онлайн-
простору пропозиціями щодо вдосконалення педагогічної діяльності 
викладача викликає безсистемність і фрагментарність отриманих 
у такий спосіб знань.
Авторами представлено розробленість наукового дискурсу теоретичних і 
практичних аспектів проблеми систематичної методичної роботи закладів 
освіти. Підкреслено, що вирішення питання розвитку педагогічної 
майстерності викладачів спеціальних технічних дисциплін полягає 
в системності їх педагогічного й методичного вдосконалення в межах 
закладу освіти, а як базову форму роботи, що забезпечує розвиток 
педагогічної майстерності, запропоновано методично-тренінговий 
спецкурс «Розвиток педагогічної майстерності викладачів спеціальних 
дисциплін». У процесі ознайомлення з основами педагогіки, психології, 
теорії та методики викладання спеціальних навчальних дисциплін 
відбувається формування методичної компоненти психолого-педагогічної 
компетентності викладача коледжу.
У статті визначено методологічну основу спецкурсу, його завдання 
та спрямованість, представлено зміст програми. Розкрито механізм 
організаційного впровадження спецкурсу в науково-методичну роботу 
закладу освіти, охарактеризовано особливості його етапів, а саме 
підготовчого, організаційного, процесуально-інтегративного, оцінно-
результативного. Наведено особливості запропонованого спецкурсу, 
а саме: а) гнучкість його застосування, варіативність завдань; 
б) тренінговий складник поєднання теоретичних знань (педагогічних, 
психологічних) та їх практичне впровадження під час виконання 
дидактичних завдань; в) спрямованість на інновації та самовдосконалення 
слухачів; г) професійне зростання всього педагогічного колективу.
Апробація запропонованого спецкурсу в системі науково-методичної роботи 
фахового коледжу доводить його ефективність та свідчить про зростання 
рівня педагогічної майстерності викладачів. У статті представлено  
подальші перспективи наукових розробок із зазначеної проблеми.

Ключові слова: методичний 
супровід, методично-
тренінговий спецкурс, 
науково-методична робота, 
педагогічна майстерність.
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The article raises the problems of systematic methodological support for 
the formation and development of pedagogical skills of a teacher of special 
disciplines, in particular a professional technical college. It is noted that 
the saturation of the modern educational online space with proposals for 
improving the pedagogical activities of the teacher generates inconsistency 
and fragmentation of the knowledge obtained in this way.
The authors present the development of scientific discourse of theoretical 
and practical aspects of the problem of systematic methodological work of 
educational institutions. It is emphasized that the solution of the question of 
development of pedagogical skill of teachers of special technical disciplines in 
system of their pedagogical and methodical improvement within educational 
institution, and the basic form of work providing development of pedagogical 
skill, the methodical and training special course “Development of pedagogical 
skill of teachers of special disciplines” is offered. In the process of getting 
acquainted with the basics of pedagogy, psychology, theory and methods of 
teaching special disciplines is the formation of the methodological component 
of the psychological and pedagogical competence of the college teacher.
The article defines the methodological basis of the special course, its 
objectives and focus, presents the content of the program. The mechanism 
of organizational implementation of the special course in the scientific and 
methodological work of the educational institution is revealed, the peculiarities 
of its stages are characterized, namely preparatory, organizational, procedural-
integrative, evaluation-effective. The peculiarities of the proposed special 
course are given, namely: a) flexibility of its application, variability of 
tasks; b)  training component of the combination of theoretical knowledge 
(pedagogical, psychological) and their practical implementation during the 
performance of didactic tasks; c) focus on innovation and self-improvement of 
students; d) professional growth of the entire teaching staff.
Approbation of this special course in the system of scientific and methodical 
work of the professional college proves its efficiency and growth of the level 
of pedagogical skill of teachers. The article presents further prospects for 
scientific development of this problem.

Key words: methodical support, 
methodical-training special 
course, scientific-methodical 
work, pedagogical skill.
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Постановка проблеми. Однією із суттєвих 
прикмет сучасної української освіти, особливо в 
умовах світової пандемії та запровадження різ-
них форм дистанційного і змішаного навчання, 
стало збільшення інформаційного навантаження 
на середньостатистичного викладача. Безліч 
онлайн-курсів, вебінарів, семінарів на освітніх 
платформах різного спрямування і якості пев-
ною мірою створили ілюзію «всеосвіченості» 
викладача. Однак виокремити суттєві й необхідні 
для педагогічної майстерності знання з великого 
інформаційного потоку, у який занурюється педа-
гог відповідно до вимог адміністрації (показник 
науково-педагогічної активності), немає можли-
вості через об’єктивні та суб’єктивні причини, 
зокрема: відсутність психолого-педагогічної 
підготовки викладачів спеціальних дисциплін, 
незначний стаж педагогічної діяльності, невмоти-
вованість на вдосконалення власної педагогічної 
майстерності та відсутність якісного методичного 
супроводу. Педагог повинен відповідати вимогам 
сучасності, не зупинятися на методичних досяг-
неннях, а перебувати в постійному пошуку (роз-
витку) своєї педагогічної майстерності.

Наявність ліцензії в надавача послуг та видача 
сертифікатів заспокоюють педагога, перекону-
ють в ефективності самоосвіти, засвоєнні остан-
ніх науково-методичних досягнень і наслідуванні 
«модних» тенденцій. Сертифікат, виданий освіт-
нім ресурсом, зараховується як форма підви-
щення кваліфікації, що відображається у звітних 
документах, атестації викладача. Однак сучасна 
тенденція неформальної освіти, яка має епізодич-
ний характер, ще не доводить якісну методичну 
підготовку фахівця.

Хаотичне та фрагментарне ознайомлення 
з методичними прийомами й методами не тран-
сформується в педагогічну майстерність, не стає 
здобутком і накопиченим досвідом педагога, не 
сприяє його саморозвитку та самовдосконаленню. 
Університетська підготовка молодого викладача з 
технічною освітою також не гарантує сформова-
ність його психолого-педагогічної компетентності.

Вирішення проблеми розвитку педагогічної 
майстерності викладачів закладів фахової перед-
вищої освіти, особливо спеціальних технічних 
дисциплін, автори вбачають у системності їх 
педагогічного й методичного вдосконалення 
в межах закладу освіти, а неформальна освіта 
повинна бути доповненням і засобом погли-
блення фундаментальних системоутворюючих 
знань, отриманих у межах цілеспрямованої нау-
ково-методичної роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Актуальність цієї проблеми привертає увагу 
сучасних вітчизняних науковців, у дослідженнях 
яких простежується думка, зокрема, про форму-

вання змістового компонента підготовки магістрів 
технологічної освіти як майбутніх педагогів, про-
фесійна діяльність яких залежить від формування 
професійно-педагогічної компетентності та здат-
ності до саморозвитку й самовдосконалення [19].

Унаслідок дослідження цієї проблеми бачимо 
в наукових розробках сучасних учених її висвіт-
лення в декількох напрямах. Методичну роботу як 
системний елемент діяльності різних типів закла-
дів освіти науковці представляють відповідно 
до їхнього професійного функціоналу, а саме: 
І.П. Жерносєк – як складову частину в системі під-
вищення кваліфікації викладачів [3]; І.П. Раченко, 
В.В. Олійник, Е.М. Ричихіна та Г.В. Ніколаєва – 
як компонент організації структури управління 
закладом освіти [6; 8; 9]; Н.Г. Протасова – як 
структурну ланку системи неперервної освіти [7]; 
Л.Л. Сушенцева – в аспекті управління системою 
методичної роботи в сучасному професійно-тех-
нічному навчальному закладі [16].

У роботах Н.В. Дудніченко порушується про-
блема розвитку творчого стилю діяльності педа-
гога засобами методичної роботи школи [2]. 
Наукові дослідження І.В. Соколової присвячені 
розробленню технології організації методич-
ної роботи в закладах вищої освіти [15]. Сутніс-
ний зв’язок між науково-методичною роботою в 
закладі освіти та формуванням педагогічної май-
стерності знаходимо у праці Н.Г. Саннікової та 
О.О. Шакуто [13].

В.В. Дородних розглядає генезу дослі-
дження організації методичної роботи в закладах 
освіти [1]; Г.О. Шемелюк акцентує на особливос-
тях науково-методичного забезпечення процесу 
освіти в технічному коледжі та на потребі в роз-
робленні концепції системи наукового й методич-
ного забезпечення професійної освіти [17]. У дис-
ертаційному дослідженні О.М. Серебрянської 
висвітлено теоретично обґрунтовані положення 
про креативний підхід до організації методичної 
роботи ліцею як засобу підвищення рівня педаго-
гічного професіоналізму [14].

Як видно з представленого аналізу, проблема 
формування та розвитку педагогічної майстер-
ності в системі науково-методичної роботи бага-
топланова. Вона є актуальною для різних типів 
закладів освіти: коледжів, ліцеїв, загальноосвіт-
ніх шкіл, університетів. Водночас з’ясовано, що 
проблемі організації науково-методичної роботи 
з розвитку педагогічної майстерності виклада-
чів спеціальних дисциплін технічних коледжів 
не приділено досить уваги в сучасних наукових 
дослідженнях.

З огляду на зазначене метою статті є обґрун-
тування актуальності та нагальності вирішення 
проблеми психолого-педагогічної освіченості 
(педагогічної майстерності) викладачів спеціаль-
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них дисциплін технічних коледжів, а також пред-
ставлення методично-тренінгового спецкурсу як 
однієї з форм системи науково-методичної роботи.

Виклад основного матеріалу. Аналіз науко-
вих розробок із зазначеної проблеми, тематичний 
аналіз навчальних планів технічних спеціальнос-
тей університетів, проведений С.Г. Садовенко в 
науковій статті [10, с. 57–65], та її власний досвід 
роботи в закладі фахової передвищої освіти дово-
дить, що випускник зі спеціальною технічною 
освітою неповною мірою готовий до викладацької 
діяльності (70% технічних закладів вищої освіти 
в навчальних планах не мають психолого-педа-
гогічного складника). Не меншою проблемою є 
ситуація, коли фахівець із виробництва розпочи-
нає у зрілому віці будувати педагогічну кар’єру. 
Наявність спеціальних ґрунтовних знань, досвід 
роботи на підприємстві ще не можуть бути запо-
рукою успішної викладацької діяльності в закладі 
фахової передвищої освіти.

За таких умов місце та значення науково-ме-
тодичної роботи у професійній діяльності викла-
дача закладу освіти, зокрема в технічному коле-
джі, зростає.

Базовою формою роботи, яка може забезпе-
чити вдосконалення педагогічної майстерності 
викладача, на думку авторів, є методично-тренін-
говий спецкурс «Розвиток педагогічної майстер-
ності викладачів спеціальних дисциплін». Під час 
розроблення змісту цього спецкурсу враховувався 
досвід вирішення аналогічних проблем у закла-
дах вищої освіти, зокрема Запорізькому націо-
нальному університеті. Так, у підготовці магістрів 
спеціальності 011 «Науки про освіту» в освітній 
процес університету було впроваджено навчальну 
дисципліну «Методика викладання педагогічних 
дисциплін» [5].

Метою методично-тренінгового спецкурсу є 
ознайомлення з основами педагогіки, психоло-
гії, теорії та методики викладання спеціальних 
навчальних дисциплін у системі фахової перед-
вищої освіти (розкриття й поглиблення відповід-
них знань) і формування методичної компоненти 
психолого-педагогічної компетентності викла-
дача коледжу.

Методологічною основою спецкурсу є філо-
софія, загальна педагогіка, загальна й вікова пси-
хологія та педагогічна психологія, міжпредметні 
зв’язки яких є підґрунтям для визначення зако-
номірностей навчання й виховання в технічному 
коледжі.

Запропонований спецкурс забезпечує ово-
лодіння знаннями фундаментальних дисциплін 
(педагогіки, психології, вікової психології) та 
набуття практичних умінь із застосування різних 
навчальних форм і методів у практиці викладання 
в закладах фахової передвищої освіти. Засво-

єна слухачами спецкурсу навчальна інформація 
сприяє системному застосуванню отриманих 
знань та формує творчий підхід до використання 
методичних прийомів під час викладання спеці-
альних дисциплін.

Програма спецкурсу спрямована на розвиток 
у викладачів уміння ефективного планування 
та організації освітнього процесу, на креативне 
застосування традиційних і нетрадиційних (інте-
рактивних) форм навчання під час проведення як 
аудиторних занять, так і самостійної роботи сту-
дентів. У процесі викладання спецкурсу розгля-
даються питання щодо модернізації змісту, форм, 
методів і засобів навчання, педагогічних іннова-
цій, ефективного використання інформаційних 
технологій, зокрема мультимедійних та електро-
нних засобів. Вагомою практичною складовою 
частиною програми є ознайомлення слухачів із 
кращим педагогічним досвідом викладачів коле-
джу, апробація найбільш ефективних прийомів і 
методів навчання, що застосовуються у процесі 
викладання спеціальних дисциплін.

З огляду на специфіку освітнього процесу 
фахового коледжу й контингент слухачів про-
грама спецкурсу містить два розділи та розрахо-
вана, відповідно, на два семестри, які поділяються 
на теоретико-методичні (лекції, семінари) і прак-
тично-тренінгові заняття.

Перший розділ «Психолого-педагогічні основи 
організації освітнього процесу» містить такі 
питання для вивчення: 1) педагог як суб’єкт освіт-
нього процесу; 2) характеристика пізнавальних 
процесів; 3) сучасні проблеми педагогічної пси-
хології; 4) сутність процесу навчання, основні 
закономірності та принципи навчання; 5) форми 
й методи навчання, сучасні педагогічні техноло-
гії; 6) особистість та її індивідуальний розвиток; 
7) сутність процесу виховання, закономірності та 
принципи виховання; 8) сучасні форми й методи 
педагогічного впливу, майстерність педагогічного 
спілкування; 9) педагогічна техніка викладача; 
10) методика викладання як галузева педагогічна 
наука; 11) методичні та організаційні основи 
викладання спеціальних дисциплін. Зміст пред-
ставлених питань розглядається в контексті спе-
цифіки роботи технічного коледжу передвищої 
освіти. Особлива увага приділяється питанням 
організації та методичного забезпечення контр-
олю навчальної діяльності студентів, структурі і 
складникам навчально-методичного комплексу.

У другому розділі «Методики організації 
викладання спеціальних дисциплін» розгляда-
ються такі питання: 1) режисура педагогічної дії; 
2) методи й форми активізації мотивації та пізна-
вальних процесів; 3) методика організації інди-
відуальної та самостійної роботи; 4) організація 
та методичний супровід навчальної, виробничої, 
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переддипломної практик; 5) методичні вимоги до 
оформлення навчальної документації. Також при-
діляється увага вивченню вікових психологічних 
особливостей сучасного студента в контексті орга-
нізації його самостійної роботи та індивідуальних 
траєкторій навчання, аналізу й самоаналізу занять.

Практично-тренінгові заняття спрямовані на 
розвиток професійно-педагогічних умінь і нави-
чок, професійних якостей (толерантності, емпатії, 
педагогічної рефлексії, педагогічної уваги та спо-
стережливості тощо), мотивації до педагогічної 
самореалізації і творчості, на формування педаго-
гічної «Я-концепції», уміння працювати в команді, 
здатності до творчого застосування методичних 
прийомів і дидактичних засобів у процесі викла-
дання спеціальних дисциплін.

Закріплення теоретичних знань, зазначених 
у першому та другому розділах програми, від-
бувається завдяки тренінговим вправам, твор-
чим завданням (індивідуальним і колективним), 
а саме: «Педагогічна творчість», «Аналіз, синтез, 
порівняння», «Розвиток мислення за допомогою 
оновленої таксономії Блума та пАдагогічного 
колеса», «Навчальна гра. Гейміфікація. Сучасні 
засоби візуалізації», «Розвиток вміння обирати 
інформацію. Елементи навчальної дискусії», зміст 
яких подано в посібнику [11].

Роль організатора роботи спецкурсу та функ-
ції його безпосереднього керівника виконує мето-
дист коледжу. Слухачами тренінгово-методичного 
спецкурсу можуть бути викладачі спеціальних 
дисциплін із різним досвідом роботи та кваліфіка-
цією. Для фахівців із виробництва, чия діяльність 
в освіті тільки починається, для викладачів-почат-
ківців із невеликим педагогічним стажем та тих, 
які тільки закінчили заклад вищої освіти, відвіду-
вання методичних і тренінгових занять буде най-
більш доцільним, корисним та ефективним.

Загальна програма спецкурсу, що розрахована 
на всіх слухачів, може бути скоригована за резуль-
татами попереднього діагностування відповідно 
до визначених рівнів розвитку психолого-педаго-
гічної компетентності та типів викладачів (бай-
дужі, інертні, зацікавлені) [18; 12].

Після закінчення методично-тренінгового 
спецкурсу «Розвиток педагогічної майстерно-
сті викладачів спеціальних дисциплін» слухачі 
повинні вміти:

– здійснювати педагогічну рефлексію щодо 
результатів організації, управління процесом 
навчальної діяльності студентів під час викладання 
спеціальних дисциплін у технічному коледжі;

– застосовувати новітні та традиційні техно-
логії навчання й виховання студентів у процесі 
викладання спеціальних дисциплін;

– застосовувати методи активізації пізнаваль-
ної діяльності студентів;

– адаптувати новітні технології та методи 
до конкретних умов закладу фахової передвищої 
освіти.

Механізм і система організаційного впрова-
дження складається із чотирьох етапів (кроків), 
що зумовлені завданнями спецкурсу: підготов-
чого, організаційного, процесуально-інтегратив-
ного, оцінно-результативного. На підготовчому 
етапі здійснюється розроблення діагностичного 
комплексу, вибір методик.

Організаційний етап передбачає складання 
розкладу занять, визначення інформаційних 
ресурсів і засобів комунікації, підготовку списку 
слухачів та включає такі форми роботи, як інди-
відуальні консультації, онлайн-зустрічі, розро-
блення й запровадження первинної діагностики, 
організацію диференційованого психолого-педа-
гогічного впливу.

На процесуально-інтегративному етапі відбу-
вається безпосереднє впровадження спецкурсу 
в систему методичної роботи закладу освіти та 
виконання мети й завдань програми. Чергування 
теоретичних і тренінгових занять забезпечує 
реалізацію основних дидактичних принципів:  
принципу міцності засвоєння знань, принципу 
системності й послідовності, принципу усвідом-
леності та активності тощо. На цьому етапі від-
бувається поточне діагностування слухачів, що 
дає змогу внести корективи в подальшу індивіду-
альну та групову роботу спецкурсу.

На оцінно-результативному етапі робота 
спецкурсу завершується підсумковим заняттям, на 
якому обговорюються та презентуються здобутки 
за рік, висловлюються зауваження й побажання 
стосовно організації подальшої науково-мето-
дичної роботи в коледжі, проводиться підсумкове 
діагностування. Аналіз і порівняння первинного 
та підсумкового діагностування демонструє дина-
міку розвитку педагогічної майстерності виклада-
чів спеціальних дисциплін.

Апробація методично-тренінгового спецкурсу 
«Розвиток педагогічної майстерності викладачів 
спеціальних дисциплін» була здійснена С.Г. Садо-
венко впродовж 2019–2020 н.р. в системі нау-
ково-методичної роботи ВСП «Дніпровський 
фаховий коледж інженерії та педагогіки» ДВНЗ 
«Український державний хіміко-технологічний 
університет». Досвід упровадження спецкурсу 
довів зростання рівня педагогічної майстерності 
викладачів, їхнього прагнення до набуття нових 
знань і вмінь психолого-педагогічного спряму-
вання, покращення рівня їхніх знань із теорії 
навчання та теорії виховання, психології пізна-
вальних процесів і психологічних характеристик 
особистості, набуття ними вмінь організовувати 
освітній і виховний процес відповідно до віко-
вих та індивідуальних особливостей студентів, 
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здатності до об’єктивного самоаналізу та оцінки 
динаміки власного професійного вдосконалення.

Висновки та перспективи подальшого 
дослідження проблеми. Науково-методична 
робота в закладі освіти забезпечує ефективність 
професійно-педагогічної діяльності викладача та 
спрямована на формування й розвиток його пси-
холого-педагогічної компетентності, особливо у 
викладачів спеціальних дисциплін. Ця проблема 
найбільше стосується технічних коледжів, викла-
дачі яких не мають психолого-педагогічної освіти. 
Її актуальність, на якій сконцентровано увагу 
авторів публікації, підтверджується широкою 
зацікавленістю науковців освітньої галузі. Роз-
глянуті дослідження висвітлюють різні аспекти 
цього питання. У статті представлено тренінго-
во-методичний спецкурс «Розвиток педагогічної 
майстерності викладачів спеціальних дисциплін» 
як базову форму методичної роботи в закладі 
фахової технічної передвищої освіти. Практикою 
підтверджено змістовне спрямування спецкурсу 
на вдосконалення професійної педагогічної май-
стерності викладача, що дає змогу виявити слабкі 

й сильні місця в роботі педагогів, ліквідувати про-
галини в методичній освіченості, посилити моти-
вацію до оволодіння психолого-педагогічними 
знаннями, скоригувати подальшу викладацьку 
діяльність з урахуванням отриманих результа-
тів. Для викладачів-початківців участь у роботі 
спецкурсу – це етап формування й розвитку психо-
лого-педагогічних компетентностей, без яких ста-
новлення педагога-професіонала є неможливим.

Отже, упровадження методично-тренінгового 
спецкурсу як базової форми системи науково-ме-
тодичної роботи сприяє формуванню внутрішньої 
та зовнішньої мотивації викладачів до творчої 
педагогічної діяльності.

У подальших дослідженнях необхідно роз-
робити й аргументувати доцільність ефектив-
них педагогічних умов інтеграції спецкурсу 
в систему науково-методичної роботи технічних 
коледжів, а також з’ясувати доцільність механіз-
мів, які забезпечуватимуть позитивну динаміку 
розвитку педагогічної майстерності та психоло-
го-педагогічної компетентності викладачів спе-
ціальних дисциплін.
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У статті обґрунтовано актуальність необхідності формування 
валеологінчого світогляду майбутніх учителів фізичної культури. 
Проаналізовано зміст наукової категорії «світогляд». Конкретизовано, 
що філософи під світоглядом розуміють узагальнену систему 
поглядів людини на світ, на місце окремих явищ і самої себе в ньому, 
розуміння та емоційну оцінку людиною сенсу її діяльності й долі 
людства; психологи – психічне утворення, яке підводить особистість 
до розуміння свого місця у світі, визначеності та впевненості в житті, 
завдяки чому людина зміцнює свої мотиви; педагоги – усвідомлення 
людиною довкілля, свого місця в ньому, свого ставлення до цього світу 
й до самої себе, своїх намірів стосовно світу; знання людини про світ, 
оцінку його й самої себе. На основі історико-ретроспективного аналізу 
проблеми конкретизації педагогічних принципів формування того чи 
іншого досліджуваного феномену встановлено, що: в історії педагогіки 
є низка класифікацій педагогічних принципів, які запропоновані різними 
вченими; наявні класифікації істотно відрізняються між собою, що 
пояснюється відмінністю історичних умов, за яких розвивалася вища 
школа, методологічних основ, на яких будувалися принципи навчання. 
Орієнтуючими векторами виокремлення конкретних педагогічних 
принципів у різні історичні періоди розвитку педагогічної науки 
були мета і завдання, закономірності освітнього процесу підготовки 
майбутніх фахівців. Установлено, що система валеологізації професійної 
освіти базується на основних педагогічних принципах, які перебувають 
в ієрархічній взаємозалежності і водночас можуть слугувати базовими 
для виведення все нових похідних засад. У межах вибраної проблематики 
проаналізовано різні класифікації педагогічних принципів, на які 
опиралися науковці, котрі присвятили свої наукові доробки питанню 
валеологічного виховання та навчання студентів. Виокремлено 
та теоретично обґрунтовано педагогічні принципи формування 
валеологічного світогляду студентів, до яких віднесено: принцип 
природовідповідності, пізнання, єдності фізичного і розумового розвитку, 
демократизації, гуманізації, культуровідповідності, народності тощо.

Ключові слова: світогляд, 
валеологічний світогляд, 
студенти, майбутні учителі 
фізичної культури, принципи, 
педагогічні принципи, 
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РОЗДІЛ IIІ. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА  
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
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The article deals with the substantiation of relevance of necessity in forming 
valeological worldview of future physical culture teachers. The essence of 
scientific category of «worldview» has been analyzed. It has been concretized 
that philosophers under the worldview understand generalized system of human 
views for the world, for the place of some phenomena and herself / himself 
in it, understanding and emotional evaluation by human of the essence of his 
/ her activities and the destiny of mankind; psychologists – mental education, 
which brings the individual to understand his / her place in the world, certainty 
and confidence in life, thanks to which a person strengthens his / her motives; 
pedagogues – human’s awareness of the environment, his / her place in it, the 
attitude to this world and to himself / herself, intentions for the world; knowledge 
of man about the world, evaluation of it and himself. On the basis of historical 
and retrospective analysis of the problem of concretization of pedagogical 
principles of forming this or that studied phenomenon it has been found that: 
there is a number of classifications of pedagogical principles in the history of 
pedagogy that are proposed by different scholars; the existing classifications 
differ significantly from each other, due to the difference in historical conditions 
under which the higher school developed, to methodological foundations, 
which are base for learning principles; guiding vectors of the separation of 
specific pedagogical principles in different historical periods of development 
of pedagogical science were the purpose and tasks, patterns of the educational 
process of training future specialists. It has been determined that the system 
of valeologization of professional education is based on the main pedagogical 
principles, which are in a hierarchical interdependence and at the same time 
can serve as a basis for the derivation of ever new derivative grounds. Within 
the selected issues, various classifications of pedagogical principles have been 
analyzed, on which the scientists who devoted their scientific achievements 
relied to the problem of valeological upbringing and education of students. 
It has been singled out and theoretically substantiated pedagogical principles 
of forming valeological worldview of students that contain the following: the 
principle of naturalness, cognition, unity of physical and mental development, 
democratization, humanization, cultural conformity, nationality, etc.

Key words: worldview, 
valeological worldview, 
students, future physical culture 
teachers, pinciples, pedagogical 
principles, pedagogical 
principles of forming 
valeological worldview.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Аналіз практичної сфери професійної підготовки 
майбутніх фахівців свідчить, що нині бракує чіт-
кої спрямованості реалізації нагальних завдань у 
повному обсязі [2, с. 22]. Особливо актуальною 
ця теза окреслюється в контексті розгляду про-
блеми усвідомленого ставлення майбутніх учи-
телів фізичної культури до здоров’я школярів. Як 
слушно зазаначають дослідники, студенти зде-
більшого не готові самостійно турбуватися про 

своє здоров’я й не зорієнтовані належним чином 
на піклувння про здоров’я школярів [2, с. 128–131]. 

До основних детермінант такої ситуації від-
носять такий чинник, як низький рівень усвідом-
лення молоддю потреби піклуватися про своє 
здоров’я, що пояснюється безвідповідальним 
ставленням до власного здоров’я (неповноцінне 
харчування, неякісне лікування, нехтування оздо-
ровленням під час канікул, заняттями спортом), 
що свідчить про низький рівень валеологічної 
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грамотості майбутніх учителів фізичної культури. 
Ця ситуація детермінує необхідність формування 
у свідомості студентів системи певних валеоло-
гічних норм і принципів, а також вимог, заборон, 
повчань, заповідей, від яких залежить їх прак-
тичне й духовне ставлення до довкілля, інших 
людей і самих себе. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блему валеологізації освітнього процесу у вищій 
школі досліджували Р. Арцишевський [1], С. Гор-
бунова [5], В. Іванов [7], А. Кавалеров [8], Л. Кри-
вега [10], Є. Смотрицький [14] та інші. Питання 
розроблення теорії і практики формування дея-
ких аспектів валеологічного світогляду розро-
бляли Н. Башавець [2], В. Демиденко [6] та інші. 

Незважаючи на цілу низку наукових дороб-
ків вітчизняних і зарубіжних дослідників із про-
блеми формування здорового способу життя, 
здоров’язбереження, валеологізації освітнього 
процесу закладу вищої освіти (ЗВО), питання 
виокремлення педагогічних принципів форму-
вання валеологічного світогляду студентів не 
втрачає актуальності. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
виокремлення і теоретико-методологічне обґрун-
тування педагогічних принципів формування 
валеологічного світогляду майбутніх учителів 
фізичної культури.

Виклад основного матеріалу. Ситуація, яка 
склалася нині в Україні щодо збереження здо-
ров’я населення, є однією з найактуальніших і 
найгостріших, адже «не всі громадяни мають 
можливість отримувати безкоштовну медичну 
допомогу, яку їм гарантує Конституція України, 
саме за нестачі власних коштів, оскільки потрібно 
оплачувати все: ліки, матеріали, госпіталізацію» 
[15, с. 72]. Тому економічно вигідніше не лікувати 
хворе населення, а докладати максимум зусиль 
для його валеологізації, зокрема шляхом ство-
рення валеологічного середовища в ЗВО та забез-
печення умов для формування валеологічного 
світогляду майбутніх учителів фізичної культури, 
що стане основою збереження їхнього здоров’я та 
зміцнення фізичного стану школярів. 

У цьому контексті погоджуємся з думкою 
С. Горбунова [5], що слід керуватися життєвою 
концепцією виховання здорової людини: єдність 
розуму, душі й тіла, які є взаємозалежними, хоч і 
різними сторонами єдиного цілого. Доповненням 
цієї тріади є світогляд як психічне інтегроване 
утворення. Теоретичний аналіз філософської літе-
ратури дав змогу встановити, що категорію «сві-
тогляд» трактують як:

– поєднання практичного і теоретичного світо-
ставлення, яке натомість розподілене на емоційне 
світовідчуття й світосприйняття та світорозу-
міння [14, с. 19; 18]; 

– продукт свідомості, що являє собою систему 
узагальнених ціннісно-орієнтаційних знань про 
ставлення людини до світу [17, с. 314]; 

– систему орієнтації, яка дає людині змогу 
бачити певний сенс і перспективи в її життєвому 
світі [10, с. 29]; 

– форму самосвідомості людини, через яку 
вона сприймає, осмислює та оцінює довкілля як 
світ свого буття й діяльності, визначає і сприймає 
своє місце і призначення в ньому [13, с. 608]; 

– узагальнену систему поглядів людини на 
світ, на місце окремих явищ і самої себе в ньому, 
розуміння та емоційну оцінку людиною сенсу її 
діяльності й долі людства через соціальні норми, 
ідеали, мету, сенс життя, уявлення про щастя, 
інтереси, потреби індивіда [8, с. 150].

Як слушно зауважує Р. Арцишевський, у «кож-
ному світогляді існують уявлення про вищі цінно-
сті, однією з яких є здоров’я, і це визначає життєву 
орієнтацію соціального суб’єкта в усіх сферах 
його життєдіяльності, спрямованість цієї діяль-
ності на досягнення, збереження чи примноження 
цих цінностей, їх використання як проміжних 
цілей чи засобів здійснення світоглядних ідеалів, 
які включають уявлення про ідеальну людину» 
[1, с. 16–17]. У психологічній літературі поняття 
«світогляд» розглядають у таких контекстах:

– певна система поглядів на об’єктивний світ і 
місце в ньому людини, ставлення особистості до 
довкілля й самої себе, а також зумовлені таким 
баченням основні життєві позиції людей, їхні 
переконання, ідеали, принципи пізнання і діяль-
ності, ціннісні орієнтації [13]; 

– інтелектуальна конструкція, яка водночас 
вирішує більшість проблем нашого буття, де 
кожне питання, що становить інтерес для людини, 
посідає певне місце [16, с. 456]; 

– психічне утворення, яке спонукає особистість 
усвідомити своє місце у світі, сприяє визначено-
сті та впевненості в житті, завдяки чому людина 
зміцнює свої мотиви.

Узагальнюючи, зауважимо, що світогляд є 
усвідомленням людиною довкілля та виражається 
в характері її діяльності й особистих принципах 
життєдіяльності, що побудовані на ідеалах і жит-
тєвих цілях. Головне, що «зміст свідомості пере-
творюється у світогляд тоді, коли набуває харак-
теру переконань, впливає на норми поведінки, на 
ставлення людини до праці, до інших людей, на 
характер її життєвих прагнень» [16, с. 456].

Аналіз педагогічної літератури свідчить про те, 
що світогляд є відображенням ставлення людини 
до духовних цінностей, суспільства та до світу 
загалом. Так, у широкому розумінні світогляд є 
найзагальніше усвідомлення людиною довкілля, 
свого місця в ньому, свого ставлення до цього 
світу й до самої себе, своїх намірів стосовно світу; 
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знання людини про світ, оцінка його й самої себе, 
а у вузькому – «складне інтегративне явище, що 
поєднує знання, цінності, розум, відчуття, інте-
лектуальну діяльність, пізнавальну, аксіологічну 
і спонукально-діяльнісну функції людської жит-
тєдіяльності» [9, с. 62]. Світогляд розглядають як 
форму «суспільної самосвідомості людини, через 
яку вона сприймає, осмислює та оцінює довкілля 
як світ свого буття й діяльності, визначає і сприй-
має своє місце й призначення в ньому» [4, с. 299]. 

Характерною ознакою світогляду є особисте 
ставлення людини до істин, закономірностей, 
фактів, явищ, правил, узагальнень та ідей. Тому 
світогляд доречно розглядати як систему уявлень 
людини про довкілля та своє місце в ньому, яка 
складається зі знань (у вигляді понять, суджень, 
теорій, ідей, норм), поглядів (уявлення про світ 
як достовірні й емоційно пережиті), переконань 
(знання, що перейшли у внутрішню позицію осо-
бистості та виявляються у спрямованості людини, 
ціннісних орієнтаціях, інтересах, бажаннях, почут-
тях, учинках) [11, с. 416–417]; як «систему погля-
дів на життя, природу і суспільство» [3, с. 1109]. 
Дослідники характеризують світогляд як влас-
тивість особистості, що характеризує рівень її 
загальної культури; сукупність принципів, погля-
дів та переконань, від яких залежить ставлення 
людини до дійсності; вищий рівень самосвідо-
мості особистості, рефлексивне розуміння свого 
життя, що аналізують у взаємозв’язку із погля-
дами, цінностями, ідеалами інших людей [12]. 

Отже, світогляд є сукупністю поглядів, ідей, 
прагнень, ідеалів, інтересів, переконань, потреб, 
моральних та ціннісних орієнтацій, від яких зале-
жить спрямованість людської діяльності як поєд-
нання освіченості та власного життєвого досвіду. 
Саме світогляд впливає на ставлення людини до 
себе та до свого здоров’я, керує її поведінкою.

Формування світогляду особистості відбу-
вається через сприймання, відчуття, знання про 
світ, про саму себе, про загальнолюдські цінно-
сті; їхній синтез, узагальнення та інтерпретацію у 
світоглядні уявлення [6, с. 8]. Нам імпонує думка 
науковця В. Іванова [7] про те, що формування сві-
тогляду – це підвищення освітнього рівня людини 
зі світоглядних питань, при цьому, щоби світо-
глядні уявлення стали поштовхом до дії, знання 
повинні трансформуватися через духовну сферу в 
переконання, оскільки природа світогляду має не 
теоретичний, а духовно-практичний характер. 

Саме через світоглядне усвідомлення і при-
йняття соціальних норм і правил людина виробляє 
валеологічну відповідальність за своє здоров’я та 
здоров’я близьких і стає здатною до усвідомлення 
цінності здоров’я, що слугує передумовою світо-
глядної орієнтації. Отже, стрижень у формуванні 
валеологічного світогляду майбутніх учителів 

фізичної культури полягає в їхній свідомості та 
визначає методологічну спрямованість їхньої про-
фесійної діяльності.

Будь-яка діяльність, у тому числі й формування 
валеологічного світогляду майбутніх учителів 
фізичної культури, неодмінно містить ті чи інші 
вихідні положення, якими вони керуються. У педа-
гогічній науці такі положення називають прин-
ципами [2; 11; 12]. Поняття «принцип» означає 
початок, основу, підвалину [13]. Низка дослідни-
ків визначають принципи як узагальнену систему 
вимог, що охоплюють усі аспекти освітнього про-
цесу і відображають результати виховної роботи 
у напрямі формування валеологічного світогляду, 
та виокремлюють такі його специфічні принципи, 
як: цілеспрямованість валеологічного виховання; 
поєднання керівництва з боку педагогів з ініціа-
тивою й валеологічною самодіяльністю студен-
тів; повага до особистості, поєднана з розум-
ною вимогливістю до неї; опора на позитивне 
в людині; систематичність і послідовність валео-
логічної освіти; єдність валео-педагогічних вимог 
різних соціальних інститутів; єдність валеологіч-
ної свідомості й поведінки; народність; природо-
відповідність; культуровідповідність; етнізація.

Адаптуючи наукову позицію А. Кузьмін-
ського [9], котрий виокремлює педагогічні прин-
ципи організації ефективного навчально-виховного 
процесу у вищій професійній школі, до принципів 
формування валеологічного світогляду студен-
тів відносимо: принцип суспільної спрямованості 
валеологічного виховання; зв’язку валеологічного 
виховання з майбутньою професійною діяльністю; 
особистісного підходу; єдності навчально-вихов-
них валеологічних впливів [9, с. 45–46].

У контексті дослідження анонсованої пробле-
матики принципи формування валеологічної сві-
домості майбутніх учителів фізичної культури 
трактуватимемо як вагомі положення, що відобра-
жають загальні закономірності освітнього про-
цесу ЗВО у напрямі валеологізації професійної 
освіти і визначають вимоги до змісту, організації 
та методів виховного впливу. 

Історико-ретроспективний аналіз проблеми 
конкретизації педагогічних принципів форму-
вання тиго чи іншого досліджуваного феномену 
дав змогу встановити таке:

– в історії педагогіки є низка класифікацій 
педагогічних принципів, які запропоновані бага-
тьма вченими;

– наявні класифікації істотно відрізняються 
одна від одної, що пояснюється відмінністю істо-
ричних умов, за яких розвивалася вища школа, 
методологічними основами, на яких будувалися 
принципи навчання;

– орієнтуючими векторами виокремлення кон-
кретних педагогічних принципів у різні історичні 
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періоди розвитку педагогічної науки були мета і 
завдання, закономірності організації освітнього 
процесу підготовки майбутніх фахівців.

У межах дослідження вибраної проблематики 
було проаналізовано різні класифікації педаго-
гічних принципів, на які опиралися науковці, 
котрі присвятили свої наукові доробки питанню 
валеологічного виховання та навчання студентів. 
На основі здійсненого теоретичного аналізу до 
освновних принципів формування валеологічного 
світогляду відносимо: принцип природовідповід-
ності, пізнання, єдності фізичного і розумового 
розвитку, принцип послідовності й доступності, 
етичний принцип. 

У сучасному закладі освіти відбувається пере-
орієнтація освітнього процесу з колективного на 
особистісно-орієнтований розвиток через такі 
форми організації життєдіяльності вихованця, 
як його самостійна діяльність та індивідуальна 
робота з ним.

Освітній процес організовується у валеоло-
гічному середовищі, яке утворюється сукупні-
стю природних, предметних, соціальних умов 
та простором власного «Я» студента, яке сприяє 
розвивальному спрямуванню у формуванні здо-
рової особистості. Практичні зусилля педаго-
гів із його створення і використання підпоряд-
ковуються інтересам майбутнього фахівця та 
напрямам його розвитку в різних сферах життє-
діяльності. Розвивальний характер середовища 
забезпечується педагогічно виправданим вико-
ристанням його можливостей і систематичним, 
цілеспрямованим його збагаченням. Ось чому у 
процесі формування валеологічного світогляду 
принцип природовідповідності є наріжним каме-
нем в організації освітнього процесу ЗВО. Адже 
людина – це частка природи, біосоціальний фено-
мен, виникнення якого відбулося на тлі природи, 
а розвиток і становлення продовжується в лоні 
природи та в суспільстві. Окрема людина – це 
біологічний організм, існування і розвиток якого 
за відносно незначний проміжок часу (в серед-
ньому 70 років) долає на своєму шляху різні 
перешкоди і проблеми – від планетарних до 
особистісних, дріб’язкових. Кожна особистість, 
виступаючи як відносно незалежна органічна 
цілісність, динамічно взаємодіє із природою і 
суспільством, формуючи власну індивідуальність 
відповідно до свого природного начала і визна-
чаючи, таким чином, своє життєве призначення.

Ще на початку XVII століття Я. Коменський 
вважав, що школи мають стати «майстернями 
мудрості і людяності». Особливе місце в його 
педагогічній системі займає дидактика, теорія 
про те, чого вчити і як учити. Дослідник розро-
бляв дидактичні принципи природовідповідності 
шляхом унаочнення, міцності і послідовності нав-

чання тощо. Корифей педагогічної науки відчував 
у кожній особистості творіння природи, відстою-
вав її право на розвиток усіх своїх можливостей, 
надавав великого значення вихованню й освіті, 
які повинні формувати людей, здатних служити 
суспільству [18, с. 345]. Саме принцип природо-
відповідності у процесі виховання покликаний 
визнавати природну рівність людей, не заперечу-
ючи індивідуальності природних задатків.

Досвід навчально-виховної валеологічно 
спрямованої діяльності свідчить про те, що цей 
перелік має залишатися відкритим. Ті зміни, які 
відбуваються в нашому суспільстві, розвиток 
соціально-гуманітарних наук сприяють удоскона-
ленню виховного процесу.

Педагогічні принципи формування валеоло-
гічного світогляду – це вихідні положення, що 
випливають із закономірностей валеологізації 
освітнього процесу ЗВО і визначають загальне 
його спрямування; основні вимоги до його змісту, 
методики та організації. 

Зазначимо, що дотримання психолого-педа-
гогічних вимог одного із принципів формування 
валеологічного світогляду майбутніх учителів 
фізичної культури передбачає необхідність без-
умовного врахування вимог інших принципів 
формування окресленого феномену, бо серед 
них немає головних і другорядних, вони всі рів-
нозначні та обов’язкові.

Педагогічні принципи формування валеологіч-
ного світогляду майбутніх учителів фізичної куль-
тури відображають специфіку процесу виховання в 
галузі валеологічної освіти. Однак самі принципи 
повинні задовольняти певні вимоги, як-от: обов’яз-
ковість, рівнозначність, комплексність. Порушення 
педагогічних принципів у валеологічній освіті, 
ігнорування їхніх вимог не тільки знижує ефектив-
ність виховного процесу, але й руйнує його основи. 
Всі принципи вимагають комплексного, а не почер-
гового ізольованого застосування на етапах вале-
ологічного виховання як складника формування 
валеологічного світогляду майбутніх учителів 
фізичної культури. Вони функціонують у систе-
матичності, постійності в різних умовах і обста-
винах. Як загальні основні положення педагогічні 
принципи рівнозначні. Отже, процес формування 
валеологічного світогляду передбачає рівнозначне 
дотримання всіх педагогічних принципів. 

Водночас педагогічні принципи не замінять 
ні спеціальних знань, ні досвіду, ні майстерно-
сті педагога у формуванні досліджуваного фено-
мену. Хоч вимоги принципів однакові для всіх, їх 
практична реалізація індивідуально зумовлена. 
Таким чином, дотримання принципів означає 
використання не готових рецептів, а тим більше 
не універсальних правил. Принципи слугують 
основою процесу, утворюють систему. Так, нами 
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виокремлено дві групи педагогічних принципів 
формування валеологічного світогляду майбутніх 
учителів фізичної культури:

– перша група принципів загальної організації 
освітнього валелогічного процесу визначається 
єдністю виховання і суспільного життя і перед-
бачає урахування філософських, політичних, 
моральних чинників валеологізації суспільства, 
відображає її засадничі основи;

– друга група принципів зумовлена особливос-
тями вікового розвитку студентів, їхньої майбут-
ньої професійної діляьності.

Система валеологізації професійної освіти 
базується на основних педагогічних принци-
пах, які перебувають в ієрархічній взаємоза-
лежності і водночас можуть слугувати базовими 
для виведення все нових і нових похідних засад. 
Розглянемо деякі з новостворених педагогічних 
принципів, які доцільно адатпувати до проблеми 
дослідження.

Принцип демократизації формування валеоло-
гічного світогляду передбачає усунення автори-
тарного стилю виховання, гуманізацію взаємин 
між викладачем і студентами, їх співробітництво. 
В освіті цей принцип охоплює рівні управління, 
структури, навчального процесу. Досвід довів, 
що умови диктатури руйнують творчу і духовну 
сферу людини і ведуть до її деградації.

Принцип гуманізації означає сприйняття осо-
бистості студента як вищої соціальної цінності, 
визнання його права на свободу валеологічних 
ідей, розвиток здібностей та виявлення індивіду-
альності валеологічної поведінки, створення умов 
для формування валеологічних знань, умінь, нави-
чок майбутнього фахівця. Гуманістичні погляди 
ґрунтуються на визнанні загальнолюдських цін-
ностей, таких як доброта, любов, совість, спра-
ведливість, милосердя, чесність, правдивість, 
гідність, сумління, співчуття. Особливе значення 
у становленні гуманізованої особистості є її 

доброчинна діяльність щодо навколишнього сере-
довища, збереження власного професійного здо-
ров’я тощо.

Принцип культуровідповідності формування 
валеологічного світогляду передбачає забезпе-
чення духовної єдності та спадкоємності поколінь; 
органічний зв’язок з історією народу, його мовою, 
оздоровчими, валеологічними традиціями.

Принцип диференціації та індивідуалізації 
формування валеологічного світогляду базується 
на врахуванні в освітньому процесі рівнів фізич-
ного, психічного, соціального, духовного, інте-
лектуального розвитку студентів, стимулювання 
активності, розкриття індивідуальності кожного.

Принцип безперервності формування валео-
логічного світогляду базується на забезпеченні 
цілісності й наступності валеологічної освіти, 
перетворення її у процес, що триває впродовж 
усього життя майбутнього фахівця.

Принцип народності передбачає забезпечення 
формування валеологічного світогляду в дусі 
своєї нації, свого народу, його історії, мови, куль-
тури, звичаїв, побуту; шанобливе ставлення до 
навколишнього середовища.

Висновки з даного дослідження. Отже, педа-
гогічні принципи формування валеологічного 
світогляду майбутніх учителів фізичної культури 
визначають мету, спрямованість, зміст, органі-
зацію й методику організації такого процесу. 
Це знання про сутність, зміст, структуру валеоло-
гічного виховання, його закони, закономірності, 
що виявляються як норми валеологічної діяльно-
сті студентів, оптимальні науково обґрунтовані 
регулятори валеовиховної практики. 

Перспективи подальших розвідок поляга-
ють у конкретизації соціально-педагогічних пере-
думов формування валеологічного світогляду 
майбутніх учителів фізичної культури в межах 
формування готовності студентів до організації 
індивідуальної роботи з учнями.
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У статті проаналізовано різні підходи до трактування сутності понять 
«індивідуальна освітня траєкторія» та «індивідуальний освітній 
маршрут», визначено їхні особливості, теоретично обґрунтовано 
доцільність побудови для майбутніх кваліфікованих робітників. 
Досліджено законодавчу базу, що закріплює право учнів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за індивідуальною 
освітньою траєкторією. 
Також акцентовано увагу на етапах розроблення індивідуальної освітньої 
траєкторії майбутніх кваліфікованих робітників: 
‒ цілепокладання та проектування ‒ містить постановку суб’єктами 
освіти (викладач і учень як партнери в освітньому процесі) цілей 
професійної підготовки; аналіз індивідуальних особливостей учнів 
(здібності, особистісні якості, можливості, інтереси, потреби, 
спрямованість особистості в частині життєвих і професійних цінностей і 
мотивів діяльності), необхідних для реалізації освітньої траєкторії учня, 
в тому числі стиль і темп його навчальної діяльності, способи роботи 
з навчальним матеріалом; особливості засвоєння матеріалу, здатності 
працювати в режимі індивідуальної програми та ін.;
‒ організації професійної підготовки ‒ передбачає організаційний та 
методичний супровід реалізації індивідуальної освітньої траєкторії 
учнів. Він передбачає індивідуальний підхід та диференціацію навчання 
(диференціація матеріалу з навчальних дисциплін за рівнем складності, 
який відповідає можливостям, потребам та інтересам учнів); 
‒ рефлексії та коригування професійної підготовки ‒ спрямований 
на усвідомлення учнями необхідності та значущості розроблення 
індивідуальної освітньої траєкторії як одного зі способів самовизначення 
та самореалізації в професії, а також на рефлексивне оцінювання 
та самооцінювання отриманих результатів для коригування власної 
освітньої діяльності.
Зроблено висновок про те, що розроблення та упровадження 
індивідуальних освітніх траєкторій забезпечить можливість майбутнім 
кваліфікованим робітникам здійснювати індивідуальний вибір рівнів, 
змісту, форм, методів та засобів навчання професії; виробництву ‒ 
отримати фахівця із затребуваними кваліфікаційними параметрами; 
інженерно-педагогічним працівникам ‒ найбільш повно реалізувати 
власний науково-педагогічний потенціал.
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The article analyzes different approaches to the interpretation of the essence 
of the concepts "individual educational trajectory" and "individual educational 
route", identifies their features, theoretically substantiates the feasibility of 
construction for future skilled workers.
The legal framework that enshrines the right of students in professional 
(professional and technical) education institutions to study on an individual 
educational trajectory has been studied.
Attention is also focused on the stages of the individual educational trajectory 
development of future qualified workers:
‒ goal setting and design – contains the setting by educational entities 
(a teacher and a student as partners in the educational process) goals of 
professional training; analysis of students’ individual characteristics (abilities, 
personal qualities, opportunities, interests, needs, orientation of the individual 
in terms of life and professional activity values   and motives), necessary for 
the implementation of the student’s educational trajectory including style and 
pace of his/her educational activities, ways to work with educational material; 
features of material assimilation, ability to work in the mode of the individual 
program, etc.;
‒ organization of professional training – provides organizational and 
methodological support for the implementation of students’ individual 
educational trajectory. It provides an individual approach and differentiation 
of learning (differentiation of material in academic disciplines according to the 
level of complexity that meets the capabilities, needs and interests of students);
‒ reflection and adjustment of professional training – aimed at students' 
awareness of the need and importance of developing an individual educational 
trajectory as one of the ways of self-determination and self-realization in the 
profession, as well as reflexive evaluation and self-evaluation of results to 
adjust their own educational activities.
It is concluded that the development and implementation of individual 
educational trajectories will provide an opportunity for future qualified 
workers – to make individual choices of levels, content, forms, methods and 
means of teaching the profession; production – to get a specialist with the 
required qualification parameters; engineering and pedagogical workers – to 
fully realize their own scientific and pedagogical potential.

Key words: professional 
training of future qualified 
workers, individual 
educational trajectory, 
individual educational route, 
individualization of future skilled 
workers’ professional training, 
professional (professional 
and technical)  education 
institutions.

Постановка проблеми. Прискорення темпів 
розвитку суспільства, його перехід до постін-
дустріального інформаційного формату, значне 
розширення масштабів міжкультурної взаємодії 
вимагають зміни принципів підготовки майбут-
ніх фахівців щодо формування в них не лише 
професійних компетентностей, а й таких якостей, 

як мобільність, гнучкість, здатність до самови-
значення, самостійність, здатність брати на себе 
ініціативу, робити вибір і нести за нього відпові-
дальність. 

У зв’язку з цим у системі української професій-
ної (професійно-технічної) освіти актуалізується 
проблема розроблення індивідуальних освітніх 
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траєкторій підготовки майбутніх кваліфікованих 
робітників, що надає їм можливості реалізації 
особистісного потенціалу в самостійній професій-
ній діяльності, допомагає розв’язувати проблеми 
в ситуаціях невизначеності та багатоваріантності.

Про це наголошено в державних освітніх нор-
мативних документах. Зокрема, в проєкті Закону 
України «Про професійну (професійно-технічну) 
освіту» (2020) зазначено, що «особа має право 
вибору форм здобуття професійної (професій-
но-технічної) освіти, їх інтеграції, зміни освітньої 
траєкторії, графіку, продовження безперервного 
процесу навчання для здобуття професійних ква-
ліфікацій на більш високих рівнях Національної 
рамки кваліфікацій» [17].

Концепція реалізації державної політики 
у сфері професійної (професійно-технічної) 
освіти «Сучасна професійна (професійно-тех-
нічна) освіта» на період до 2027 року (2019) визна-
чає новий імідж випускника закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти як: «всебічно роз-
виненої особистості, здатної до вибору індивіду-
альної освітньої траєкторії, навчання впродовж 
усього життя, розвитку професійної кар’єри, під-
приємництва та самозайнятості» [18]. 

Завдяки використанню індивідуальних освіт-
ніх траєкторій система професійної підготовки 
майбутніх кваліфікованих робітників у закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти стає 
гнучкою, варіативною, такою, що оперативно 
реагує на зміну запитів суспільства, економіки, 
виробництва та потреб кожної особистості.

Проблема професійної підготовки майбутніх 
кваліфікованих робітників представлена у працях 
С. Батишева, В. Байденко, В. Бондаря, Р. Гуре-
вича, С. Гончаренка, Ю. Зіньковського, О. Кова-
ленко, І. Лікарчука, Л. Лук’янової, Н. Ничкало, 
В. Радкевич, Е. Осовського, А. Селецького та ін. 
Індивідуалізацію освітнього процесу в закладах 
професійної освіти досліджували Т. Ковальова, 
А. Ізбасарова, Л. Ковальчук, Н. Шапошникова та ін.

Проблемі визначення сутності понять «інди-
відуальний освітній маршрут» та «індивідуальна 
освітня траєкторія» присвячені дослідження 
І. Каньковського, М. Кримової, Н. Лабунської, 
М. Логвинової, Л. Нємець, K. Сегіди, Н. Суртаєвої, 
Н. Суткової, Л. Шелєхової, А. Хуторського та ін.

Питаннями дослідження особливостей інди-
відуалізації професійної розроблення та про-
ектування індивідуальних освітніх траєкторій 
займалося велике коло закордонних (І. Зимня, 
М. Махмутов, В. Шадриков, І. Якиманська 
та ін.) та вітчизняних (А. Алексюк, В. Беспалько, 
М. Барна, Т. Коростіянець, І. Краснощок, 
В. Лозова, Л. Медвідь, О. Пєхота та ін.) науковців. 

Мета статті ‒ розглянути сутність понять 
«індивідуальна освітня траєкторія» та «індивіду-

альний освітній маршрут»; теоретично обґрун-
тувати доцільність побудови індивідуальних 
освітніх траєкторій для майбутніх кваліфікованих 
робітників; визначити етапи розроблення індиві-
дуальної освітньої траєкторії майбутніх кваліфі-
кованих робітників.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Одним із головних завдань сучасної системи про-
фесійної освіти є установка на розвиток індивіду-
альності та самостійності майбутніх кваліфікова-
них робітників, яка передбачає зміну характеру 
їхньої діяльності, коли вони стають активними 
суб’єктами отримання освіти, накопичення влас-
ного досвіду, відповідальними за свою діяльність 
та її результати.

Тенденції індивідуалізації професійної під-
готовки майбутніх кваліфікованих робітників 
знайшли своє відображення в нових стандартах 
професійної освіти і в освітньому процесі закла-
дів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Сучасне розуміння індивідуалізації освітнього 
процесу пов’язане з активною участю здобувачів 
освіти у формуванні професійних компетенцій, 
виборі навчальних дисциплін, методів контролю 
успішності (Т. Коростіянець) [10]; забезпечен-
ням кожному права та можливості на формування 
власних освітніх цілей і завдань, своєї освітньої 
траєкторії (Т. Ковальова) [9, с. 35]; «можливістю 
вибору умов, процесів, програм, форм і методів на 
кожному етапі навчання, що забезпечують органі-
зацію цілеспрямованого і навмисного впливу на 
якісну підготовку робітників і фахівців відпо-
відно до вимог освітніх професійних стандартів» 
(А. Ізбасарова, Л. Ковальчук) [6].

Індивідуалізація освітнього процесу в закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти дає 
учням право вибору предметів, що вивчаються; 
індивідуального сенсу та цілей в кожній навчаль-
ній дисципліні; додаткової тематики творчих 
робіт із предметів; індивідуального темпу нав-
чання, форм і методів вирішення освітніх завдань, 
способів контролю, рефлексії та самооцінки своєї 
діяльності тощо. Тобто індивідуалізація процесу 
навчання «надає осмисленість навчальних дій за 
рахунок можливості вибору того чи іншого типу 
дії, привнесення особистих смислів в освітній 
процес, а також формулювання власного освіт-
нього замовлення та бачення своїх освітніх і про-
фесійних перспектив» [15, с. 139; 22]. 

У сучасній педагогічній науці знедавна з’яви-
лися такі поняття, як «індивідуальний освітній 
маршрут» та «індивідуальна освітня траєкторія», 
безпосередньо пов’язані з індивідуалізацією про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців.

Науковці трактують поняття «індивідуаль-
ний освітній маршрут» як цілеспрямовану, про-
ектовану, диференційовану освітню програму, 
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що забезпечує учневі статус суб’єкта вибору, 
яка ним розробляється та реалізовується під час 
здійснення педагогічної підтримки педагогами 
(Н. Лабунська) [13]; «персональну програму фор-
мування здобувачем освіти професійної компе-
тентності, що відповідає його здібностям, віку, 
інтересам і мотивації, психодинамічним характе-
ристикам, спроектованої на базі освітньо-профе-
сійної програми підготовки фахівця» (Л. Нємець, 
K. Сегіда та М. Логвинова) [16, с. 55].

Як влучно зазначає Н. Суткова, індивідуальний 
освітній маршрут визначається освітніми потре-
бами, індивідуальними здібностями та можли-
востями учня (рівень готовності до освоєння про-
грами), а також існуючими стандартами змісту 
освіти [21].

Відповідно до Закону України «Про освіту» 
(2017) «індивідуальна освітня траєкторія – персо-
нальний шлях реалізації особистісного потенці-
алу здобувача освіти, що формується з урахуван-
ням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, 
можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі 
здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття 
освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запро-
понованих ними освітніх програм, навчальних 
дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів 
навчання» [4].

Індивідуальна освітня траєкторія розгляда-
ється Т. Коростіянець як програма індивідуаль-
ної активності суб’єкта освіти, спрямованість і 
зміст якої визначаються його волездатністю як 
готовністю здійснювати свідомий вибір і діяти 
відповідно до етичної вольової відповідально-
сті [10]; Н. Суртаєвою – як певна послідовність 
елементів навчальної діяльності кожного учня 
з реалізації власних освітніх цілей, що відпові-
дає його здібностям, можливостям, мотивації, 
інтересам, здійснювану при координуючій, орга-
нізуючій, консультуючій діяльності педагога у 
взаємодії з батьками [20]; Л. Нємець, K. Сегіда та 
М. Логвиновою – як «персональний шлях реалі-
зації особистісного потенціалу здобувача освіти, 
що формується з урахуванням його здібностей, 
інтересів, потреб, мотивації, можливостей і дос-
віду, ґрунтується на виборі видів, форм і темпу 
здобуття освіти» [16, с. 53]; Л. Шелєховою – як 
структурована діяльність, пов’язана із просуван-
ням особистості в конкретній освітній галузі [23]; 
М. Кримовою – як «сукупність умовних кроків 
особистості, що характеризують процес її профе-
сійно-особистісного розвитку та становлення як 
фахівця в рамках професійно-освітньої діяльно-
сті» [12, с. 237]; І. Каньковським – як обраний здо-
бувачем освіти за власним бажанням і під власну 
відповідальність рух до досягнення, визначеного 
стандартом освіти, рівня професійної компетент-
ності, що здійснюється за постійної педагогічної 

підтримки та контролю, в процесі якого відбува-
ється його творча самореалізація, прояв і розви-
ток сукупності особистісних якостей відповідно 
індивідуального освітнього маршруту [7].

У результаті проведеного аналізу вищенаве-
дених понять можемо констатувати, що «індиві-
дуальний освітній маршрут» та «індивідуальна 
освітня траєкторія» пов’язані такою логічною 
послідовністю: спочатку йде побудова учнем 
свого індивідуального освітнього маршруту шля-
хом конкретизації освітньо-професійної про-
грами, а його реалізацією виступає індивідуальна 
освітня траєкторія.

Розроблення індивідуальної освітньої траєк-
торії, як зазначає І. Краснощок, «сприяє форму-
ванню конкурентноздатності майбутніх фахівців, 
здатних до самореалізації в мінливих соціально-е-
кономічних умовах» [11].

Індивідуальна освітня траєкторія визначає, 
що саме, на якому рівні й як буде вивчати учень, 
в якому режимі та за яких умов буде організована 
його освітня діяльність. На думку Т. Коростіянець, 
індивідуальна освітня траєкторія може бути спря-
мована «не тільки на вибір освітньої програми 
професійної підготовки майбутнього фахівця, але 
й на вибір його власної траєкторії вивчення окре-
мих навчальних дисциплін» [10, с. 10]. При цьому 
вибір індивідуальної освітньої траєкторії визна-
чається особливостями, інтересами та потребами 
самого учня та його батьків у досягненні необ-
хідного освітнього результату; професіоналізмом 
інженерно-педагогічного колективу закладу про-
фесійної (професійно-технічної) освіти; можли-
востями матеріально-технічної бази цього закладу. 

Слід зауважити, що розроблення індивіду-
альних освітніх траєкторій ‒ складний процес, 
покликаний забезпечити розвиток самостійності 
та ініціативи учня, надати йому можливість най-
більш повної реалізації його особистісного та 
пізнавального потенціалу в освітньому процесі, 
набути досвіду вибору цілей, напрямів майбут-
ньої професійної діяльності. 

В основі вибору та розроблення індивідуаль-
ної освітньої траєкторії лежать:

‒ схильність учня до певного виду діяльності, 
рівень попередньої загальноосвітньої чи профе-
сійної підготовки, характер наявного досвіду;

‒ потреба та готовність щодо професійного 
самовизначення; 

‒ цінності як орієнтири для самореалізації 
в професії;

‒ мотиви, що визначають зацікавленість учнів 
у результатах навчання.

М. Барною та Л. Медвідь визначено такі етапи 
процесу розроблення індивідуальної освітньої 
траєкторії майбутніх фахівців у частині вибірко-
вих навчальних дисциплін: 
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1) вивчення потреб, інтересів, запитів здобува-
чів освіти, їх опитування щодо наявного переліку 
вибіркових дисциплін та аналіз результатів опи-
тування; 

2) розроблення оновленого переліку вибірко-
вих дисциплін, розміщення на офіційному сайті 
закладу освіти для ознайомлення здобувачів 
освіти та їх вибору; 

3) моніторинг і перегляд освітньої програми в 
частині вибіркових дисциплін [2, с. 181].

Процес розроблення індивідуальної освітньої 
траєкторії майбутніх кваліфікованих робітників 
у частині вивчення певних навчальних дисциплін 
має передбачати етапи цілепокладання, проекту-
вання, організації, рефлексії та коригування їхньої 
професійної підготовки.

Етап цілепокладання та проектування містить 
постановку суб’єктами освіти (викладач і учень як 
партнери в освітньому процесі) цілей професійної 
підготовки; аналіз індивідуальних особливостей 
учнів (здібності, особистісні якості, можливо-
сті, інтереси, потреби, спрямованість особисто-
сті в частині життєвих і професійних цінностей 
і мотивів діяльності), необхідних для реалізації 
освітньої траєкторії учня, в тому числі стиль і 
темп його навчальної діяльності, способи роботи 
з навчальним матеріалом; особливості засвоєння 
матеріалу, здатності працювати в режимі індиві-
дуальної програми тощо.

Етап проектування являє собою «алгоритмізо-
ваний процес взаємодії суб’єктів професійно-ос-
вітньої діяльності (педагога, учнів, фахівців-прак-
тиків), що гарантує досягнення поставленої мети» 
(І. Железкіна) [3, с. 338]; конструктивну пізна-
вальну діяльність, яка спрямована на розвиток 
особистості та забезпечує придбання нею досвіду 
виконання специфічних особистісних функцій 
(свідомий вибір, визначення цілей, самореаліза-
ція, соціальна відповідальність тощо) (Н. Кеме-
рова) [8]. Він пов’язаний зі створенням навчаль-
но-методичних комплексів нового покоління, що 
забезпечують можливість самостійно вчитися на 
основі актуалізації суб’єктного досвіду (розвиває 
суб’єктну позицію учнів, їх здатності до ціле-
покладання і здійснення власної діяльності та 
рефлексії) (А. Рапопорт) [19]. 

Проектування індивідуальної освітньої траєк-
торії майбутніх кваліфікованих робітників спря-
моване на розроблення варіативного змісту, 
добір різних форм організації освітнього про-
цесу, застосування активних методів навчання 
та використання засобів навчання на кожному 
з етапів їхньої професійної підготовки. Участь 
учнів у проектуванні власної індивідуальної 
освітньої траєкторії передбачає визначення ними 
рівнів участі у всіх формах навчальної діяльності 
(активна, нейтральна, пасивна), рольових пози-

цій у процесі навчання (того, хто навчає, чи того, 
хто навчається), професійно-орієнтованих уста-
новок (сприйняття, вивчення, відтворення, усві-
домлення, творчий пошук, поглиблене розуміння 
чи розвиток) [3, с. 340]. При цьому програма 
навчальної дисципліни проектується викладачем і 
коригується у спільній діяльності з учнями. 

Етап організації професійної підготовки 
передбачає організаційний та методичний супро-
від реалізації індивідуальної освітньої траєкторії 
учнів. При цьому він передбачає індивідуальний 
підхід та диференціацію навчання (диференціа-
ція матеріалу з навчальних дисциплін за рівнем 
складності, який відповідає можливостям, потре-
бам та інтересам учнів). У таких умовах учням 
необхідно надавати можливість визначати індиві-
дуальний сенс засвоєння навчальних дисциплін, 
вибирати конкретні теми, оптимальні форми та 
темпи навчання, виконувати різноманітні види 
діяльності, застосовувати ті способи навчання, 
які найбільше відповідають їхнім індивідуальним 
особливостям. Своєю чергою для учнів важливо 
вміти оцінити власні здібності та зусилля, які 
вони мають намір докласти для вивчення того чи 
іншого матеріалу з метою досягнення запланова-
ного результату. На переконання Г. Мікерової та 
А. Жук, «буде забезпечуватися не одна загальна 
освітня траєкторія для всіх учнів, що розрізня-
ється обсягом засвоєння освітніх професійних 
стандартів, а індивідуальні траєкторії, що при-
водять учнів до створення особистісних освітніх 
продуктів, які відрізняються як обсягом, так і 
змістом» [15, с. 141].

Етап рефлексії та коригування професійної 
підготовки спрямований на усвідомлення учнями 
необхідності та значущості розроблення індиві-
дуальної освітньої траєкторії як одного зі спосо-
бів самовизначення та самореалізації в професії, 
а також на рефлексивне оцінювання та самооці-
нювання отриманих результатів для коригування 
власної освітньої діяльності [5].

Важливим моментом на цьому етапі є мето-
дика перевірки результатів руху по освітній траєк-
торії. Ця перевірка, як зазначає В. Багрій, може 
здійснюватися за допомогою створених учнями 
виробів на основі умінь оперувати знаннями 
у стандартній або творчій ситуації [1]. Крім того, 
«потрібний постійний зворотний зв’язок, що дає 
змогу не лише коригувати рух учня по траєкторіях 
(а іноді і саму траєкторію), але й оцінювати його 
просування» [1, с. 96].

Акцентуємо увагу на важливості педагогіч-
ної підтримки та супроводу педагогами розро-
блення індивідуальних освітніх траєкторій разом 
з учнями, які, як зазначають Т. Ломакина, М. Сер-
гєєва, М. Яковлева, повинні включати аналіз інди-
відуальних особливостей і освітніх запитів учнів, 
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динаміку їхнього розвитку; індивідуальні та мікро-
групові консультації учнів педагогами; координа-
цію роботи всього педагогічного колективу закладу 
освіти щодо розроблення індивідуальних освітніх 
траєкторій; організацію освітнього процесу, орі-
єнтовану на різні освітні траєкторії учнів [14]. 

Висновки. Таким чином, розроблення та 
упровадження індивідуальних освітніх траєк-
торій забезпечить можливість майбутнім ква-
ліфікованим робітникам здійснювати індиві-
дуальний вибір рівнів, змісту, форм, методів та 

засобів навчання професії; виробництву ‒ отри-
мати фахівця із затребуваними кваліфікаційними 
параметрами; інженерно-педагогічним праців-
никам ‒ найбільш повно реалізувати власний 
науково-педагогічний потенціал.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо 
в обґрунтуванні організаційно-педагогічних умов 
розроблення й упровадження індивідуальних 
освітніх траєкторій професійної підготовки май-
бутніх кваліфікованих робітників у закладах про-
фесійної (професійно-технічної) освіти.
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У статті представлений один зі шляхів формування професійного 
спілкування іноземною мовою майбутніх фахівців правничої 
сфери. Загальна глобалізація та розвиток суспільства ставить нові 
завдання до підготовки майбутніх спеціалістів. Один із критеріїв 
конкурентоспроможності на ринку праці сьогодні – це універсальність, 
гнучкість та різноплановість, зокрема, у сфері комунікації. «Рамкова 
програма ЄС щодо оновлених ключових компетентностей» (2018 р.) 
декларує нові рамкові стандарти; так, «спілкування іноземними 
мовами» трансформовано у «мовну компетентність». Останнє поняття, 
вочевидь, ширше за попереднє та включає в себе не лише грамотність 
і вміння висловити власну думку, а й соціокультурний складник. Таким 
чином, стає зрозумілим, що на заняттях із іноземної мови професійного 
спілкування викладач має синтезувати декілька дисциплін гуманітарного 
спрямування та інтегрувати їх у відповідні, заплановані навчальною 
програмою, тематичні модулі. Автор звертається до ретроспективного 
аналізу поняття «спілкування» та інших споріднених понять і 
феноменів з метою розбудови теоретичного фундаменту та подальшого 
обґрунтування програми спецкурсу «Технологія ділового спілкування 
студентів-правників». Результати ретроспективного аналізу доводять, що 
філософські і психологічні теорії спілкування та соціальної поведінки 
виступають фундаментом сучасних підходів до ефективного й порівняно 
швидкого оволодіння навичками ділового спілкування іноземною мовою. 
Зокрема, варто звернутися до ESP (англійська для спеціальних цілей) – 
підходу до вивчення іноземних мов, який широко застосовується в усьому 
світі для підготовки фахівців різних галузей. На прикладі авторського 
спецкурсу розглянуто можливості інтегрування філософських, 
психологічних і педагогічних теорій у практику викладання іноземної 
мови професійного спрямування. 

Ключові слова: англійська 
для спеціальних цілей, 
професійне орієнтоване 
спілкування, комунікативні 
компетентності, соціальні 
ролі, інтегрований спецкурс.
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The article represents one of the ways to develop the professional 
communication in a foreign language of prospective legal professionals. 
General globalization and development of society sets new challenges for 
training of future specialists. One of the criteria of competitiveness in the labor 
market today is universality, flexibility and diversity, in particular in the field 
of communication. “EU Framework Program on Updated Key Competences” 
(2018) declares new framework standards, for example, “сommunication 
in foreign languages” has been transformed into “language competence”. 
The latter concept is obviously broader and deeper than the previous one. It 
includes not only literacy and the ability to express one’s own opinion but also 
a socio-cultural component. Thus, it becomes clear that in professional foreign 
language classes the teacher must synthesize several humanitarian disciplines 
and integrate them into relevant thematic modules planned by the curriculum. 
The author turns to a retrospective analysis of communication and other similar 
phenomena in order to develop the theoretical basis of the special course 
program “Technology of Professional Communication for Law University 
Students”. The results of the retrospective analysis prove that philosophical 
and psychological theories of communication and social behavior can become 
the foundation of modern approaches to effective and relatively fast mastering 
of business communication skills in a foreign language. In particular, you 
should refer to ESP (English for Special Purposes) approach to teaching 
foreign languages which is widely used around the world to train specialists 
in various fields. The scope of integration of philosophical and psychological 
theories into practice of teaching a foreign language for professional purposes 
is considered on the example of the author’s special course.

Key words: English for 
specific purposes, professional 
communication, communicative 
competitiveness, social roles, 
integrated special course.

Постановка проблеми. Людина за своєю сут-
ністю – істота соціальна. Зважаючи на це, сучасне 
суспільство будь-якої країни ставить перед осві-
тою нові завдання – навчити молоде покоління 
оптимально спілкуватися. Це необхідно не лише 
певній особистості, а й суспільству загалом, яке 
неухильно рухається до євро- і світової інтегра-
ції народів, націй, людства. Суцільна глобалізація 
веде за собою «…становлення планетарного кому-
нікативного простору, який суттєво впливає на всі 
твірні життя суспільства, окремого індивіда, на 
склад культури, науки, освіти», – відзначає акаде-
мік В.Г. Кремень [5, с. 6]. Саме ці принципи зафік-
совані й у «Рамковій програмі ЄС щодо оновлених 
ключових компетентностей» (2018 р.). Ключові 
компетентності також глобалізувалися, стали 

більш місткими, порівняно з попереднім доку-
ментом 2005 р.; так, компетентність «спілкування 
рідною мовою» трансформована у «грамотність», 
а «спілкування іноземними мовами» зараз звучить 
як «мовна компетентність». Вочевидь, мовна ком-
петентність є значно ширшим поняттям і включає 
в себе не лише володіння лексикою, граматикою 
та синтаксисом, а також компоненти соціалізації, 
«…вміння розуміти розмовні повідомлення, ініці-
ювати, підтримувати та завершувати бесіди», ком-
поненти міжкультурної комунікації, «…цінування 
культурної різноманітності, інтерес до різних мов 
і міжкультурного спілкування» [14]. В європей-
ському просторі, зокрема в Україні, існує соціаль-
ний запит на фахівців, в тому числі і правників, 
які мають високий рівень сформованості профе-
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сійного спілкування іноземними мовами. В цьому 
контексті дослідження проблеми вважаємо за 
доцільне розглянути спілкування як наукову кате-
горію. Звернемося до витоків цієї проблеми та 
супровідних явищ і понять. 

Мета статті – розглянути концептуальні ідеї 
формування професійного спілкування майбут-
ніх фахівців правничої галузі та запропонувати 
авторське бачення розв’язання проблеми.

Виклад основного матеріалу. Розглянемо 
основні доктрини щодо спілкування сучасної філо-
софії соціуму. Аналіз першоджерел (праці Л. Віт-
генштейна, В.О. Лекторського, В.Є. Кемерова, 
В.Б. Губіна [6; 4; 3]) показав, що вони розгляда-
ють спілкування як вид діяльності. Так, В.Б. Губін 
переконаний, що «…знання про предмет… може 
бути отримано тільки в діяльності з ним» [3, с. 173]. 
Діяльність, на думку В.Є. Кемерова, виступає як 
тривимірний процес, що включає в себе став-
лення людини до предмета, іншої людини (людей, 
суспільства) та до самої себе [4]. Вчений зазначає, 
що ці три компоненти взаємопов’язані, а кожен 
із них певним чином переплітається з іншим. Їх 
співіснування уможливлює здатність людини до 
інтеракції та спілкування. Визначальним є факт, 
що, як заявляють філософи, саме в процесі спіл-
кування людина набула здатності діяти «…як 
людина» [4, с. 11]. На наш погляд, наведена діяль-
нісна концепція спілкування В.Є. Кемерова є під-
ґрунтям для дослідження проблеми професійного 
спілкування як діяльнісної взаємодії індивідів.

На думку вищезгаданих філософів, індивіду-
альний розвиток людини, становлення її як особи-
стості можливі за умови участі у відтворенні соці-
альних зв’язків та культури. Оскільки людина – це 
істота соціальна, саме спілкування акумулює та 
інтегрує культуру й соціальний досвід попередніх 
поколінь. Стає все більш очевидним, що сучасна 
соціальна спільнота утворюється з інтеграції еле-
ментів соціальних множин, різних країн та регі-
ональних систем у процесі обопільно необхід-
ного діалогу чи полілогу самобутніх культур [4]. 
У цьому руслі спілкування виходить за межі осо-
бистісного утворення, бо трансформуються його 
мета й завдання в аспекті об’єднання інтересів 
соціальних спільнот і культур та нівелювання 
відмінностей для запобігання можливим конфлік-
там. Отже, на думку сучасних філософів, спілку-
вання має сприяти вирішенню загальнолюдських, 
глобальних проблем, з чим важко не погодитися. 
Більше того, Л. Вітгенштейн вважає, що пізнати 
іншу людину чи передбачити її дії неможливо, 
проте отримати знання про іншу особу цілком 
можливо «…в процесі практичної комунікації, 
в результаті якої встановлюються… узгодженість 
дій та взаєморозуміння» (за В.О. Лекторським) 

[6, с. 25]. На думку науковця, останнє є основою 
спілкування. Вважаємо, що фахівцю правничої 
сфери надзвичайно важливо бути підготовленим 
і здатним до налагодження довірчих відносин (від 
англ. rapport) зі свідками, постраждалими, підо-
зрюваними, підзахисними тощо.

Збагачує науку новими ідеями М.М. Бахтін, 
який основою спілкування вважає мовленнєві 
жанри, тобто «…певні, порівняно стійкі тематичні 
й композиційні стилістичні типи висловлювань» 
[2, с. 241]. На думку вченого, вони визначаються 
сферою діяльності особистості в конкретний 
момент. Розроблена М.М. Бахтіним діалогова 
концепція спілкування ґрунтується на уявленні 
про те, що діалог – це основа взаєморозуміння 
між людьми, основа всіх мовленнєвих жанрів. 
Для нашого дослідження це положення досить 
значуще, оскільки ми переконані, що майбутній 
фахівець у галузі права має навчитися вправно 
вести діалог із постраждалими, підозрюваними, 
керівництвом, підлеглими тощо. І завдання викла-
дача – забезпечити майбутнього юриста теоретич-
ними знаннями та практичними навичками, які 
виступатимуть інструментарієм розбудови успіш-
ної моделі спілкування та встановлення довіри 
між сторонами спілкування.

Обґрунтовуючи свої погляди на основі діало-
гічної теорії М.М. Бахтіна, І.В. Пєшков розробив 
власний метод риторики, фундаментом якого є 
«…моделювання тієї чи іншої ситуації спілку-
вання» [12, с. 8]. Застосування цього методу дає 
змогу розпізнавати дії учасників спілкування: 
ритуальні («звичайні, прийняті в конкретному 
соціумі») чи незвичайні для соціуму («евристич-
но-ігрові») [12, с. 11]. Як відомо, ділове спілку-
вання традиційно пов’язують із ритуалом. Згідно 
з І.В. Пєшковим ритуал – це поняття, «…відне-
сене до колективних, суспільно оцінених дій, що 
мають певний, закріплений традицією інваріант» 
[12, с. 11]. Вважаємо, що така філософська кон-
цепція спілкування прийнятна також для дослі-
дження проблеми професійного спілкування пра-
цівників правоохоронних структур.

Можна зробити висновок, що філософський 
підхід вчених ХХ ст. до вивчення проблеми спіл-
кування стає методологічною основою для дослі-
дження цього феномена іншими гуманітарними 
науками: соціальною психологією, етикою, естети-
кою, логікою, педагогікою, конфліктологією тощо. 

Варто звернути увагу на підхід психологів 
до розуміння поняття спілкування. Наприклад:

– спілкування виступає елементом діяльності, 
одночасно залишаючись її умовою (О.М. Леон-
тьєв, О.Р. Лурія, І.М. Цимбалюк) [7; 9; 17];

– спілкування, а саме знак та мовлення, що 
здійснюється завдяки йому, трактується як один 
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із видів діяльності (О.О. Леонтьєв) або як компо-
нент індивідуальної діяльності (К.К. Платонов, 
Г.Г. Голубєв) [8; 13];

– спілкування є взаємодією суб’єктів 
(В.А. Семиченко) [15].

Окрім того, традиційно спілкування розгля-
дають в контексті практичної взаємодії людей, 
наприклад співпраці, колективної гри, навчання 
і виховання. Слід зазначити, що необачно від-
кидати ту чи іншу точку зору вчених. Варто 
ретельно проаналізувати й усвідомити її сутність, 
щоб визначитись у власній позиції. Взаємодія – 
багаторівневе наукове поняття, тому існують різні 
підходи до її розуміння, що не заперечує саму 
сутність феномена спілкування. У кожному трак-
туванні є раціональне зерно, але нам найбільше 
імпонує положення про те, що спілкування є взає-
модією суб’єктів [15]. Щодо правників, то можна 
стверджувати, що в процесі спілкування фахівця 
з клієнтом, свідком, підозрюваним чи постражда-
лим відбувається реальна взаємодія за допомогою 
вербальних і невербальних засобів спілкування.

Звернемося до наукових досліджень в аспекті 
безпосередньо професійного спілкування, яке 
здійснюється у процесі взаємодії. Психолог і 
соціолог Дж. Хоманс в межах біхевіористських 
уявлень про людину розробив так звану теорію 
діадичної взаємодії, сутність якої полягає в тому, 
що вона являє собою обмін, перш за все, поведін-
ковими реакціями на фоні певної соціальної ситу-
ації. Взаємодія тим ефективніша, чим довше вона 
буде тривати, чим більший «зиск» отримує кожен 
із учасників спілкування [20]. Саме за корисні-
стю співрозмовники оцінюють один одного. Під 
корисністю слід розуміти задоволення соціальних 
потреб особи: ролі, статусу, іміджу, репутації [20]. 
У реальному житті правники повсякчас вступають 
в процес ділового спілкування: на місці злочину, 
в поліцейській дільниці, суді. Кожен з учасників 
спілкування виконує чітко визначену соціальну 
роль, що зумовлена суспільно-ухваленими прави-
лами. На нашу думку, таке спілкування і є діловим 
у широкому розумінні цього слова.

Дещо інший підхід до проблеми взаємодії про-
понує автор теорії мотивів соціальної поведінки 
У. Шутс [22]. Вчений, вивчаючи соціальну моти-
вацію, виокремлює три міжособистісні потреби, 
що лежать в основі соціальної поведінки: приєд-
нання, контроль, відкритість. З огляду на це пси-
холог розробив моделі поведінки, котрі зумов-
люють успішну/неуспішну взаємодію індивідів 
в особистісних і професійних стосунках. Особи-
стість, яка обирає правильну стратегію поведінки, 
чітко бачить перед собою мету й здатна обрати 
доцільні засоби її досягнення. Водночас вона 
виявляє вправність у творчому використанні набу-
тих знань і вмінь для оптимального розв’язання 

завдань професійної діяльності. Для цього необ-
хідний адекватний вимогам суспільства рівень 
професійної компетентності. Запропонована 
У. Шутсом теорія уможливлює дослідження про-
блеми формування ділового спілкування як еле-
мента професійної готовності майбутніх фахівців. 
Саме за цим напрямом можлива підготовка сту-
дентів-правників у системі гуманітарної освіти.

Продемонструємо насамперед тенденції нау-
кових досліджень проблеми у вітчизняній педаго-
гіці. О.П. Макарова декларує успішне формування 
навичок професійного спілкування поліцейських 
за допомогою тренінгових груп. На думку вченої, 
«…навчання співробітників поліції, яке відбува-
ється у тренінгових групах, наштовхує на зміну 
життєвої позиції, установок, сприяє розвитку 
самосвідомості, підвищенню комунікативної ком-
петенції» [10, с. 10]. Основні форми роботи, які 
виявились ефективними в процесі комунікатив-
ного тренінгу, – це групові дискусії та рольові 
ігри. О.П. Макарова розглядає групову дискусію 
як базовий метод засвоєння навичок спілкування, 
який уможливлює обмін інформацією, розуміння 
позиції іншої сторони та розгляд проблеми з різ-
них боків. Цей метод дозволяє учасникам імпрові-
зувати, діяти поза межами передбачуваного й оби-
рати певну поведінку [10]. Обізнаність учасників 
тренінгу в теорії мотивів соціальної поведінки 
У. Шутса, зокрема, дозволить їм обрати відпо-
відну модель спілкування, яка відповідає профе-
сійно зорієнтованій ситуації.

В контексті сучасних глобалізаційних проце-
сів вважаємо за необхідне звернутися до навичок 
спілкування іноземною мовою. Концепція роз-
витку англійської мови в університетах чітко фор-
мулює основні положення щодо створення живих 
стимулів для університетів і студентів з метою 
підтримки рівня англійської мови В2 у студентів 
під час магістратури [11]. Зокрема, пропонується:

– запровадити оцінювання англійської мови 
як компонента єдиного державного кваліфікацій-
ного іспиту (ЄДКІ) для більшості спеціальностей 
у режимі «склав/не склав»;

– для спеціальностей, для яких не передбаче-
ний ЄДКІ, рекомендувати університетам прово-
дити оцінювання володіння англійською мовою 
під час атестації магістрів тощо [11].

Більше того, Концепція рекомендує вищим 
навчальним закладам внести оцінювання якості 
викладання англійської мови окремим пунктом 
у свої системи внутрішнього забезпечення якості 
освіти закладу, а НАЗЯВО – зробити цей крите-
рій обов’язковою частиною зовнішньої системи 
забезпечення якості [11].

Однак наразі рівень володіння англійською 
мовою в Україні є далеким від достатнього. 
Порівняно з іншими європейськими країнами, 
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за версією компанії EF (Education First), Україна 
займає 49 місце зі 100 країн-учасників рейтингу 
з індексом, який відповідає приблизно В1, згідно 
з Загальноєвропейською шкалою мовної компе-
тенції (CEFR) (2019 р.) [21]. Згідно з даними Бри-
танської Ради в Україні у 2017 р. лише 7% насе-
лення були готові вільно спілкуватися англійською 
(2017 р.) [20].

Однією з причин такого стану речей є зазна-
чена суперечність: з одного боку, очевидною є 
державна політика із вдосконалення володіння 
навичками спілкування іноземною мовою, а 
з іншого, реальний розподіл навчальних кре-
дитів у нелінгвістичних університетах. Одна 
пара на тиждень, а подекуди одне заняття на два 
тижні навряд чи мотивують студентів до систем-
ного вивчення предмета та досягнення рівня В2. 
Попри постійну критику науковців і виклада-
чів-практиків, ситуація залишається незмінною. 
Проте сучасний ринок праці засвідчує, що робо-
тодавець зацікавлений у фахівцях, які володіють 
іноземними мовами на високому рівні. Одним зі 
шляхів розв’язання цього конфлікту ми вважаємо 
розробку курсів англійської мови для спеціаль-
них цілей (English for Specific Purposes, ESP), які 
дають можливість викладачеві самостійно оби-
рати стратегію, визначатися з методами і формами 
навчання та відповідають державній стратегії 
швидкого удосконалення володіння іноземними 
мовами, навичками професійного спілкування та 
набуття мовної компетенції у певному професій-
ному полі, попри обмеження в часі.

Британський лінгвіст, один із основополож-
ників ESP-підходу до вивчення мови, К. Хай-
ленд стверджує, що практика наведеного методу 
полягає в тому, щоб мовну активність реалізу-
вати у поєднанні когнітивного, культурного та 
соціального контексту таким чином, щоб мова і 
відповідна діяльність чітко відповідали цілям та 
рівню володіння мовою учасників процесу. Вся 
навчальна активність ефективна лише за умови 
специфічного прагматичного контексту поєд-
нання певного лінгвістичного коду та соціальної 
поведінки, яка своєю чергою набуває конкретного 
значення у практичному дискурсі. Таким чином, 
ми допомагаємо студентам з’ясувати цінність та 
значущість певних текстових форм комунікатив-
них цілей визначених соціальних груп. Е. Джонс 
(1997 р.) називає цей підхід до викладання 
«socioliterate» (соціально-грамотним) і зазна-
чає, що він мотивує студента усвідомити єдність 
форм, цілей та ролей учасників у специфічному 
соціальному контексті [18]. Вважаємо, що є під-
стави стверджувати: ESP-підхід до викладання 
іноземних мов певним чином ґрунтується на тео-
рії мотивів соціальної поведінки У. Шутса. 

Г.М. Сорокіна та Н.В. Краснова є фахівцями 
з навчання майбутніх правників правової сфери 
спілкування саме іноземною мовою. Вони ствер-
джують, що «…курс іноземної мови у вищих 
навчальних закладах МВС носить комунікатив-
но-прагматичний та професійно-орієнтований 
характер і має на меті не тільки опанування май-
бутніми співробітниками правоохоронних орга-
нів навичок спілкування іноземною мовою, а й 
підвищення їхньої професійної компетентності. 
Іноземна мова має набір методичних засобів, які 
сприяють формуванню вмінь і навичок, необ-
хідних поліцейському в його професійній діяль-
ності. Це аналітико-синтетичні навички, логічні 
висновки на основі індукції і дедукції, здатність 
до моделювання та прогнозування [16, с. 271]. 
І хоча Г.М. Сорокіна, Н.В. Краснова не послуго-
вуються терміном ESP, заявлений ними підхід до 
викладання іноземної мови відповідає основним 
принципам зазначеної методики. 

Розглянемо, як можна практично реалізувати 
ESP-підхід на прикладі теми «Technique of Oral 
and Written Professional Communication» (Тех-
ніка усного та письмового професійного спілку-
вання), що представлена у спецкурсі «Техноло-
гія ділового спілкування студентів-правників» 
(https://mia.dli.donetsk.ua/md/mod/quiz/attempt.
php?attempt=34&cmid=18114) на платформі 
MOODLE. Курс був апробований упродовж 
2020–2021 н. р. курсантами Донецького держав-
ного університету внутрішніх справ. Як правило, 
кожна тема розпочинається з ознайомлення з прак-
тичними цілями, яких курсанти мають досягти 
(Learning Outcomes): 

– надавати усну інформацію туристам;
– співпрацювати з англомовними порушни-

ками правил дорожнього руху та громадського 
порядку;

– складати приписи щодо порушень;
– обирати та аналізувати зміст оголошень про 

вакансії;
– писати відповідне резюме.
На прикладі зазначеної теми завдання розроблене 

за моделлю збагаченого віртуального навчання. Так, 
опрацювання лексичного матеріалу відбувається в 
аудиторії, а завдання з його активізації курсанти вико-
нують онлайн. Лексичні одиниці та синтаксичні кон-
струкції добираються згідно з практичною доцільні-
стю, наприклад, курсантам пропонується доповнити 
речення, які стосуються потенційно можливих звер-
нень англомовних туристів до поліції («Допомо-
жіть! У мене зникли паспорт та гаманець» чи «Офі-
цере! Я загубився. Допоможіть знайти мій готель» 
тощо). Окрім того, тематичний модуль містить віде-
оматеріал, опрацьовуючи який, курсанти аналізують 
інформацію, обговорюють всі моменти, що викли-



67

Pedagogical Sciences: Theory and Practice. № 3 (39), 2021 ISSN 2786-5622

кають складнощі, з викладачем. На наступному 
етапі інтерактивне навчальне відео опрацьовується 
самостійно, на певному відрізку відео зупиняється, 
з’являється запитання чи завдання для перевірки 
розуміння та засвоєння змісту тематичного сюжету. 

Завдання з підготовки резюме також має 
практичну спрямованість: курсанти вивчають 
матеріали сайту, який пропонує працевлашту-
вання (робітничу практику) за відповідними спе-
ціальностями (посилання на сайти подається). 
Курсанти знайомляться з описом пропонованої 
вакансії, основними функціями та вимогами до 
претендентів. Далі студенти мають написати CV 
та супроводжувальний лист (зразки відповідних 
ділових паперів додаються). Після написання і 
перевірки ділових паперів викладачем курсанти 
мають змогу викласти резюме для спільного обго-
ворення та оцінки його конкурентоспроможності.

Висновки. Експериментально доведено, що 
спецкурс «Технологія ділового спілкування сту-
дентів-правників» сприяє набуттю студентами 
достатнього рівня ділового спілкування інозем-
ною мовою. Головною його особливістю є прак-
тична спрямованість та інтегрований характер, 
зумовлені необхідністю додержуватися основних 
принципів навчання іноземної мови для спе-
ціальних цілей та потребою поєднання різних 
дисциплін гуманітарного циклу, а саме: психо-
логії, конфліктології, філософії, з метою успіш-
ного формування навичок професійного спілку-
вання майбутніх фахівців правничої сфери. Цей 
спецкурс презентує якісно новий рівень організа-
ції навчального процесу, який уможливлює ово-
лодіння синтезованими теоретичними знаннями, 
практичними вміннями і навичками в аспекті 
ділового спілкування іноземною мовою.
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У статті досліджено шляхи модернізації професійної підготовки майбутніх 
педагогів закладів вищої освіти в умовах цифровізації освітнього 
простору. Емпіричне дослідження показало значну неоднорідність 
рівнів педагогічних знань та рівня цифрової компетентності здобувачів 
освітньої програми «Педагогіка вищої школи». Обґрунтовано 
детермінанти, орієнтація на які сприяє більш ефективній магістерській 
підготовці майбутніх педагогів закладів вищої освіти. Виділені 
детермінанти вказують на шляхи модернізації професійної підготовки 
майбутніх педагогів закладів вищої освіти, а саме: 1) забезпечення 
гнучкості й варіативності освітньо-професійної програми, силабусів і 
робочих програм, змісту дисциплін; 2) здійснення планомірних науково-
методичних досліджень членами проєктної групи щодо вихідного рівня 
підготовленості студентів до навчання в магістратурі, ефективності 
формування загальних і фахових компетентностей майбутніх педагогів 
закладів вищої освіти; 3) порівняльне вивчення ефективних систем 
діяльності педагогів закладів вищої освіти, націленість на формування 
в магістрантів елементів авторської системи діяльності викладача 
закладу вищої освіти; 4) демонстрацію викладачами активної взаємодії 
зі студентами як експертів, «тренерів», консультантів, фасилітаторів; 
5) урахування рівня підготовленості студента до навчання в магістратурі, 
розроблення й виконання індивідуальних програм підготовки студентів; 
6) фокусування на актуальних рекомендаціях та визнаних ефективних 
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The article investigates the ways of modernization of professional training 
of future teachers of higher education institutions in the conditions of 
digitalization of educational space. Empirical research has shown a significant 
heterogeneity in the levels of pedagogical knowledge and the level of digital 
competence of applicants for the educational program “Higher School 
Pedagogy”. The determinants, the orientation of which contributes to a 
more effective master’s training of future teachers of higher education, are 
substantiated. The selected determinants indicate the ways of modernization 
of professional training of future teachers of higher education institutions: 
1) ensuring flexibility and variability of educational and professional program, 
syllabi and work programs, the content of disciplines; 2) implementation of 
systematic scientific and methodological research by members of the project 
team on the initial level of preparation of students for master’s degree, the 
effectiveness of the formation of general and professional competencies of 
future teachers of higher education; 3) comparative study of effective systems 

Key words: determinants, 
project group, professional 
training, educational-
professional program, digital 
competence, empirical research.

практиках Європейського освітнього простору. На основі виділених 
детермінантів оновлено освітньо-професійну програму «Педагогіка 
вищої школи», зокрема, доповнено перелік фахових компетентностей, 
поданих у Стандарті вищої освіти України. Представлені в освітньо-
професійній програмі компетентності інтегрують досягнення педагогіки, 
освітнього менеджменту, педагогічної психології, акмеології, андрагогіки 
та публічної діяльності, що підкреслює націленість програми на 
підготовку нової генерації дієвих та ефективних педагогів закладів вищої 
освіти, здатних до інноваційної й пошуково-дослідницької діяльності.



71

Pedagogical Sciences: Theory and Practice. № 3 (39), 2021 ISSN 2786-5622

Постановка проблеми. Проблема професій-
ної підготовки майбутніх педагогів закладів вищої 
освіти є актуальною з огляду на імплементацію 
Закону України «Про вищу освіту» (2014 р., зі змі-
нами) [6] та Закону України «Про освіту» (2017 р.) 
[7], які накреслили нові орієнтири в цілях, змісті, 
методах, засобах і технологіях професійної під-
готовки педагогів закладів вищої освіти, здатних 
здійснювати ефективну навчальну, наукову, мето-
дичну й управлінську діяльність, проводити пси-
холого-педагогічні дослідження та впроваджувати 
інновації. Методологічні й методичні засади вирі-
шення цієї проблеми на компетентнісній основі 
заклали численні дослідження вітчизняних нау-
ковців, зокрема Н. Батечко [1], І. Бацуровської [2], 
С. Вітвицької [3], О. Гури [4], В. Ковальчука [11], 
В. Кравченка [12], Н. Мирончука [14] та інших.

Проведено низку змістовних дисертаційних 
досліджень, у яких розглянуто окремі аспекти 
професійної підготовки майбутніх педаго-
гів закладів вищої освіти. Так, у дисертації 
С. Вітвицької розроблено професіограму магі-
стра освіти, концепцію та модульно-контекстну 
технологію педагогічної підготовки магістрів 
освіти у класичних і педагогічних університетах 
на принципах евристичної педагогіки. Обґрун-
товані авторкою теоретико-методичні засади 
професійної підготовки магістрів освіти реа-
лізовані в навчальній програмі та підручнику 
«Основи педагогіки вищої школи» [3]. Дисерта-
ційне дослідження І. Бацуровської присвячене 
досить актуальній проблемі розроблення теоре-
тико-методичних засад освітньо-наукової під-
готовки магістрів в умовах масових відкритих 
дистанційних курсів. Учена зазначає, що сучас-
ний стан освітньо-наукової підготовки магістрів 
не відповідає вимогам роботодавців, вказує на 
предметоцентричний характер традиційної сис-
теми підготовки магістрів і водночас наголошує 
на необхідності модернізації вищої освіти з орі-

єнтацією на використання масових відкритих 
дистанційних курсів та розвиток особистості 
магістрантів, що вимагає творчого підходу до орга-
нізації їхньої освітньо-наукової діяльності [2].

Актуальність проблеми модернізації профе-
сійної підготовки майбутніх педагогів закладів 
вищої освіти підкреслює низка публікацій остан-
ніх років. Зокрема, у дослідженні Н. Салиги роз-
глядаються шляхи формування методичної куль-
тури майбутнього педагога закладу вищої освіти 
у процесі магістерської підготовки [16]. Л. Кай-
далова та Н. Науменко дослідили теоретико-мето-
дичні засади вдосконалення методик викладання 
навчальних дисциплін у професійній підготовці 
магістрів освітніх, педагогічних наук. Особливу 
увагу науковці приділили напрямам модернізації 
цих методик та запропонували власне бачення 
модернізації шляхом упровадження інновацій-
них методів і технологій навчання, діалогічної 
взаємодії суб’єктів освітнього процесу. У контек-
сті нашого дослідження важливим результатом 
цієї розвідки є авторська методика викладання 
навчальних дисциплін магістрам освітніх, педаго-
гічних наук в умовах дистанційного навчання [10].

У розвідці І. Дарманської та О. Суховірського 
визначено структурні компоненти сприятливих 
умов, які мають бути забезпечені під час під-
готовки майбутніх магістрів спеціальності 011 
«Освітні, педагогічні науки». Зокрема, до них 
віднесено високий рівень матеріально-технічного 
оснащення навчання магістрантів, що має бути 
наближений до європейських стандартів, належну 
організацію співпраці викладача та студента магі-
стратури, покращення якості викладання освіт-
ніх компонентів навчального плану підготовки 
майбутніх магістрів [5]. В. Вітенбек, Г. Іванова 
та О. Логінова провели емпіричне дослідження 
«Викладач університету очима студентів» та 
обґрунтували детермінанти, що забезпечують 
ефективність цієї підготовки [20].

of activity of teachers of higher education institutions, focus on the formation 
of undergraduate elements of the author’s system of activity of a teacher of a 
higher education institution; 4) demonstration by teachers of active interaction 
with students as an expert, “coach”, consultant, facilitator; 5) taking into 
account the level of readiness of the student to study for a master’s degree, 
development and implementation of individual training programs for students; 
6) focusing on current recommendations and recognized effective practices 
of the European educational space. Based on the determinants that have been 
identified, the educational and professional program “Higher School Pedagogy” 
has been updated, in particular, the list of professional competencies presented 
in the Standard of Higher Education in Ukraine has been supplemented. The 
competencies presented in the educational-professional program integrate the 
achievements of pedagogy, educational management, pedagogical psychology, 
acmeology, andragogy and public activity, which emphasizes the program’s 
focus on training a new generation of effective and efficient teachers of higher 
education institutions capable of innovative research.
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Останнім часом відбулися суттєві зміни в нор-
мативній базі професійної підготовки магістрів 
спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». 
Прийнято професійний стандарт на групу профе-
сій «Викладачі закладів вищої освіти» [15], який 
встановлює місце професії викладача, містить 
умови допуску до роботи за професією, пере-
лік загальних і професійних компетентностей. 
Затверджено Стандарт вищої освіти України зі 
спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки 
(магістри)» [17]. Прийняття цих важливих для 
зазначеної спеціальності документів вимагає 
перегляду освітньо-професійних (освітньо-нау-
кових) програм, модернізації професійної підго-
товки майбутніх педагогів закладів вищої освіти 
на інноваційних засадах, забезпечення їхньої 
високої особистісно-професійної готовності до 
активної взаємодії зі студентами як експертів, 
«тренерів», консультантів, фасилітаторів.

Мета статті – визначити та обґрунтувати 
шляхи модернізації магістерської підготовки май-
бутніх педагогів закладів вищої освіти на підставі 
виділення детермінантів, що забезпечують ефек-
тивність цієї підготовки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Реформа вищої освіти в Україні супроводжу-
ється процесами децентралізації й автономізації, 
запровадженням нових освітніх стандартів на 
компетентнісній основі, створенням національної 
системи моніторингу якості освіти, підвищенням 
вимог до якості роботи викладачів закладів вищої 
освіти. Ці зміни спричинені комплексними проце-
сами глобалізації, інтернаціоналізації, масовіза-
ції й цифровізації вищої освіти та знаходять своє 
вираження у становленні суттєво нового універ-
ситетського середовища.

Сучасний викладач закладу вищої освіти має 
бути здатний здійснювати ефективну навчальну, 
наукову, методичну й управлінську діяльність 
у закладах вищої освіти; проводити психолого- 
педагогічні дослідження, генерувати й упрова-
джувати новий зміст освіти та інновації з ураху-
ванням тенденцій розвитку освіти, її інтеграції 
в міжнародний освітній простір.

Проведене у 2020 р. та 2021 р. комплексне 
емпіричне дослідження рівня знань і мотивації 
магістрантів на початку опанування освітньо-про-
фесійної програми «Педагогіка вищої школи» 
показало значну неоднорідність рівнів педаго-
гічних знань та рівня цифрової компетентності. 
Так, 48% респондентів не змогли назвати форми, 
методи й засоби навчання, у 34% взагалі відсутній 
будь-який педагогічний досвід, 52% мотивовані на 
одержання диплому. Особливо сильними вияви-
лися відмінності в рівнях сформованості цифро-
вої компетентності. Більшість респондентів (64%) 
була ознайомлена лише з основними принципами 

використання цифрових технологій у професійній 
діяльності, 82% не змогли за заданою таблицею 
даних раціонально побудувати діаграму в Excel.

М. Кнобель, аналізуючи позитивні й негативні 
аспекти масовізації вищої освіти, зазначає: «Вищі 
навчальні заклади мають розробити спеціальні 
програми, що гарантують не тільки доступ, але й 
успіх кожного студента, забезпечують зниження 
рівня неуспішності та відсіву. Це має бути зро-
блено без шкоди для якості освітнього ступеня, 
що присуджується» [19]. Поділяючи цю думку, 
принагідно зауважимо, що вітчизняні реалії масо-
візації вищої освіти свідчать про різке зростання 
загального коефіцієнта зарахування на магістер-
ські програми зі спеціальності 011 «Освітні, педа-
гогічні науки», значення якого у 2021 р. наблизи-
лося до 100% (тобто фактично відсутній конкурс 
на ці програми). Як наслідок, констатуємо різке 
зниження рівня підготовленості майбутніх педа-
гогів закладів вищої освіти до навчання в магі-
стратурі, що обов’язково необхідно враховувати 
у процесі їхньої професійної підготовки.

З огляду на проведені дослідження [20] та 
власний педагогічний досвід [8; 9; 18] ми виді-
лили такі детермінанти, урахування яких сприяє 
більш ефективній магістерській підготовці май-
бутніх педагогів закладів вищої освіти:

 – гнучкість та варіативність освітньо-профе-
сійної програми, силабусів і робочих програм, 
змісту дисциплін. Так, освітньо-професійна про-
грама повинна оновлюватися щорічно, в обгово-
ренні внесених змін мають брати участь основні 
стейкхолдери з обов’язковим урахуванням думки 
студентського активу;

 – планомірні науково-методичні дослідження 
членів проєктної групи щодо вихідного рівня під-
готовленості студентів до навчання в магістратурі, 
ефективності формування загальних і фахових 
компетентностей майбутніх педагогів закладів 
вищої освіти. Вважаємо, що ці дослідження необ-
хідно оприлюднювати у фахових виданнях, 
завдяки чому буде виконуватися одна з акреди-
таційних вимог щодо кадрового забезпечення освіт-
ньо-професійної (освітньо-наукової) програми;

 – порівняльне вивчення ефективних систем 
діяльності педагогів закладів вищої освіти, наці-
леність на формування в магістрантів елементів 
авторської системи діяльності викладача закладу 
вищої освіти. Застосування одного з методів акмео-
логії, на наше переконання, є необхідним для посту-
пового формування елементів авторської системи 
діяльності майбутнього педагога закладу вищої 
освіти. Важливо, щоб викладачі демонстрували 
значну різноманітність форм і методів навчання. 
Такий підхід полегшить і прискорить формування 
авторської методичної системи, що сприятиме 
більш ефективній адаптації викладача-початківця;
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 – демонстрацію викладачами активної взає-
модії зі студентами як експертів, «тренерів», кон-
сультантів, фасилітаторів на основі переважного 
застосування активних та інтерактивних форм і 
методів навчання, тренінгових студій із техніки 
коучингу, менторства, фасилітації;

 – урахування рівня підготовленості студента до 
навчання в магістратурі, розроблення й виконання 
індивідуальних програм підготовки студентів;

 – фокусування на актуальних рекомендаціях і 
визнаних ефективних практиках Європейського 
освітнього простору. Так, в умовах глобалізації 
світового освітнього простору стає можливим 
спостереження за змінами в освітніх практиках, 
залучення в освітній процес нових програм, а 
також участь у міжнародних стажуваннях.

Виділені детермінанти вказують на шляхи 
модернізації професійної підготовки майбутніх 
педагогів закладів вищої освіти. Під час пере-
гляду освітньо-професійної програми «Педагогіка 
вищої школи» проєктна група керувалася цими 
детермінантами. Розроблена освітньо-професійна 
програма передбачає комплексне оволодіння ком-
петентностями з різних сфер професійної діяльно-
сті педагога закладу вищої освіти, які інтегрують 
досягнення педагогіки, освітнього менеджменту, 
педагогічної психології, акмеології, андрагогіки 
та публічної діяльності, що підкреслює наці-
леність програми на підготовку нової генерації 
дієвих та ефективних педагогів закладів вищої 
освіти, здатних до інноваційної, пошуково-дослід-
ницької діяльності, до здійснення необхідних кра-
їні реформ у галузі освіти. Освітньо-професійна 
програма відповідає Стратегії розвитку Запорізь-
кого національного університету на 2018–2022 рр.

Проєктна група вважала за доцільне доповнити 
перелік фахових (спеціальних) компетентностей, 
поданих у Стандарті вищої освіти України [17], 
такими компетентностями: а) здатністю здійсню-
вати науково-педагогічну діяльність у закладах 
вищої освіти; б) здатністю планувати та викону-
вати наукові дослідження в галузі освітніх, педа-
гогічних наук із дотриманням академічної добро-
чесності; в) здатністю до планування, організації 
різноманітних видів навчання під час проведення 
аудиторних занять у закладі вищої освіти; г) здат-
ністю до оволодіння знаннями та практичними 
вміннями із застосування різновиду навчальних 
форм і методів у практиці викладання в закладах 
вищої освіти.

На кафедрі педагогіки та психології освітньої 
діяльності Запорізького національного універ-
ситету затверджено комплексну тему наукових 
досліджень «Психолого-педагогічні засади фор-
мування і розвитку компетентностей суб’єктів 
освітнього простору в умовах євроінтеграції», у 
межах якої члени проєктної групи освітньо-про-

фесійної програми «Педагогіка вищої школи» 
проводять дослідження, пов’язані з професійною 
підготовкою фахівців за цією освітньо-професій-
ною програмою.

Магістерська підготовка педагогів закладів 
вищої освіти в межах освітньо-професійної про-
грами «Педагогіка вищої школи» повинна орієн-
туватися на цифрове освітнє середовище, у якому 
доведеться працювати майбутньому магістрові. 
З огляду на значну диференціацію магістрантів 
за рівнями сформованості цифрової компетент-
ності для кожного з них була складена відповідна 
індивідуальна програма її розвитку. У першому 
семестрі викладачі, згідно із цими програмами, 
проводили консультації зі студентами, також до 
реалізації програм були залучені магістранти з 
високим рівнем сформованості цифрової компе-
тентності. Під час вивчення дисциплін «Вступ до 
спеціальності», «Методологія науково-педагогіч-
них досліджень», «Формування змісту навчання, 
ОПП підготовки фахівця, інформаційна база освіт-
ньої та професійної підготовки», «Інтерактивні 
методи навчання у вищій школі», «Педагогічні 
технології в системі освіти» тощо у студентів не 
просто формуються знання про основні принципи 
використання цифрових технологій у професійній 
діяльності, вони знайомляться з низкою вебсер-
вісів і додатків (блогами, Вікі, сервісами обміну 
мультимедіа, підкастингом), комп’ютерними про-
грамами, цифровими комплексами, які широко 
використовуються в освіті. Навчання в умовах 
пандемії COVID-19 показало, що особливу увагу 
необхідно приділити застосуванню платформ 
дистанційного навчання, особливостям напов-
нення їх контентом, етапам і видам педагогічної 
підтримки студентів у процесі онлайн-навчання.

Висновки. Унаслідок дослідження виділено 
детермінанти, орієнтація на які сприяє більш 
ефективній магістерській підготовці майбутніх 
педагогів закладів вищої освіти. Ці детермінанти 
враховано у процесі визначення шляхів модерні-
зації магістерської підготовки майбутніх педаго-
гів закладів вищої освіти в умовах цифровізації 
освітнього простору. Це, зокрема, такі детермі-
нанти: 1) забезпечення гнучкості й варіативності 
освітньо-професійної програми, силабусів і робо-
чих програм, змісту дисциплін; 2) здійснення 
планомірних науково-методичних досліджень 
членами проєктної групи щодо вихідного рівня 
підготовленості студентів до навчання в магі-
стратурі, ефективності формування загальних і 
фахових компетентностей майбутніх педагогів 
закладів вищої освіти; 3) порівняльне вивчення 
ефективних систем діяльності педагогів закладів 
вищої освіти, націленість на формування в магі-
странтів елементів авторської системи діяльності 
викладача закладу вищої освіти; 4) демонстрація 
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викладачами активної взаємодії зі студентами як 
експертів, «тренерів», консультантів, фасилітато-
рів; 5) урахування рівня підготовленості студента 
до навчання в магістратурі, розроблення та вико-
нання індивідуальних програм підготовки студен-
тів; 6) фокусування на актуальних рекомендаціях 
і визнаних ефективних практиках Європейського 
освітнього простору.

Перспективи подальших досліджень у цьому 
напрямі вбачаємо в порівняльному вивченні 
освітньо-професійних програм «Педагогіка вищої 
школи» різних закладів вищої освіти, а також 
у визначенні найбільш ефективних форм, методів 
і засобів навчання за цими програмами та ефек-
тивної ресурсної бази цифровізації освітнього 
простору університету.
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The article deals with the current situation of undergraduate translators’ 
education in Chinese universities. For over 15 years, the scale of training 
bachelor-translators is expanding increasingly in Chinese institutions of 
higher educations. The quality and assessment of translators’ training at 
different levels are concerned by the Ministry of Education of China. The 
main differences among the four documents promulgated by the educational 
authorities, are identified from the perspective of teaching objectives and 
teaching specification under pedagogical conditions. A clear and overall look 
at the historical stages of translation in China is take and the development of 
translation discipline is reviewed in general. 
The article covers the features of building and improving the translation 
courses and the translator’s training, education focus, widespread domestic 
managements. With a series of documents issued by the authorities, translation 
education is more standardized at levels. Standards for students’ training are 
based on national standards and mainly meet the requirements of education 
and society. Sixteen universities in western China are taken as an exemplar 
to observe their  pedagogical training models. The analysis of educational 
concepts, teaching aims of core courses, syllabus of translators training, 
pedagogical equipment, practical teaching model and the orientation of 
bachelor-translators’ career are conducted in detail. Through the questionnaire 
investigation analysis, the features of undergraduate translators are shown 
from the viewpoints of supplies of talents and the trends of future translators’ 
training, to enhance the translators’ training quality to meet the social needs 
in job market. 
The article is aimed at the competencies of bachelor-translators at the level of 
theoretical material, the formation level of professionally-oriented design skills 
and the level of motivation to the professional activity. In terms of educational 
conditions, learning objectives, specifics of training, selection of teaching 
staff, quality assurance system, qualitative and quantitative requirements are 
sorted out to improve the translation quality. The translation scales and the 
exact criterion are elaborated on to promote the translation teaching and assess 
the accurate competence of learners at undergraduate or intermediate level. 
The article concludes three factors as society, profession and discipline 
formulate the aims and outcomes in the formation of professional 
competencies. The demands for the language services are on the increase. 
Bachelor-translators’ training is just the fundamental. The further research will 
be studying self and peer assessment, key elements in training evaluation in 
the social and institutional settings.

Key words: training translators, 
undergraduate education, 
language service, features, 
trends.
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В КИТАЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ У ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВАХ
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У статті розглядається сучасний стан навчання перекладачів у китайських 
університетах. Понад 15 років масштаби підготовки бакалаврів-
перекладачів все більше розширюються у китайських вищих навчальних 
закладах. Якістю та оцінкою підготовки перекладачів на різних рівнях 
займається Міністерство освіти Китаю. Визначено основні відмінності 
між чотирма документами, оприлюдненими органами управління 
освітою, з погляду цілей навчання та специфікації навчання в педагогічних 
умовах. Наведено чіткий і загальний погляд на історичні етапи перекладу 
в Китаї та розглянуто розвиток перекладацької дисципліни загалом.
У статті висвітлюються особливості побудови та вдосконалення 
перекладацьких курсів та підготовки перекладача, спрямованість освіти, 
поширеність вітчизняного менеджменту. Завдяки серії документів, 
виданих владою, перекладацька освіта більш стандартизована на рівнях. 
Стандарти підготовки студентів базуються на національних стандартах і 
в основному відповідають вимогам освіти та суспільства. Шістнадцять 
університетів західного Китаю беруться за приклад для спостереження 
за їхніми моделями педагогічної підготовки. Детально проведено аналіз 
освітніх концепцій, цілей навчання основних курсів, програми підготовки 
перекладачів, педагогічного обладнання, моделі практичного навчання 
та орієнтації кар’єри бакалавра-перекладача. За допомогою аналізу 
анкетного дослідження показані особливості перекладачів-бакалавратів з 
погляду запасів талантів та тенденцій підготовки майбутніх перекладачів, 
щоб підвищити якість підготовки перекладачів для задоволення 
соціальних потреб ринку праці.
Стаття спрямована на визначення компетенцій бакалаврів-перекладачів 
на рівні теоретичного матеріалу, сформованості професійно-орієнтованих 
дизайнерських навичок та рівня мотивації до професійної діяльності. 
З погляду умов навчання, цілей навчання, специфіки підготовки, підбору 
педагогічних кадрів, системи забезпечення якості, якісні та кількісні 
вимоги розбираються для підвищення якості перекладу. Шкали перекладу 
та точний критерій розроблено, щоби сприяти викладанню перекладу та 
оцінити точну компетентність студентів на рівні бакалавра та середнього.
У статті зроблено висновок про три чинники, такі як суспільство, професія 
та дисципліна, що формують цілі та результати у формуванні професійних 
компетенцій. Попит на мовні послуги зростає. Підготовка бакалаврів-
перекладачів є лише фундаментальною. Подальшим дослідженням буде 
вивчення самооцінки та оцінювання однолітків, ключових елементів 
оцінки навчання в соціальних та інституційних умовах.

Ключові слова: підготовка 
перекладачів, вища освіта, 
мовне обслуговування, 
особливості, тенденції.

Problem statement. Training translators is one of 
the most active topics in translation teaching today. 
Over one decade, the Chinese translation industry has 

been growing rapidly, and the discipline of translation 
commenced at its higher education training for bach-
elor’s and master’s degree. In 2006, the Ministry of 
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Education of the People’s Republic of China approved 
three universities to offer undergraduate translation 
training programs. Until April 2020, 283 Chinese 
universities are entitled to enroll students and offer 
a bachelor’s degree in translation and interpreting. 
Translation education in China has entered a stage 
of large-scale development, especially along with the 
building of the global community of shared future. 
The scale of training bachelor’s translators is increas-
ing a lot but the problem behind it arises which needs 
to be focused on from the pedagogical perspective.  

The purpose of the article is to an analysis of its 
current situation and trends, which may enhance the 
translators’ training quality to meet the social needs 
in job market. 

Presentation of the main research material. 
Each Chinese higher education institution that pre-
pares bachelor’s degrees in translation is tasked with 
how to implement regulatory requirements and for-
mulate appropriate measures to improve the training 
system that meets the needs of the language service 
industry and China’s international development strat-
egy. However, the training in each university does not 
present its unique feature in some aspects. Actually 

heterogeneous development in training is likely to 
better adapt to the labour market [8].

Four documents (See Table 1) are issued suc-
cessively to guide the education for undergraduate 
translation programs: “Catalogue and introduction 
of undergraduate majors in general colleges and uni-
versities”[2]; “Requirements for translation training 
for undergraduate programs in higher education” [1]; 
“National standards for teaching quality of foreign 
languages and literature” [7]; “Teaching guide for 
foreign language and literature majors in general col-
leges and universities: for undergraduate translation 
major” [5]. All are released to ensure the improve-
ment of teaching and training quality in translation.  

In the training objective and specification, the 
descriptions of four documents is becoming more 
concrete, in terms of training requirements which all 
cover knowledge (bilingual, encyclopedia), abilities 
(cross-cultural competence, translation abilities and 
skills ) and literacy (professional ethic, intelligence, 
attainments, etc.). In the long term, the development 
of translation discipline goes rapid with the effective 
directions of management and translators’ training is 
oriented with the location of regional economy. 

Table 1
Four documents for undergraduate education in translation program  
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To cultivate general-purpose translation talents with both political integrity and talent, innovative 
consciousness and international vision, who can be competent for translation, interpretation or other 
cross-cultural exchanges with general difficulties in foreign affairs, business, education, culture, 
science and technology, military and other fields, and can become a new force in the “go out” strategy 
of national philosophy and social sciences and introducing international advanced technology and 
culture.
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Learn and master the basic knowledge of language and translation, accept the training of language skills 
and language knowledge in Chinese and foreign languages, master the basic skills of cross-cultural 
communication and translation between Chinese language and foreign language and have the basic 
ability of translation. (2) Understand the theoretical frontier and application prospect of translation 
studies, understand the industry needs and development trends for translation major. (3) Be familiar 
with national guidelines, policies and regulations, and have strong critical thinking ability, practical 
work ability and certain scientific research ability.
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To cultivate versatile translation professionals with both ability and political integrity and broad 
international vision. Graduates should master relevant working languages, have strong logical thinking 
ability, broad knowledge, high cross-cultural communication quality and good professional ethics, 
understand Chinese and foreign social culture, be familiar with basic translation theories, better master 
professional skills of interpretation and translation, skillfully use translation tools, and understand the 
operation process of translation and related industries, and have strong independent thinking ability, 
working ability and communication and coordination ability. Graduates are competent for translation, 
interpretation or other cross-cultural exchanges with general difficulties in foreign affairs, economy 
and trade, education, culture, science and technology, military and other fields.
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ns Own the necessary bilingual language knowledge and ability to engage in bilingual conversion 
activities. (2) Have the basic skills of interpreting and translation and the basic knowledge of translation 
theory, have an international perspective, be familiar with Chinese and foreign cultures, understand the 
knowledge of various industries related to translation. (3) Have good professional ethics, have a strong 
sense of innovation and certain innovation ability, and have a strong ability of team cooperation.
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es To cultivate foreign language majors and compound foreign talents with good comprehensive quality, 

solid basic foreign language skills and professional knowledge and ability, master relevant professional 
knowledge, and meet the needs of China’s foreign exchange, national and local economic and social 
development, various foreign-related industries, foreign language education and academic research.
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ns Have correct world outlook, outlook on life and values, good moral quality, Chinese feelings and 

international vision, sense of social responsibility, humanistic and scientific literacy, cooperative spirit, 
innovative spirit and discipline literacy. (2) Master the foreign language, literature, country and regional 
knowledge, be familiar with Chinese language and culture, understand relevant professional knowledge 
and basic knowledge of humanities, social sciences and natural sciences, and form an interdisciplinary 
knowledge structure. (3) Have foreign language application ability, literary appreciation ability, cross-
cultural ability, speculative ability, as well as certain research ability, innovation ability, information 
technology application ability, autonomous learning ability and practical ability.
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To cultivate students with good comprehensive quality and professional ethics, profound humanistic 
quality, solid basic English Chinese bilingual skills, strong cross-cultural competence, solid translation 
professional knowledge, rich encyclopedia knowledge and necessary relevant professional knowledge, 
proficient in translation methods and skills, and can meet the needs of national and local construction 
and social development Compound talents who can be competent for language services such as 
interpretation and translation in various industries and international exchanges.
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Have a correct outlook on world, life and values, good moral quality, with Chinese feelings and 
international vision, sense of social responsibility, humanistic and scientific literacy, cooperative 
and innovative spirits, and discipline literacy. (2) Master the basic knowledge of English language, 
literature and culture, understand the history of English speaking countries and the basic situation of 
contemporary society, be familiar with the knowledge of Chinese language and culture, understand 
the differences between English and Chinese languages and Chinese and Western cultures, understand 
China’s national conditions and international situation, master the basic translation theories, and 
skillfully use the skills and strategies of interpreting and translation,  master a wide range of basic 
knowledge of humanities, social and natural sciences. (3) Have good bilingual application ability, 
translation ability, cross-cultural competence and preliminary translation research ability, be proficient 
in information technology and translation tools, have good speculative ability, lifelong learning ability, 
practical ability, innovation and entrepreneurship ability, and have a certain ability to use a second 
foreign language.

- Features of undergraduate translators train-
ing. Professional standards of student training are 
based on national standards and mainly meet the 
requirements of education and society. “National 
standards” released in 2018 is the basis for the recep-
tion, construction and assessment of the quality of 
foreign language skills. “Teaching guide” in 2020 sets 
a blueprint for all undergraduate education in transla-
tion and interpreting with detailed syllabus including 
teaching plan in courses, teaching assessment, peda-
gogic conditions in facilities, information resources, 
practical teaching, funds input and quality guarantee 
mechanism under the management supervision. 

- Educational focus The purpose of education 
training is to develop translation as a major with some 
quality, to develop basic foreign language skills and 
acquire professional knowledge and skills, to adapt to 
intercultural communication, to focus on the social-eco-
nomic development of industries related to foreign 
languages and research needs. The curricula must be 
developed to meet the needs of society and reflect 
the orientation and characteristics of each university. 

The requirements for basic courses include: foreign 
language courses in listening, reading, oral and writ-

ten skills, modern and classic Chinese, advanced Chi-
nese writing, introduction to translation, foreign lan-
guage-Chinese translation, applied translation, etc. and 
teaching contents cover foreign languages and their 
cultures, Chinese culture, international literature and 
intercultural communication under the language pair. 

In the aspect of knowledge, the talent training 
is required as follows: good master of foreign lan-
guages and literature, Chinese language and culture,  
relevant professional knowledge and basic knowl-
edge in the humanities, social sciences and natural 
sciences, with creative interdisciplinary knowledge 
and professional characteristics.

- Domestic arrangements As far as cultivating 
skills are concerned, 17 translation programs of higher 
education institutions in Sichuan province, southwest 
China, state the competences contain the use of foreign 
languages, literature appreciation, intercultural com-
munication and philosophical abilities, as well as cer-
tain abilities of research, innovation, information tech-
nology, independent study and practical skills. It seems 
to be all-inclusive but some characteristics aren’t prob-
ably emphasized in actual teaching implementation, 
without a feasible teaching training model [4]. 

Table 1 (continuance)
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Currently, 16 universities have had their own qual-
ified graduates. According to “National standards”, 
the total credits are stipulated from 150 to 180, and the 
total class hours are from 2400-2900. With the release 
of “Teaching guide” , the translation talent training 
plan has to be revised accordingly. The total credits 
in the newly revised plan of all Chinese universities 
in Sichuan are deduced from over 180 to about 160. 
What’s more, the general basic courses account for 
30% of all, professional core courses 40%, classified 
elective courses 15%, and the practical teaching links 
15%. The results of training change will be given evi-
dence in the future’s employment. 

For each university offering undergraduate degree 
programme of translation, the characteristics are high-
lighted in the terms of curriculum designs, localities 
and objectives of talents training. Based on the inves-
tigation of 17 different universities, southwest China, 
the priority in each programme is given as follows: 
e.g. Southwest Jiao Tong University emphasizes the 
courses of translation on railway transport; Leshan 
Normal University stresses the talents training of 
tourist language service; Neijiang Normal University 
sets up a model of certificate-centred professional 
training; Sichuan University of Arts and Science 
enhance the talents on its local Ba culture spreading.     

– Supplies of talents In the translation talents 
planning, every programme in translation aims 
to demand the needs of local society and beyond. 

The application-oriented type of the undergradu-
ates are centred in theoretical learning and practi-
cal internship. It is possible to distinguish the fol-
lowing competencies of students which should be 
formed: the level of theoretical material; the forma-
tion level of professionally-oriented design skills; 
the level of motivation to the professional activity.

The standard sets requirements for the quality 
of training: to have the right worldview, outlook on 
life and values, moral qualities, Chinese feelings and 
international vision, social responsibility, humanitar-
ian and scientific literacy, spirit of cooperation, spirit 
of innovation and literacy of discipline. The stand-
ard puts forward qualitative and quantitative require-
ments in terms of educational conditions, learning 
objectives, specifics of training, selection of teaching 
staff, quality assurance system.

Translating is an intercultural and inter-language 
mediating activity. Translation strategies refer to the 
skills, methods or actions applied in solving problems 
or improving translating effects in the study and prac-
tice of translating [3]. The English ability of Chinese 
learners and users of English is defined by three stages. 
Here (See Table 2) are the scales of intermediate stage 
(Level 5–6) for assessing translation competence [6]. 
To improve the translation quality, learners at under-
graduate or intermediate level must know the transla-
tion scales and master the exact criterion so that they’ll 
assess his accurate competence with real world needs. 

Table 2
Self-assessment scale for translation ability at the 2nd stage 

Scale Inter-
mediate Abilities

Se
lf-

as
se

ss
m

en
t

Level 5

I can translate commonly used short certificates and announcements, producing accurate and standard 
translations.
I can translate simple texts describing scenes.
I can translate schedules of campus activities.
I can translate short essays or chapters of books related to society, culture, and learning.
I can clarify the translation purposes, probing into the meanings of words with the use of reference 
books and cyber resources in the pre-translation stage.
I can add proper words according to English grammar rules, ensuring the completeness of grammar 
structures in my translations.
I can revise improper wording and grammatical mistakes by consulting reference books or cyber 
resources in the post-translation stage.

Level 6

I can translate news reports in my field, conveying the main ideas and using correct key words.
I can translate short popular science articles, conveying the key information coherently and accurately.
I can translate short descriptive texts completely and clearly.
I can translate simple directions for operation of household appliances, producing concise, coherent, 
and readable translations.
I can translate short job applications, letters of recommendation, and invitations, accurately conveying 
the key information.
I can use translation skills such as omission and combination to avoid repetition in the original.
I can use compound sentences, non-finite verb phrases, prepositional phrases to render modifier 
structures.
I can add conjunctions or other words and phrases in my translations to indicate logical connections 
according to customary English sentence patterns.
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– Trends of future translators’ training. 
The trends of future translators’ training are still in 
great demand.  More and more Chinese students are 
willing to contribute the language service in inter-
national communities under the Belt and Road Ini-
tiative. Due to Covid-19 pandemic, the demands for 
the language service are very essential. Translation as 
profession is involved in taking the diversity of prac-
tices, situations and environments into account. 

Universities should provide rooms with chairs and 
tables, and facilities with free access to Internet where 
students can carry out translation tasks. The interna-
tionalization is another trend affecting tertiary teaching 
and learning in direction of translating. Periods abroad 
have a positive impact on students’ competence to find 
employment. Translation could be an agent of conser-
vation since intercultural competence for translators 
begins with their own culture, which is practically 
impossible without direct contact with other cultures.  

It is noted that a positive aspect in the future trans-
lators training is a clear orientation of the learning 

process on practical tasks that students will face. 
The contents of curricula in translation major also 
meet the needs of the international labor market in 
globalization process. The advantage of practical 
classes and a relatively low percentage of theoretical 
disciplines, their optimal coordination, the profes-
sional experience of the teaching staff of translators 
provide students with chances in the labor market.

Conclusions. Within translators training at the 
undergraduate level, universities compliance with 
national standards and establish specific quantitative 
and qualitative index systems responsive to the real 
conditions. Such three factors as society, profession and 
discipline may formulate the aims and outcomes in the 
formation of professional competencies. This study on 
bachelor translators training may be the fundamental 
to the higher level of master’s training. It’s improbable 
to propose one-size-fits-all solutions to the problems in 
translator training. Our further research will be study-
ing self and peer assessment, key elements in training  
evaluation in the social and institutional settings. 
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У статті автором запропоновано розроблення концептуальної моделі 
формування конфліктологічної компетентності майбутніх учителів 
іноземних мов у процесі професійної підготовки, оскільки на сучасному 
етапі розвитку науки та суспільства тема конфліктології набуває поширення 
у педагогіці з її подальшою практичною імплементацію в освітній 
процес. Метою роботи є виявлення причинно-наслідкових зв’язків між 
складовими частинами цілісної системи впливу на досліджуваний об’єкт 
на основі розробленої наукової концепції. Установлено, що головним 
завданням концепції є її ефективне формування для задоволення 
особистісних і суспільних потреб через професійну підготовку в закладах 
вищої освіти задля забезпечення майбутніх учителів іноземних мов 
знаннями з педагогічної конфліктології й актуалізація їхнього особистого 
досвіду для формування власної індивідуальної стратегії подолання 
конфліктів через оволодіння інноваційними технологіями розв’язання 
конфліктних ситуацій. Систематизовано перелік нормативних документів, 
що засвідчують концептуальне та правове підґрунтя формування 
конфліктологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов. 
У статті запропоновано аналіз напрацювань сучасних дослідників щодо 
логіки педагогічного моделювання у науковій парадигмі. Визначено 
основні принципи процесу побудови моделей: адекватність, точність, 
універсальність, доцільна економічність. Детальний опис отримала 
авторська концептуальна модель формування конфліктологічної 
компетентності майбутніх учителів іноземних мов. Визначена блочна 
побудова моделі, а саме: методологічний блок, організаційний, 
технологічний, результативний. Проаналізоване змістовне наповнення 
кожного з блоків. Установлено зв’язки між визначеними блоками. 
Доведено, що розроблена концептуальна модель формування 
конфліктологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов 
сприятиме ефективній підготовці компетентного фахівця, орієнтованого 
на постійний професійний розвиток, самовдосконалення, що забезпечить 
йому в подальшому високий рівень конкурентоспроможності, 
продуктивності професійної діяльності. 

Ключові слова: 
конфліктологічна 
компетентність, 
парадигмальні засади, 
моделювання, майбутні 
учителі іноземних мов, 
концептуальна модель.
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In the article, the author offers the development of a conceptual model of 
conflictological competence formation of future foreign language teachers in 
the process of professional training because at the present stage of science 
and society evolvement the topic of conflictology becomes widespread 
in pedagogy with its further practical implementation in the educational 
process. This work aims to identify the cause-effect relationships between the 
components of a holistic influential system on the object of study based on the 
developed scientific concept. It has been established that the main task of the 
concept is its effective formation to meet personal and social needs through 
training in higher education institutions to provide future foreign language 
teachers with knowledge of pedagogical conflict and update their personal 
experience for the formation of individual strategy for overcoming conflicts 
through mastering innovative technologies for resolving conflict situations. 
The list of normative documents certifying the conceptual and legal basis for 
the conflictological competence formation of future foreign language teachers 
has been systematized. The article offers an analysis of the modern researchers’ 
achievements on the pedagogical modeling logic in the scientific paradigm. 
The basic principles of the model building process – adequacy, accuracy, 
universality, expedient efficiency – have been determined. The author’s 
conceptual model of conflictological competence formation of future foreign 
language teachers received a detailed description. The block construction 
of the model – methodological, organizational, technological and effective 
blocks – has been determined. A connection between the defined blocks has 
been established. It has been proved that the developed conceptual model of 
conflictological competence formation of future foreign language teachers will 
promote effective training of a competent specialist focused on continuous 
professional development and self-improvement, which will provide him or 
her with a high level of competitiveness and professional productivity.

Key words: conflictological 
competence, paradigmatic 
principles, modeling, future 
foreign language teachers, 
conceptual model.

Постановка проблеми. Складні соціально-е-
кономічні умови сучасного життя надають кон-
фліктологічній проблематиці особливого значення 
в усіх галузях професійної підготовки, особливо 
в педагогічній освіті, якій притаманне зростання 
міжособистісних конфліктів, чим значно під-
силюється актуальність формування конфлік-
тологічної компетентності майбутніх учителів 
іноземної мови, оскільки ознайомлення з теоре-
тичними напрацюваннями сучасних дослідників 
(Г. Бережна [1], Є. Богданов [2] В. Зазикін [7], 
О. Денисов [5], В. Жуковський, Л. Скворцова 
[6], М. Кабачинський, О. Жук [9], Л. Мухіна [11], 

І. Нікуліна, Н. Соловова [12] та ін.) і практикою 
здійснення навчально-виховного процесу в закла-
дах вищої освіти засвідчує низький рівень кон-
фліктологічної культури, що призводить до під-
вищення рівня конфліктогенності педагогічного 
середовища в освітніх закладах. Отже, сучасна 
вища освіта повинна створювати відповідні умови 
для підготовки компетентного фахівця, орієнтова-
ного на постійний професійний розвиток, самов-
досконалення, що забезпечить йому в подаль-
шому високий рівень конкурентоспроможності, 
продуктивності професійної діяльності, що не є 
можливим без формування у майбутніх фахівців 



86

Педагогічні науки: теорія та практика. № 3 (39), 2021 ISSN 2786-5622

конфліктологічної компетентності, до форму-
вання якої виявляється неабиякий інтерес у сучас-
ній науковій парадигмі. 

У статті поставлено за мету розробити саме 
концептуальну модель формування конфлікто-
логічної компетентності майбутніх учителів іно-
земних мов у процесі професійної підготовки, 
яка спрямована на виявлення причинно-наслід-
кових зв’язків між складовими частинами ціліс-
ної системи впливу на досліджуваний об’єкт на 
основі розробленої наукової концепції, головним 
завданням якої є її ефективне формування для 
задоволення особистісних і суспільних потреб 
через професійну підготовку в закладах вищої 
освіти задля забезпечення майбутніх учителів 
іноземних мов знаннями з педагогічної конфлік-
тології й актуалізація їхнього особистого досвіду 
для формування власної індивідуальної стратегії 
подолання конфліктів через оволодіння іннова-
ційними технологіями розв’язання конфліктних 
ситуацій, а також створення у процесі професій-
ної підготовки відповідних педагогічних умов для 
формування конфліктологічної компетентності 
майбутніх учителів іноземних мов. Вважаємо, 
що широке використання педагогічного моделю-
вання у системі вищої освіти пояснюється стрім-
кою зміною змісту підготовки, вимог до неї, а 
також необхідністю його глибокого усвідомлення 
в практиці роботи; ускладненням професійної 
діяльності фахівців, використанням інновацій-
них технологій та нових підходів у професійній 
підготовці студентів тощо, отже, моделювання як 
сучасний метод наукового дослідження й об’єк-
тивна необхідність міцно увійшло у практику про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців у вищій 
школі. Проблемі використання різних моделей і 
моделювання у педагогічних дослідженнях при-
свячені наукові праці О. Землянської [8], К. Гне-
зділової, С. Касярум [4], Є. Лодатко [10], І. Саба-
товської і Л. Кайдалової [13], А. Теплицької [14], 
Ю. Шапрана [15] та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Перш ніж перейти до створення концептуальної 
моделі формування конфліктологічної компе-
тентності, доречним виявляється огляд норма-
тивних документів, що втілюють та засвідчують 
концептуальне бачення формування конфлік-
тологічної компетентності майбутніх учителів 
іноземних мов, а саме Концепції: національного 
виховання студентської молоді (2009), реформу-
вання державної політики в інноваційній сфері 
(2012), національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді (2015), реалізації державної 
політики у сфері реформування загальної серед-
ньої освіти «Нова українська школа» на період 
до 2029 року (2016), упровадження медіаосвіти 
в Україні (2016), розвитку охорони психічного 

здоров’я в Україні на період до 2030 року (2017), 
Державної соціальної програми «Національний 
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про 
права дитини» на період до 2021 року (2017), Дер-
жавної соціальної програми забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків на період 
до 2021 року (2017), розвитку педагогічної освіти 
(2018), розвитку громадянської освіти в Укра-
їні (2018), реформування інституту саморегулю-
вання в Україні (2018), розвитку цифрової еконо-
міки та суспільства України на 2018-2020 роки 
(2018), реформування системи забезпечення 
населення культурними послугами (2019) та ін.

Вважаємо, що правова основа формування 
конфліктологічної компетентності закладена в 
Конституції України (1996), Законах України 
«Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), 
Національній доктрині розвитку освіти (2002), 
Національній стратегії розвитку освіти в Україні 
на період до 2021 року (2013), Стратегії націо-
нально-патріотичного виховання дітей та молоді 
на 2016–2020 роки (2015), Національній стратегії 
у сфері прав людини (2015), Національній страте-
гії сприяння розвитку громадянського суспільства 
в Україні на 2016–2020 роки (2016), у Стандар-
тах та керівних принципах забезпечення якості 
в Європейському просторі вищої освіти (2009), 
в Директиві Європарламенту «Про деякі аспекти 
медіації в цивільних та господарських спорах» 
(2008 р.), в Наказі Міністерства соціальної полі-
тики «Про затвердження Державного стандарту 
соціальної послуги посередництва (медіації)» 
(2016 р.) тощо.

Конфліктологічну компетентність майбутніх 
учителів іноземних мов у роботі розглядаємо як 
інтегроване особистісне утворення, що базується 
на системі наукових знань про конфлікт, уміннях, 
практичному досвіді розв’язання конфлікту, які 
цілеспрямовано розвиваються у таких контек-
стах конфліктологічної підготовки закладу вищої 
освіти, як кроскультурний, комунікативний і вну-
трішньоособистісний.

Основним етапом у створенні концептуаль-
ної моделі дослідження є визначення її основних 
парадигмальних ідей як сукупності теоретичних 
і методологічних положень, що прийняті за зра-
зок для вирішення певних дослідницьких завдань 
відповідно до сучасних нормативних докумен-
тів і практичних засад функціонування закладів 
освіти. У роботі спираємося на основні ідеї гума-
ністично-розвивальної парадигми як створення 
умов для гармонійного розвитку індивідуальності 
кожного студента як неповторного й унікального 
явища, вітакультурної як зосередження уваги на 
використанні мови як інструменту збереження, 
передачі та генерування смислових конструктів 
різних культур, прийняття цивілізаційних відмін-
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ностей різних культур і пошук згоди з ними і ком-
петентнісної як формування системи компетент-
ностей для ефективної життєдіяльності парадигм. 

Використання концептуальних положень про-
цесу формування конфліктологічної компетент-
ності майбутніх учителів іноземних мов перед-
бачає уточнення основних етапів побудови її 
моделі. Пропонуємо короткий огляд напрацювань 
сучасних дослідників, оскільки їхні погляди щодо 
логіки педагогічного моделювання різняться 
у науковій парадигмі. Отже, А. Теплицькою запро-
понована така послідовність: висунення ідеї, фор-
мулювання припущення про очікувані результати; 
вибір основних напрямів моделювання на основі 
аналізу попередніх освітніх моделей; побудова 
моделі відповідно до провідних ідей, цінностей, 
парадигм навчання; структуризація досліджу-
ваного феномена, яка є основним ядром моделі; 
визначення основних його компонентів; конкре-
тизація основних компонентів відповідно до кри-
теріїв очікуваного результату; реалізація етапів 
методичної системи при неперервній діагностиці, 
аналізі та коректуванні моделювального педа-
гогічного процесу [14, с. 186]. І. Сабатовська та 
Л. Кайдалова у процесі моделювання виділяють 
такі етапи: 1. Занурення у проблему побудови 
моделі. Визначаються функції об’єкта, який ана-
лізується (моделюється), його місце і роль у сис-
темі освіти; 2. Побудова системи наскрізних ком-
понентів структури об’єкта, що вивчається, яка 
має максимальну функціональну повноту (фор-
мулюються критерії, проводяться контрольні 
заходи з перевірки повноти даних структурних 
компонентів); 3. Із виокремлених раніше наскріз-
них компонентів знаходиться мінімально допу-
стимий набір базових (статистичних) складо-
вих частин, які мають функціональну повноту. 
Установлення різних взаємозв’язків компонентів 
системи (логічних, функціональних, семантич-
них, технологічних тощо); 4. Розроблення моделі 
динаміки об’єкта вивчення [13]. Автори пропо-
нують проводити розроблення моделі динаміки 
об’єкта вивчення на основі теоретичного й емпі-
ричного вивчення об’єкта, коли встановлюються 
відомі щодо об’єкта дані (історичні, статистичні, 
емпіричні тощо), потім формуються проблеми, 
які визначають завдання і, відповідно, конкрет-
ний предмет моделювання; а також визначення 
закономірностей функціонування системи, яка 
містить необхідні оптимальні параметри, що опи-
сували її поведінку й параметри управління; деякі 
з цих параметрів можуть набрати невизначених 
значень; визначаються закономірності динаміки 
вимірювання, самоорганізації або розвитку сис-
теми в умовах її функціонування; установлюється 
причинно-наслідковий зв’язок між поведінкою 
системи і характером керуючого; описуються й 

аналізуються умови невизначеності функціону-
вання об’єкта, що моделюється [13, с. 32–33]. 

Звідси випливає, що побудова моделі є склад-
ним процесом, який включає: аналіз основних 
напрямів моделювання; постановку мети, визна-
чення методологічних засад, принципів дослі-
дження; структуризацію досліджуваного фено-
мена, визначення його компонентів і критеріїв; 
установлення причинно-наслідкових зв’язків між 
елементами системи; визначення педагогічних 
умов і етапів дослідження; методично-техноло-
гічне забезпечення освітнього процесу; отрима-
ний результат дослідження.

Приймаємо думку дослідників, що у процесі 
побудови моделей дослідник повинен слідувати 
певним принципам, таким як: адекватність, 
тобто відповідність моделі вихідній реальній сис-
темі та облік найбільш важливих якостей, зв’яз-
ків і характеристик; точність, тобто ступінь збігу 
отриманих у процесі моделювання результатів 
із заздалегідь установленими, бажаними; універ-
сальність, тобто пристосування моделі до аналізу 
низки однотипних систем в одному або декіль-
кох режимах функціонування; доцільна еконо-
мічність, тобто точність отриманих результатів і 
спільність рішення завдання повинні корелювати 
з витратами на моделювання [3, с. 65].

Враховуючи запропоновані науковцями прин-
ципи, розроблена нами концептуальна модель 
формування конфліктологічної компетентності 
майбутніх учителів іноземних мов має блочну 
побудову (методологічний, організаційний, тех-
нологічний, результативний блоки) та зв’язки між 
виділеними блоками. Проаналізуємо елементи 
методологічного блоку моделі: 

1) мета – формування конфліктологічної ком-
петентності майбутніх учителів іноземних мов; 

2) парадигмальні засади професійної підго-
товки майбутніх учителів іноземних мов (гума-
ністично-розвивальна, вітакультурна і компетент-
нісна парадигми); 

3) методологічні підходи, а саме: гуманістич-
ний, аксіологічний, системний, компетентнісний, 
середовищний, особистісно-діяльнісний, комуні-
кативний, стратегічно-конфліктологічний, які слу-
гують основою виокремлення принципів форму-
вання конфліктологічної компетентності, а саме:

4) гуманізації; толерантності; розв'язання кон-
флікту як цілісного явища; поєднання теорії і 
практики в конфліктологічній складовій частині 
професійної підготовки; вплив середовища на 
подолання педагогічних конфліктів; урахування 
індивідуальних, вікових, гендерних та інших 
особливостей учасників конфлікту; діалогізація 
у взаєминах учасників освітнього процесу на про-
тивагу взаємозапереченню й байдужості; співро-
бітництво в профілактиці та подоланні конфліктів.
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У моделі формування конфліктологічної ком-
петентності майбутніх учителів іноземних мов 
складовими частинами організаційного блоку 
визначено:

1) причини конфліктів у ЗВО: соціально-еко-
номічні, що пов’язані з економічним становищем 
країни і закладу вищої освіти, соціальним статусом 
викладачів і студентів; соціально-психологічні – 
психологічна втома і нервові перевантаження, кон-
куренція, відсутність згуртованості в колективі 
тощо; психологічні – відмінності інтересів, цін-
ностей, поглядів, характерів і темпераментів 
студентів; небажання або нездатність зрозуміти 
іншого, нетактовність у спілкуванні, завищена або 
занижена самооцінка; організаційно-педагогічні – 
недоліки в організації студентами й викладачами 
освітньої діяльності, низький рівень конфліктоло-
гічної культури, недосконалість методів, стратегій 
і тактик запобігання та розв’язання конфліктів);

2) етапи конфліктологічної підготовки май-
бутніх учителів іноземних мов: теоретичний 
(формування міждисциплінарних знань про кон-
флікт, світоглядних орієнтацій, життєвих ціннос-
тей, моральних норм і принципів), теоретико- 
прикладний (застосування відомих стратегій і 
тактик розв’язання конфліктів, формування нави-
чок щодо попередження деструктивного розвитку 
конфлікту), практичний (формування індивіду-
альної стратегії поведінки в конфлікті, здатність 
прогнозувати й аналізувати реальні конфлікти);

3) контексти конфліктологічної підготовки 
майбутніх учителів іноземних мов: кроскультур-
ний (розвиток культурної свідомості – здатності 
в контактах з іншою культурою зрозуміти інший 
спосіб життя, інші цінності; відбір релевантних 
зразків поведінки в конкретних ситуаціях – здат-
ність знайти спільну мову з представниками різ-
них культур, світоглядів, релігій; вмінь оціню-
вати власний досвід у конфліктній ситуації та 
використовувати його в майбутній професійній 
діяльності тощо), комунікативний (процес обміну 
різною інформацією за допомогою мовних засо-
бів рідної та іноземної мови під час розв’язання 
конфліктних ситуацій з метою досягнення між 
партнерами взаєморозуміння відповідно до визна-
чених правил і норм спілкування) і внутрішньо-
особистісний (формуванням якостей особистості, 
які є віддзеркаленням конфліктологічної культури 
майбутніх учителів іноземної мови);

4) педагогічні умови формування конфлікто-
логічної компетентності майбутніх учителів іно-
земних мов у процесі професійної підготовки: 
психолого-педагогічні (трансформація соціаль-
но-значущих цінностей у конкретні гуманістичні 
ціннісні пріоритети особистості, формування 
моральних якостей майбутніх учителів іноземних 
мов; розвиток рефлексивної педагогічної пози-

ції студентів у процесі розв’язання педагогічних 
конфліктів); дидактичні (розширення конфлікто-
логічних знань студентів у процесі викладання 
психолого-педагогічних дисциплін; організація 
співробітництва у процесі діалогізації освітнього 
процесу); організаційно-педагогічні (уключення 
в процес професійної підготовки ситуаційного 
навчання конфліктологічного спрямування; вико-
ристання медіаторства як сучасної технології 
формування конфліктологічної компетентно-
сті майбутніх учителів іноземних мов; розвиток 
умінь і навичок профілактики і попередження 
булінгу серед молоді).

Технологічний блок моделі представлено 
такими складниками, як: стадії конфлікту; основні 
стилі (стратегії) урегулювання конфліктів; сучасні 
технології подолання конфліктів; методи форму-
вання конфліктологічної компетентності майбут-
ніх учителів іноземних мов; форми організації 
навчання; етапи впровадження експерименталь-
ної програми розвитку компетентності майбутніх 
учителів іноземних мов: мотиваційно-стимулю-
ючий, професійно-практичний, рефлексивно- 
корекційний.

Результативний блок моделі складається 
з таких елементів, як: сприйняття соціальних і 
культурних відмінностей, шанобливого ставлення 
до історичної спадщини та культурних традицій 
людей різних національностей; рефлексія влас-
ної поведінки; мотиваційно-ціннісний компо-
нент (спрямованість на конструктивне вирішення 
конфлікту; толерантність у ставленні до інших 
людей; емоційна стійкість у стресових ситуаціях; 
прагнення до співпраці та пошуку компромісних 
рішень); операційно-корегувальний (уміння про-
ектувати власну взаємодію та розв’язувати кон-
флікти; вміння впливати на оцінки й судження 
опонентів; володіння технологіями і стратегіями 
розв’язання конфліктів; уміння організовувати 
роботу в постконфліктній ситуації); 

1) функції формування конфліктологічної ком-
петентності вчителя: інформаційна, рефлексивна, 
ціннісна, мобілізаційна, прогностична, регуля-
тивна;

2) складові частини освітнього середовища 
в ракурсі формування конфліктологічної компе-
тентності майбутніх учителів іноземних мов: ресур-
сно-технічна, суб’єктно-особистісна, стратегіч-
но-технологічна, соціокультурна, комунікативна;

3) рівні розвитку конфліктологічної компетент-
ності (високий, середній, низький), а саме: висо-
кий рівень конфліктологічної компетентності май-
бутніх учителів іноземних мов характеризується 
наявністю інтегрованих знань у галузі конфлікто-
логії; середній рівень – поверхневими знаннями 
в галузі конфліктології;; низький рівень – обмеже-
ним рівнем знань у галузі конфліктології; 
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4) очікуваний результат – перехід майбутніми 
вчителями іноземних мов на вищий рівень кон-
фліктологічної компетентності.

Висновки. Отже, розроблено концептуальну 
модель формування конфліктологічної компе-
тентності майбутніх учителів іноземних мов у 
процесі професійної підготовки, яка спрямована 
на виявлення причинно-наслідкових зв’язків між 
складовими частинами цілісної системи впливу 
на досліджуваний об’єкт на основі розробленої 
наукової концепції згідно з ідеями гуманістич-
но-розвивальної, вітакультурної і компетентніс-
ної парадигм. Концептуальна модель формування 
конфліктологічної компетентності майбутніх 
учителів іноземних мов має блочну побудову, а 
саме: методологічний блок (мета, парадигмальні 
засади професійної підготовки майбутніх учи-
телів іноземних мов, методологічні підходи, 
принципи формування конфліктологічної ком-
петентності), організаційний (причини конфлік-
тів у ЗВО, етапи і контексти конфліктологічної 
підготовки майбутніх учителів іноземних мов, 

педагогічні умови формування досліджуваного 
феномена), технологічний (стадії конфлікту, 
основні стилі урегулювання конфліктів, сучасні 
технології подолання конфліктів, методи форму-
вання конфліктологічної компетентності майбут-
ніх учителів іноземних мов, етапи впровадження 
експериментальної програми), результативний 
(критерії, структура і функції конфліктологічної 
компетентності майбутніх учителів іноземних 
мов, складові частини освітнього середовища в 
ракурсі формування досліджуваного феномена, 
рівні розвитку конфліктологічної компетент-
ності); має зв’язки між виділеними блоками. 
Виходячи зі сказаного, маємо сподівання, що 
розроблена концептуальна модель формування 
конфліктологічної компетентності майбутніх 
учителів іноземних мов сприятиме ефективній 
підготовці компетентного фахівця, орієнтова-
ного на постійний професійний розвиток, самов-
досконалення, що забезпечить йому в подаль-
шому високий рівень конкурентоспроможності, 
продуктивності професійної діяльності. 
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Метою дослідження є представлення нових знань про усні уявлення 
щодо промоції здоров’я, профілактики та реабілітаційної діяльності 
професійних акторів, які працюють із молодими людьми, котрі вживають 
алкоголь і наркотики. Емпіричне дослідження базується на 36 інтерв’ю 
з фахівцями, які працюють із цією віковою групою в навчальних закладах 
та амбулаторних лікувальних відділеннях у Швеції.
У своїх усних уявленнях професійні актори зображують себе як таких, хто 
має інтерактивну перевагу щодо категорії «молодь, яка вживає алкоголь 
та наркотики». Ці вербальні моделі «зміцнюють» професійного актора 
як керівника, який встановлює процедуру для розміщення цих молодих 
людей у межах нормативного порядку. Аналіз показує, що інклюзивний 
підхід із боку професіоналів має вирішальне значення у процесі 
досягнення декількох важливих цілей. Інклюзивний підхід також висуває 
вимоги до того, як старші школи та амбулаторні лікувальні відділення 
співпрацюють одне з одним під час зазначеної роботи з молоддю. Цей 
підхід також відіграє певну роль у визначенні підтримки та опцій, які 
виконують професійні актори щодо нормативно правильних і девіантних 
дій, а також законів та політики, що регулюють цю практичну роботу.
Гарні стосунки молодих людей і професійних акторів є важливим виміром, 
у якому соціально-педагогічне визнання ґрунтується на турботі, довірі 
та спільній взаємодії. Важливо, щоб професіонали використовували 
підхід до включення молоді (учнів) у шкільний і лікувальний контексти, 
звертали увагу на їхню здатність розвиватися та змінюватися в соціально-
педагогічному й освітньому сенсі.

Ключові слова: шкільний 
успіх, соціально-педагогічний 
розвиток, вербальне 
зображення, усне зображення, 
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Introduction. Previous research regarding health 
promotion, prevention, and remediation efforts in 
upper-secondary school and treatment contexts has 

drawn attention to the importance of interpersonal 
collaboration for successful schooling and treatment 
or success in the practical work of education and 
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treatment1. These studies emphasise effective collab-
oration between various professional occupational 
groups associated with school and treatment to achieve 
good outcomes for the young people (students) in 
these contexts [27; 37; 32; 5]. These collaborations 
also include students and parents, all with the com-
mon goal of working together to help young person 
(the student) achieve this success in the social, peda-
gogical, and educational sense [16; 2; 3; 10; 6; 26; 5]. 

The context of upper-secondary school and out-
patient treatment units can be analysed as places 
where social pedagogical recognition can be 
bestowed, which in turn can strengthen both pro-
fessional and young people’s (students’) self-es-
teem and their sense of belonging, involvement, and 
inclusion [14; 22; 39; 13; 28; 23; 24; 25; 6; 38; 5]. 
The social life of professionals and young people is 
constructed and reconstructed through mutual rec-
ognition. The self-realisation of professionals and 
young people in the school and treatment contexts 
is created and re-created through participation in 
successful interactions that contribute to the pro-
duction and reproduction of knowledge, desirable 
abilities, experiences, and skills. This process is 
possible, however, only if teachers and students are 
recognised in the current school context, in close 
relationships, and in interaction with other actors in 
that context [27; 16; 37; 32; 2; 3; 10; 6; 26; 5; 31]. 

The quest for recognition in the contexts of the 
study is sometimes based on the exclusion of the 
other. Discrimination, insults, and bullying can nega-
tively affect the self-esteem of professionals and 
young people (students) who are on the receiving 
end of such conduct. Furthermore, exclusion from 
the school and treatment contexts risks destroying 
the actors’ self-esteem. This risk applies in particular 
to exclusion of young people (students) with lower 
status than professional actors in the study contexts 
[27; 16; 37; 32; 2; 3; 10; 6; 26; 5; 31]. 

In the study contexts, professional actors can con-
tribute to the achievement of social pedagogical rec-
ognition, school and treatment success, and success-
ful reintegration for young people. Previous research 
indicates that achieving these outcomes is more 
closely linked to active individual action by particular 
professional actors who volunteer, engage, and help 
than they are to schools and outpatient treatment units 
in their capacity as organisational units [27; 37; 32; 
10; 6; 26; 2; 3; 5; 31]. 

Knowledge is limited regarding health promotion, 
prevention, and remediation efforts in the school and 
1 Some parts of this text were previously published in Swedish, in 
the thesis, “When collaboration becomes a struggle. A sociologi-
cal analysis of a project in the Swedish juvenile care” [4]  and in 
the independent work at the second cycle “Achievements and ob-
stacles in senior high school work with students who use alcohol 
and substances. An interactional analysis of verbal descriptions 
concerning organisational and practical work in school” [1] .

treatment contexts and regarding the protection and 
risk dimensions associated with the category “young 
people who use alcohol and narcotics”. We know 
too little about the extent to which various categor-
ies of professional actors, young people, and parents 
really collaborate in these arenas and how the actors’ 
self-identifications affect ongoing pedagogical pro-
cesses. Knowledge needs to be developed about how 
cultural and social differences contribute to common 
starting points in the work and thus to success or 
obstacles in the work of schooling and treating young 
people. We hope to make a contribution on this point 
within the framework of this analysis. 

The purpose of this study is to present new know-
ledge about the oral representations of health promo-
tion, prevention, and remediation efforts of profes-
sional actors working with young people who use 
alcohol and narcotics. The research question addressed 
in the study is, “How are health promotion, preven-
tion, and remediation efforts represented in relation 
to the narrative category ‘young people who use alco-
hol and narcotics’?” (the study’s narrative category). 

Through this analysis, the study contributes to 
the development of knowledge regarding the nar-
rative management of the combination of success 
and obstacles in health promotion, prevention, and 
remediation efforts aimed at young people who use 
alcohol and narcotics. It also adds information about 
the importance of stories for the representation of 
social pedagogical recognition and lack of recogni-
tion in the school and treatment contexts, the identity 
production and reproduction of professional actors, 
and alternative approaches to analysis compared 
to relatively expected psychiatric and medical per-
spectives. In addition, this study contributes to the 
development of knowledge about how moralisations 
in school and treatment contexts work in relation to 
professionals’ past and present experiences regarding 
normatively right and normatively deviant behaviour 
in these situations.

Theory and method. Symbolic interactionism, 
social constructivism, and ethnomethodology are 
some of the science theoretic starting points used in 
the analysis of various types of qualitative empir-
ical material. The goal is that use of these scientific 
theoretical starting points will lead to a higher level 
of analysis of the qualitative empirical data and 
facilitate understanding on two fronts. First is the 
social reality in various social contexts in which the 
individual acts or is expected to act in myriad inter-
personal interactions that characterise these con-
texts. Second is the significance of interactions for 
the creation and re-creation of oral representations, 
verbal portrayals, and represented images that are 
constructed and reconstructed in interpersonal inter-
actions in these different social contexts [7; 17; 9; 
19; 18; 12; 30; 11; 5; 31].
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The study’s empirical material is collected and 
analysed with inspiration from qualitative meth-
ods and narrative research [19; 36; 34; 20; 35]. The 
empirical material of the study is based on 36 qualita-
tive interviews with professional actors working with 
the study’s narrative category of “young people who 
use alcohol and narcotics”, within the study contexts 
of upper-secondary school activities and outpatient 
treatment units in Sweden (several of the study’s 
informants have work-related experiences from both 
school and treatment contexts)2. All interviews were 
collected in 2020 and 2021 within the framework of 
the research project “School as a protection factor. An 
analysis of achievements, obstacles, collaboration, 
and identities in senior high school work with stu-
dents who use alcohol and drugs” [29] , following the 
issuance of an advisory opinion from the Regional 
Ethical Review Board [15] . 

Empirical sequences (quotations) presented in this 
study were thematised as health promotion, preven-
tion, and remediation efforts in relation to 1) the inclu-
sion of all actors expected to collaborate with regard 
to the student category, based on the premises of 
the professional actor; 2) prior knowledge, personal 
choice, and professionally portrayed student identity; 
3) drug tests; 4) laws and governing documents; and 
5) protection and risk dimensions. Through the thema-
tisation of accounts, markers in the study’s empirical 
data were identified that enabled analysis of the oral 
representations. A small portion of the study’s empir-
ical data is presented to the reader in the context of 
future analysis, but the presented empirical sequen-
ces allow for analysis in the interactionist, social con-
structivist, and ethnomethodological senses, focused 
on analysing an empirical underlying part of the 
social reality of the study contexts [7; 17; 9; 19; 36; 
33; 34; 18; 12; 20; 30; 11; 35]. 

Results of the research. The oral representa-
tions of professional actors regarding organisational 
and practical work in upper-secondary school and 
treatment contexts create and re-create a series of 
portrayals regarding health promotion, prevention, 
and remediation efforts in relation to the narrative 
category “young people who use alcohol and nar-
cotics”. These portrayals are made visible in the 
analysis of the narrative dynamic, when profes-
sional actors in the study tell us about the inclusion 
of all actors who are expected to collaborate with 
regard to the student category, based on the premises 
of the professional actor; prior knowledge, personal 
choice, and professionally portrayed student iden-
tity; drug tests; laws and governing documents; and 
protection and risk dimensions.

2  The interview material of this study consists also of qualitatively 
orientated interviews with 13 young people (students) who use 
alcohol and narcotics. This part of the study's empirical material 
is not analysed within the framework of this study.

 Inclusion of all actors who are expected to col-
laborate 

In the present study, health promotion, prevention, 
and remediation efforts in relation to the study’s nar-
rative category are represented by informants through 
the dramatisation of various practical measures. 
These measures include conversations with different 
actors in school and treatment contexts; education (in 
the form of lectures for all professional occupational 
groups in school contexts, students and parents, as 
well as in the form of theme days and supervision for 
professional actors in school contexts); student health 
work; relationship-building and recreation among 
various types of professional occupational groups, 
students, and parents; the mapping of students and 
the ability of the organisation; collaboration among 
professional actors, students, and parents; and the 
creation and use of drug policies, treatment models, 
and training programmes. The common denominator 
in this dramatisation of various practical efforts is that 
they are represented from the outside and in accord-
ance with the premises of the professional actor (7; 17; 
9; 19; 18; 12; 30; 11; 5; 31). As an example, a school 
nurse recounts her practical work with students who 
use alcohol and narcotics in high school by empha-
sising a cohesive “we” in the represented context:

We work both preventively and with health pro-
motion and remediation. Both at the group level and 
at the individual level (...) The preventive work, in 
groups that is, if you look at it, we work with recur-
ring lectures for a certain grade level. And we’ve 
been doing that for quite a few years, actually. ‘Don’t 
drink and drive’ – so there we kind of have a concept 
that comes from the traffic safety administration and 
it’s basically about alcohol, but it’s really applicable 
to alcohol and drugs and intoxication in general.

Another school nurse recounts a “drug prevention 
effort” in which the police are represented as playing 
an important collaborative and disciplinary role: 

If we suspect that the student is selling ((narcot-
ics)) at the school or something like that, we have a 
drug prevention effort in Novice City together with 
the police, we have a police agreement at the muni-
cipal level, so to speak, and that includes the Edu-
cation Administration, Individuals and Families, and 
the police, among other things, as well as Culture and 
Leisure. And the idea is that we should work prevent-
ively. /.../ They start with Individuals and Families 
from Social Services, but it’s kind of one step ahead 
of a social services report, where you try to cover 
young people who may not be using but may be in 
the risk zone, and there I know they have some con-
versations with students where they, or young people 
in the city, it isn’t just our students ... they get the police 
involved, where the police sit in on conversations, 
not because there’s going to be a police report and a 
resulting penalty, but rather for preventive purposes.
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In their accounts, the informants emphasise the 
importance of involving both the professional actors 
and the students and parents in the collaboration 
related to health promotion, prevention, and remedi-
ation [27; 37; 32; 5]. Professional actors are attrib-
uted an active role, whereas students and parents are 
portrayed as being involved by professional actors 
as part of a professional intervention effort. Students 
and parents are portrayed as passive actors, as an 
interactive form of an important object in a discursive 
shadow, one that does not dare to question [7; 17; 9; 
19; 18; 12; 16; 30; 11; 2; 3; 10; 6; 31]. For example, 
a treatment worker engaged in outpatient care for 
substance abuse problems describes a model that is 
intended to create a sense of participation (for stu-
dents, parents, teachers, student health professionals, 
and all other occupational groups in the school con-
text) in the practical work of dealing with students 
who use alcohol and narcotics: 

We believe in the model we currently use at the 
Gal School ((senior level comprehensive school – pri-
mary and lower-secondary school)), where we work 
with, we have lectures for all educators and staff at the 
school. I think that caretakers were invited to those 
lectures too, so that was everyone, really, and we have 
lectures at parent meetings, and then there are lec-
tures for all students, and they’ve received material 
that they will work with at their mentorship meetings, 
with discussion issues related to alcohol and drugs. 
(...) We believe in this model because there are so 
many steps and you involve everyone, and we’ve 
seen that when I’ve gone and only given one lec-
ture, and it’s just one lecture among many, not much 
more happens. (...) I’ve also noticed that when I’ve 
given lectures, filled the entire auditorium at Bal High 
School, it really falls flat in terms of the dynamics, so 
I’ve chosen to do it class by class so that you get the 
dialogue and can talk to them and see them. Because 
that’s, well, there’s a lot of people who don’t dare ask 
questions when they’re sitting in a packed auditorium. 

Prior knowledge, personal choice, and student 
identity 

The study’s informants dramatise representations 
of harnessing students’ prior knowledge of alcohol 
and narcotics and actively working to raise awareness 
of the importance of their personal choices regarding 
their use. The informants emphasise how important it 
is that young people learn to use the knowledge about 
risks they acquired in primary and lower-secondary 
school. This knowledge, the informants highlight, 
should facilitate “resisting” temptation in upper-sec-
ondary school and self-distancing from normative 
deviations around use of alcohol and narcotics by 
not rejecting the correct standards of teachers and 
parents regarding substance use [27; 37; 32; 5]. 
When asked what experience he has with the stu-
dents’ prior knowledge of alcohol and narcotics, a 
school counsellor recounts:

Many students are already aware of the risks 
because it’s talked about in primary and lower-sec-
ondary school, to instil the prior knowledge that 
I think you need to have, in which case it has more 
to do with learning to resist peer pressure. ‘What is 
it that makes me, even though I know the risks, what 
is it that makes me choose to go against my better 
knowledge when I’m in this group or when I inter-
act with these kids?’ /.../ I can promise you, there’s 
not a single student who hasn’t been told throughout 
his school days that he should beware of alcohol and 
drugs. But the real question is ‘How do I resist?’

The importance of raising young people’s aware-
ness about their choices around using alcohol and 
narcotics contributes to the creation and re-creation 
of professionally portrayed student identity, which 
is represented as interactively dependent on collab-
oration with actors who figure into a good and safe 
upper-secondary school environment [7; 17; 9; 19; 
18; 12; 37; 16; 30; 11; 2; 3; 10. 6; 26; 5; 31]. When 
asked “Can you describe how the student identity 
of the young people is created during activities in 
school?”, a school counsellor recounts:

Your identity is created by what you do and what 
you think and what you say. And if you have a good 
environment, safe surroundings, such as school, 
where there are good conditions for doing the right 
thing, where you learn that you should be kind to each 
other, and that you should feel good, then it’s easier 
for that to be the case. So of course there’s a lot of 
identity being created here. 

When the creation and re-creation of student iden-
tities “during activities in school” is discussed, a 
treatment worker recounts: 

The ones who have found themselves in a situation 
where they start abusing substances or start smoking, 
for example, then they want to be a bit cool, they want 
to show it off /.../ by changing their clothes, changing 
their style, changing their identity, changing their 
friends. To become something else. To play at being 
something else. /.../ In the end they might flunk out and 
they might stop going to school, and then they play on 
that a little bit as well, like ‘But I’m way cooler, I’m way 
tougher than this, this is just ridiculous. It’s just so daft. 
I don’t need to go to school.’ And it can be anything 
from the 6th or 7th graders up to the ones in upper-sec-
ondary school, so it doesn’t matter that much age-wise. 
I’ve had 6th graders come to me who’ve been smok-
ing weed, who don’t, like, work at school because they 
see themselves that way. They see themselves as being 
above it all. They’re something, they just coast along 
on top. And you kind of need to get them down off their 
high horse and get them into – it almost sounds social-
ist and communist, but get them into the system, like, 
into class. ‘Sit here, be there, be a part of this and then 
you’ll move forward. Then eventually you’ll bloom 
and become what you’re supposed to be, but right now 
you have to be part of this system.’ It’s kind of a grid. 
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Drug tests 
In the accounts, conducting random drug tests is 

portrayed as a way to organise work with students 
who use alcohol and narcotics in upper-secondary 
school. Drug testing is represented in part as a joint 
effort carried out in collaboration among profes-
sional actors, students, and parents. It also is repre-
sented in part as a distance-creating measure that 
helps cement the polarisation of positions between 
professional actors and actors outside organisa-
tions – the same young people/students and parents 
[7; 17; 9; 19; 18; 12; 37; 16; 30; 11; 2; 3; 10; 6; 26; 
5; 31]. Collaboration among the professional actors 
in school contexts, students, and parents is described 
as “transparent”. In representations of drug testing, 
students and their parents are portrayed as receiv-
ing information about the intervention and being 
expected to actively participate, whether the stu-
dents use alcohol and narcotics or not. In response 
to the question, “Can you describe the organisation 
of work with students who use alcohol and narcot-
ics and who attend or are enrolled in upper-second-
ary school?”, a head teacher recounts the following: 

Well, X number of times a year we have random 
tests, there will at least be narcotics tests, and then as 
I said, they’re random or the only thing we can choose 
is the class or the grade. Then you go in and inform 
them that everything’s fine, but now we’re going to 
randomly select some kids. We always do it in front of 
them so that it’s transparent and they don’t go think-
ing that they’ve been chosen intentionally. And then 
you go in and you maybe have a conversation about 
it and then you go down and take the tests and then 
talk to them again about the results themselves, so to 
speak. If they’re positive, that is. And then I must also 
say that before that happens, these tests I mean, at 
the beginning of the semester we send out our policy 
and information about it all, so that both students and 
guardians know that this might happen.

A school counsellor describes drug testing as a 
necessity in relation to practical educational objectives: 

When you work with practical education at an 
upper-secondary school, the law and practice are 
more clearly formulated. We find that it’s the oppos-
ite if you work in a theoretical programme, in terms 
of what demands you can impose on young people, 
for example when it comes to drug tests and things 
like that. /.../ For example, can a kid who’s a habitual 
hash smoker drive a tractor within the framework of 
his education? No, that’s clearly impossible from, 
like, a safety perspective, so there I might find that 
it was a little easier to apply the framework in those 
situations, with drug testing among other things. /.../ 
I think that overall, in the cases that we had, we had 
a good interaction with social services based on this 
testing and we had to help each other with it, so to 
speak. Social services had to pay for the parts related 

to investigation and drug tests and the cost of that, and 
at the school we were able to ensure that the young 
people in question provided their samples. 

Laws and governing documents
Laws and governing documents are represented 

as influencing the implementation of health promo-
tion, prevention, and remediation efforts in relation 
to the category “young people who use alcohol and 
narcotics” [19; 36; 21; 34; 27; 37; 32; 35; 5]. A social 
services section manager says that the law with which 
social services employees must “deal” contributes to 
the restriction of their ability to act in relation to that 
category of young people. When asked, “Can you tell 
us about your practical work with students who use 
alcohol and narcotics and who attend upper-second-
ary school in Sweden?”, the section manager says:

Well, for me the practical work means that I super-
vise my team, which consists of six social workers. 
And I think that what’s relevant here is what happens 
when we bring in a young person, usually because 
the school has filed a notification of concern with 
us and it has to do with a substance abuse problem. 
And then an investigation is launched. Our work is 
divided up, so we have a reception desk. All notifi-
cations that come in are handled first by reception, 
and that person makes the assessment of whether or 
not we need to start an investigation. Then we do an 
assessment of how serious we think it is /.../ then the 
case is distributed to some caseworker and then the 
work begins with meeting the young person, meeting 
the parents, getting a handle on their situation. And 
then we have the Social Services Act to deal with; 
we have to investigate what the problem is about, 
not investigate more than necessary, and figure out 
what’s causing it, I think. At least with upper-second-
ary school students, that is that from the age of 15, 
you are a party to your case, and although we may 
think they need to get help with a possible addiction, 
they have to consent themselves. (...) And then the 
boundaries are kind of difficult, because the Social 
Services Act is based on free will. That you have to 
want an intervention. A lot has to happen before we 
go in and apply for involuntary treatment.

The interesting thing in the empirical sequence 
above is that the section manager’s reasoning moves 
from “problem” that are noticed by schools to bureau-
cratic management in social services to involuntary 
inpatient treatment. Health promotion, prevention, 
and remediation efforts in relation to laws and gov-
erning documents in school contexts that professional 
actors are represented as having to “deal with” are 
dramatised during the interview with a school coun-
sellor who believes that the important thing is to focus 
on students’ participation, changes, motivation, and 
striking a balance “between the whip and the carrot”: 

You can’t base your work on the actual treatment 
of the addiction problem; instead, you have to justify 
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change and motivate them to make other contacts, 
and when it comes to that, I know there’ll be a bit 
of a balancing act there between the whip and the 
carrot. After all, the school has its framework within 
which they have to work and the laws they have to 
follow, and based on those frameworks and laws, it 
can sometimes be difficult to actually be able to get 
the student on board. Because it may be that the stu-
dent has a great relationship with the teacher or with 
me as a counsellor, and then it emerges that there’s a 
problem with alcohol and drugs and then it may also 
be a situation where if the student has gotten up the 
courage to tell us about it, then the next step may be to 
take the matter to a complete stranger. That can also 
be a big step in itself, so there’s a bit of a balancing 
act there, too. The whip and the carrot, and above all 
showing commitment and willingness to help.

The school counsellor in the sequence above 
recounts the importance of the student’s participation 
in relation to laws and governing documents in school 
contexts, as well as the risks entailed by involving 
unknown outside actors external to the established 
collaboration in that context (“if the student has got-
ten up the courage to tell us about it, then the next step 
may be to take the matter to a complete stranger”). 
In research, the involvement of a third party (even if 
the third party is the child’s parents) is dramatised as 
a sensitive matter [7; 17; 9; 19; 18; 12; 16; 30; 11; 2; 
3; 10; 6; 26]. Below, a school nurse responds to the 
question, “If a student tells you something, can you 
contact the guardians and tell them, or what?”:

I tell the student that ‘I have a duty of confidenti-
ality, but if there is something that I think is so ser-
ious that it puts your life or someone else’s at risk, 
then I will break that promise, but in that case I’ll also 
tell you that I’m doing it.’ And when such a situation 
arises, I say to the student, ‘Now I’m going to break 
my promise,’ and ideally I want the student to stay 
in the room, and then we call the parents so that the 
student can hear what I say. So we do it together, so 
to speak. It’s actually worked so far.

The law is also represented as an argument in the 
conversation about and with young people. When the 
theme of the importance of a drug-free upper-second-
ary school is discussed in the interview, another school 
nurse quotes herself in conversations with students: 

I usually get into quite a lot of conversations with 
students about that, and for me it’s important that 
I don’t seem like I know best about everything. Instead 
I say, ‘Okay, well here’s what I think, and this is my 
opinion, and the law says this, and I respect that you 
have your own opinion’. I can’t just sit there and say 
‘Well, but you’re an idiot because you smoke pot – 
I mean, what are you thinking?’ I can’t say that, and 
I can’t give that impression either. ‘But you know that 
it’s illegal here in Sweden’/.../ ‘Well, it’s your deci-
sion, it’s you who need to deal with the consequences 

in the long run’ /.../ ‘Is it really worth it to maybe not 
be able to get your driving licence, is it worth it that, 
if you want to travel on holiday, you might not be 
allowed into a foreign country, or if you apply for a 
job in healthcare you might not get that job? Only you 
can decide if it’s worth all that. Yes, the law says what 
it says, but – yes, a lot of people don’t care what the 
law says. But do you think it’s worth it? Do you think 
it’s worth smoking at that party and then maybe the 
police will stop you on your way home and you’ll be 
screwed and get sent up for a minor drugs offence?’

Protection and risk dimensions 
Health promotion, prevention, and remediation 

efforts in relation to the category “young people who 
use alcohol and narcotics” are represented by inform-
ants in this study through the dramatisation of various 
protection/risk dimensions, such as: 

1) the commitment and interest of professional 
actors/the lack of commitment and disinterest of pro-
fessional actors; 

2) stable social contexts in relationships between 
students with lofty ambitions and high social peda-
gogical competence/(un)stable social contexts in 
relationships between students with low ambitions 
and low social pedagogical competence; 

3) a good and safe upper-secondary school 
environment/a poor and unsafe upper-secondary 
school environment (which affects the attitudes of 
students towards schoolwork and learning situations); 

4) high rates of attendance in upper-secondary 
school/high absenteeism (truancy) in upper-second-
ary school; 

5) improved academic performance and grades in 
upper-secondary school/impaired academic perform-
ance and grades in upper-secondary school; 

6) participation in leisure activities/lack of partici-
pation in leisure activities; and 

7) the student’s health in relation to their social, 
educational, physical, mental, and medical well-be-
ing (inclusion/exclusion, alertness/fatigue, happiness/
depression, self-control/uncontrolled anger). 

A school nurse dramatises her own commit-
ment and interest in the practical work of health 
promotion, prevention, and remediation in relation 
to protection and risk dimensions in upper-second-
ary school [7; 17; 9; 19; 18; 12; 16; 30; 11; 2; 3; 
10; 6; 5]. Both the municipality’s head teachers 
and upper-secondary school educators are por-
trayed as actors who lack commitment and interest.  
The school nurse tells us: 

It’s something we work really hard with, I think. 
In my opinion, educators have a disparate view of this 
CFLU model stuff. Their knowledge varies a lot. We 
have – I have – had a thorough look at the entire CFLU 
agenda and tried to implement it with the city’s head 
teachers, but there hasn’t been a great deal of inter-
est. The responses that I get back are, ‘Yes, but we’re 
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already working on these questions’, but when you 
ask a follow-up question and ask what they’re doing, 
they can’t give you a direct answer. /.../ And then 
it’s not part of every lesson, but I think that there’s 
enough in certain subjects, based on the interests of 
the educator, and it depends on the person, not the 
subject /.../ I think that in science, for example, you 
could also implement it there. You could have it in 
social studies, based on tobacco habits and so on, but 
there I think it’s about the individual, not the subject, 
and I think that’s something that schools need to work 
on, that you actually do what the politicians want, that 
you should do what is clearly called for in the direc-
tives, that these elements should be incorporated into 
various subjects. I believe that there’s limited know-
ledge about how to do that, and that’s linked to the 
individual and the educator’s own interests.

A school counsellor offers examples of how a 
school environment can pose a risk to a student who 
uses narcotics [7; 17; 9; 19; 18; 12; 37; 30; 11; 5]. 
During the interview, two school environments are 
depicted, a risk-filled school environment, where 
students did not feel that studiousness was permis-
sible (the old school from which students have been 
moved), and another protective school environment, 
where studying has been presented as something 
positive that has contributed to the creation and 
re-creation of motivation for change (the new school 
to which students have been moved). The question 
being discussed is, “Can you describe how the student 
identity of the young people is created during activ-
ities in school?” The protective school environment is 
dramatised as a “health factor” for the student: 

I think that this is an environment where there are 
a lot of students, most students, who are very aca-
demically motivated to study, and it also becomes 
a culture. Here you should be clever, you should be 
ambitious, here you should be driven, both with your 
schoolwork and socially. Here you should be some-
one who is extroverted, in simple terms, you should 
be social, you should have many relationships, you 
should dare to stand in front of the class and talk 
or take a stand and there is the culture that exists 
here. /.../ Now I don’t know if that’s an answer to your 
question, but I’m thinking of the two students, three 
students I know who have a drug problem. Here they 
find an environment where they think they can make 
new friends, it’s a new environment for them where 
it’s okay to study, where you’re not discriminated 
against because you study, and you’re motivated to 
do it. That it’s a positive thing to do it. (...) For one of 
these students, it’s very clear that this is precisely the 
health factor for him.

Social interaction, activities in upper-second-
ary school, and leisure activities are represented as 
protection and risk dimensions. When based on the 
normative correct behaviour in relation to the use of 

alcohol and narcotics (not using alcohol and narcot-
ics), they are portrayed as an alternative to such use 
[27; 37; 32; 5]. A school counsellor responds to the 
question, “Can you describe how young people’s stu-
dent identity is created during activities in school? 
Do you have examples of that and how important are 
these activities for inclusion?”: 

That’s actually a tough question. When it comes 
to the various activities on offer, I know that some 
schools are pretty good at offering activities outside 
the classroom environment and some schools leave 
students hanging in the wind. I think it’s in the activ-
ities where we interact with others that we discover 
that ‘Aha, this is me, and this is not me’. So we get 
some distance from other people, we see who we are 
and who we aren’t. I think these activities are quite 
important, both because they quite simply give you 
something to do, and because these activities usually 
also allow you to let go of pressure and stress. In my 
experience, it’s also in these other activities that the 
students actually start telling and talking a little about 
how they are feeling and what their life looks like 
outside of school. It’s not so common to do that in a 
classroom or in a corridor, but for example when you 
go and play ping-pong or billiards or sit with them 
and play cards, someone might say, ‘Say, I read on the 
news or heard yesterday’, ‘I went through that a while 
back’. With one student with whom I’ve worked a 
lot, we were sitting and playing cards down in the 
break room, because they had a break and I had no 
student counselling sessions booked at the time, and 
then after a while the student started telling and talk-
ing to me about what things had been like at home, 
and he’d never done that before. And I think that was 
just because it was tied to this social activity which in 
itself is quite normal.

Health promotion and prevention efforts in 
upper-secondary school are portrayed as problem-
atic because professional actors “are bad at seeing 
the signs”. When asked, “How do you view teach-
ers’ competence regarding alcohol and narcotics?”, 
a treatment worker talks about teachers’ knowledge, 
competence, and conditions for detecting signs of 
alcohol and narcotics:

Alcohol’s better than drugs. And I think we ... but 
I think overall ... We get very ... I think we’re bad at 
seeing the signs, and it takes quite a lot to discover a 
problem. And then it’s probably more through other 
behaviours, maybe truancy or stuff like that (...) I think 
it’s hard for the teachers as well, it’s not their focus, 
they want to teach maths or English or whatever it 
might be, and not keep track of a bunch of drugs 
and stuff like that, and they see students so briefly. 
So I think it’s cool that both the Lib Upper-Second-
ary School and the Cer Secondary School have these 
full-time mentors now, and there I think we get very 
important knowledge and see a lot through the people 
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who have these relationships and don’t have to con-
centrate on so many other things, and can focus on the 
students instead.

In all regions, the presence and participation of 
adults in upper-secondary school is represented as 
a protection dimension that contributes to the cre-
ation and re-creation of a good and safe upper-sec-
ondary school environment [7; 17; 9; 19; 18; 12; 27; 
37; 32; 30; 11; 5]. The significance of the presence 
and participation of adults is dramatised as important 
in the classroom, corridors, and other social spaces 
where students interact. The participation of adults as 
a significant other in the interaction is presented as 
important for the creation and re-creation of relation-
ships that have an interactive basis in the normative 
correct behaviour around alcohol and narcotics use – 
namely, not using them. A school counsellor offers 
the following account of the creation and re-creation 
of relationships with students:

Well, I’m very much out there among the students 
as well, where I try to be present in the other spaces 
outside the classroom areas, precisely because you see 
a lot there and get to know the students, and I think 
that it’s partly through this relationship that you gain 
their trust, and the trust that gets them to actually tell 
you about it, so that you (...) know something or can 
share that you’ve experienced it yourself.

The participation of students and their parents is 
represented as a protection dimension that contrib-
utes to the creation and re-creation of collaborative 
dynamics that enable health promotion, prevention, 
and remediation with young people who use alcohol 
and narcotics [7; 17; 9; 19; 18; 12; 27; 37; 32; 30; 
11; 10; 5; 26]. When the theme of collaboration with 
students who use alcohol and narcotics, their parents, 
and other professionals in the context is discussed, 
one educator recounts: 

Well, that’s the most important thing, the collabor-
ation around the student is the most important factor. 
And guardians are the be all and end all. If we can’t 
get in touch with them, we have nothing to gain, so 
it’s really important. We have to have the guardians 
and parents on our side, we have to show that we 
want to help find common ground. Otherwise, we’ll 
get nowhere.

A school counsellor answers the question: “How 
did the collaboration go when you discovered that 
someone was using alcohol or narcotics?” Successful 
collaboration as a protection dimension is dramatised 
in the representation as “far-reaching collaboration”: 

Overall it went quite well, but of course there were 
some municipalities where you kind of thought that 
a young person had admitted that they’d smoked pot 
kind of just because that was what was expected of 
them. Then there were also those municipalities that 
kind of thought it wasn’t sufficiently serious to do 
anything more than call the kid in to a conversation 

with social services or whatever, that they, like, didn’t 
need to pay for any testing. /…/ in other cases we had 
very far-reaching collaboration, with follow-up meet-
ings together with social services, but those mainly 
had to do with young people who had been habitually 
smoking for quite a long time and where there was a 
great risk that they would continue down that path. 
And where there were perhaps a few other problems, 
too, like neuropsychiatric diagnoses and the like, 
where you saw a risk of ((deep sigh)) the develop-
ment of a real dependency on self-medicating a bit 
that was, like, so apparent in the young person.

Conclusions. The purpose of this study is to 
present new knowledge about the oral representations 
of the health promotion, prevention, and remediation 
efforts of professional actors working with young 
people who use alcohol and narcotics. These oral 
representations produce and reproduce an interactive 
space for developing both successes and obstacles in 
relation to young people (students) and to themselves 
in the role of professional actor – as an interactive 
form of professional identity. In the representations 
analysed as a product of the dynamic and commit-
ment (as well as lack of commitment) in myriad inter-
actions in upper-secondary school and treatment con-
texts, images emerge of possible social pedagogical 
recognition in the role of a professional actor and in 
the role of a young person/student [14; 22; 39; 13; 28; 
23; 24; 6; 25; 38; 5]. This sought-after recognition 
in the study’s contexts of school and treatment con-
tributes to the creation and re-creation of autonomous 
and individual unique actors in those contexts. 

According to previous research, recognition in 
the social pedagogical sense is necessary for the 
self-realisation of both professional actors and young 
people (student) in such contexts [27; 37; 32; 2; 3; 10; 
6; 26; 5; 31]. In this analysis, this recognition refers 
to the formulation of individual identities. These 
identities are fundamentally based on the creation of 
individual actorship characterised by autonomy and 
normative correct behaviour in relation to the use of 
alcohol and narcotics, the self, others (meaning other 
professional actors and young people/students), and 
past and present experiences in and beyond upper-sec-
ondary school and treatment contexts [5; 31]. 

The representations of health promotion, pre-
vention, and remediation efforts in the practical and 
organisational work of professionals with young 
people (students) who use alcohol and narcotics 
highlight several dimensions that are constructed 
and reconstructed in the narrative dynamic. One of 
these dimensions is, for example, a presentation of 
the importance of being able to offer professional 
actors and young people (students) good and safe 
regions that enable social pedagogical recognition in 
the upper-secondary school and treatment contexts. 
Previous research has highlighted the importance of 
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critical analysis of oppressive and exclusionary stor-
ies, actions, and attitudes in both upper-secondary 
school and treatment contexts. These factors create 
and re-create interactive status hierarchies in contexts 
in which the privileged actors hold higher positions 
than the marginalised actors, who are at risk of exclu-
sion and becoming outsiders [7; 17; 9; 19; 18; 12; 
16; 30; 11; 2; 3; 10; 6; 5; 31]. The representations of 
health promotion, prevention, and remediation efforts 
can be analysed as an interactive success in profes-
sional work with young people (students) who use 
alcohol and drugs (“get them into the system, like, 
into class. ‘Sit here, be there, be a part of this’”). It also 
can be analysed as an interactive expression of the 
exclusion of young people (students) from upper-sec-
ondary school and treatment contexts (“I don’t need 
to go to school”). Interactive success is created and 
re-created, for example, when a high-status actor in 
these contexts (the professional actor) highlights the 
significance of providing care and planning based on 
previous knowledge about the young person (student). 
In the same accounts, the young person in question is 
constructed and reconstructed as deviant and margin-
alised – an actor who is excluded from these contexts 
and is an outsider in relation to them – especially if a 
third party such as the police is involved in the inter-
action (“they get the police involved”). 

The health promotion, prevention, and remedi-
ation efforts represented in this study can be analysed 
as part of two institutional conditions – the upper-sec-
ondary school context and the treatment context – that 
actively contribute to the production and reproduc-
tion of barriers to the social pedagogical recognition 
of professional actors and young people (students) in 
their roles (such as teachers, youth counsellors, school 
counsellors, successful young person/student). Por-
trayals of the interactive meaning involve inclusion of 
all actors expected to collaborate regarding the student 
category, based on the premises of the professional 
actor; prior knowledge, personal choice, and profes-
sional student identity; drug tests; laws and governing 
documents; and protection and risk dimensions. These 
portrayals create and re-create a series of interactive 
images from the different subregions of the study 
contexts and interfere with the social pedagogical 
recognition of professional actors and young people 
(students). They do so by maintaining the production 
and reproduction of professional actors and young 
people (students) as outliers from a normal and nor-
matively accepted school and treatment process (“For 
example, can a kid who’s a habitual hash smoker drive 
a tractor within the framework of his education?”). 

The representation of normatively right and devi-
ant behaviour in the narrative dynamic contributes 
to the production and reproduction of both the social 
pedagogical recognition and exclusion of profes-
sional actors and young people (students) inside and 

outside the upper-secondary school and treatment 
contexts [5; 31]. This dynamic highlights how actors 
with higher status in these contexts (professional 
actors) can use oral representations (language) as a 
narrative charge to mark the status position of the 
young person (the student), an actor with a lower 
status in these contexts (“Well, but you’re an idiot 
because you smoke pot – I mean, what are you think-
ing?”). With the help of their language, professional 
actors act out, represent, produce, and reproduce the 
interactive advantage of defining and re-defining 
actors with lower status in upper-secondary school 
and treatment contexts. These representations cre-
ate and re-create interactive space to control and 
oppress young people (students) who, in these situa-
tions, are sometimes also fighting for their own social 
pedagogical recognition in these contexts. Previous 
research draws attention to the importance of raising 
awareness of the professional role of occupational 
groups in relation to subordination and superiority 
aspects, and to the language used in interpersonal 
interactions in school and treatment context [5; 31] .

 In relation to the production and reproduction of 
successes, obstacles, social pedagogical recognition, 
exclusion, and interactive status positioning analysed 
above, the oral representations create and re-create 
a series of images about the control and repression 
of young people (students). These images seem to be 
narratively synchronised with the superiority of the 
professional actors in relation to young people, inter-
active status positioning in relation to young people, 
and language use. The presentation by the profession-
als of the young people’s subordination and the pro-
fessionals’ own superiority produces and reproduces 
a series of images. These images cement a position-
ing of the superior actor (the professional) who sets 
the agenda for how young people (students) should 
behave to fit into the prevailing normative order in 
upper-secondary school and treatment contexts (“But 
you know that it’s illegal here in Sweden”). 

Ideally, upper-secondary schools, in collabora-
tion with outpatient treatment units, provide social 
pedagogical recognition and tools for educational 
development [5; 31]. If young people (students) 
who use alcohol and drugs do not receive these tools 
and recognition, other social institutions must come 
forward and offer alternative platforms for educa-
tional development and self-realisation. Upper-sec-
ondary school and outpatient treatment units are the 
main platforms for young people (students) who 
use alcohol and drugs (as well as for professional 
actors) to restore a positive view of themselves and 
thus have potential in the social pedagogical con-
text. The possibility of social pedagogical recogni-
tion and development is embedded in a number of 
interactive dimensions in upper-secondary school 
and treatment situations [5]. Good relationships 
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between young people and professional actors con-
stitute an important dimension in which the social 
pedagogical recognition is based on caring, trust, 
and mutual interactions. It is crucial for profession-
als to take an approach of inclusion of young people 
(students) in the school and treatment contexts, with 
attention to their ability to develop and change in a 
social and educational sense. This development and 
change both are in relation to interactive flows in 
upper-secondary school and treatment contexts and 
beyond these contexts (“the students actually start 
telling and talking a little about how they are feeling 
and what their life looks like outside of school”). 
Such an inclusive approach imposes demands on 
how upper-secondary schools and outpatient treat-
ment units organise their work with young people 
(students) who use alcohol and narcotics. In addi-
tion, this approach plays a role in determining what 
support and room for manoeuvring professional 
actors in these contexts are afforded in their prac-
tical work with this category of students. An inclu-
sive approach will influence the expected norma-
tively right and deviant actions in upper-secondary 
school and treatment contexts, as well as in relation 
to laws and policies that to some extent govern prac-
tical work in these situations [5; 31].

Several interesting questions arose during work 
on this analysis, all related to whether (and if so, 
how) the various professional categories that figure 
in upper-secondary school and treatment contexts 

draw attention to the importance of psychiatric and 
medical issues in their practical work with young 
people who use alcohol and narcotics. The primary 
question is how psychiatric and medical questions 
such as those below can be handled narratively: What 
should professionals be treating? What is the content 
of the treatment? What is the goal of the treatment 
in relation to the patient group “young people who 
use alcohol and drugs”? Why should the professional 
choose precisely that content in the treatment and not 
something else? How can young people be motivated 
to stop using alcohol and narcotics in connection with 
treatment? Who is the young person being treated? 
Who should decide on the content of the treatment for 
that particular category of young people? 

As a counterpoint to the psychiatric and medical 
perspective, another interesting question is how the 
professional’s practical actions in the situation con-
tribute to the following: the production and reproduc-
tion of success and obstacles in social pedagogical 
work with young people who use alcohol and drugs; 
social pedagogical recognition or a lack of recog-
nition in the role of a professional and of a young 
person (student); the production and reproduction of 
professional occupational identities and the identi-
ties of young people (students); and moralisations in 
school and treatment contexts in relation to past and 
present practical behaviour of both actors regarding 
normatively right versus normatively deviant actions 
in these and other contexts.
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Сьогодні у високорозвинених країнах та тих країнах, що активно 
розвиваються, кожна дитина з порушенням психофізичного розвитку 
має право отримати таку освіту, яка дозволить їй розкрити свій 
внутрішній потенціал та бути максимально залученою до суспільного 
життя. У 2011 році Україною була підтримана західна ініціатива 
щодо соціалізації осіб з обмеженими можливостями шляхом надання 
їм освітніх послуг у межах інклюзивної школи. Через проблеми 
з керуванням власною поведінкою, соціальною взаємодією та 
академічною успішністю організація процесу навчання дітей, що 
мають психічні розлади, викликає особливий інтерес у представників 
освітньої спільноти. Оскільки Сполучені Штати Америки мають 
більший досвід навчання таких дітей разом з однолітками з типовим 
розвитком, ми вважаємо необхідним звернутися до досвіду цієї країни.
Метою статті є аналіз підходів до визначення основних понять проблеми 
освіти дітей із порушенням психічного розвитку у законодавчих 
актах США. Для вирішення поставленої мети нами були використані 
такі методи: аналіз нормативно-правових актів, ретроспективний метод 
та термінологічний розбір.
Результати. У статті надано визначення ключовим поняттям, які 
стосуються навчання дітей з особливими освітніми потребами 
у загальноосвітніх школах США. Провівши аналіз нормативно-
правової бази, нами виділені та проаналізовані такі поняття, як 
«дитина з порушенням психофізичного розвитку», «спеціальна 
освіта», «пов’язані послуги», «додаткова допомога та сервіси», 
«індивідуальна програма розвитку» та «план 504». Також у статті 
розглянуто низку складників індивідуальної програми розвитку для 
дитини з ментальними порушеннями, а саме модифікації навчальної 
програми; акомодації середовища, де навчається дитина з порушенням 
психофізичного розвитку; сервіси допоміжних технологій; послуги 
переходу для підлітків; визначення ступеня, у якому дитина буде 
включена до загальноосвітнього середовища; ресурсна кімната та 
інструкції, що надаються мобільним корекційним педагогом. У кінці 
статті нами наданий аналіз плану поведінкової корекції – важливої 
складової частини індивідуальної програми розвитку, оскільки діти 
з психічними розладами нерідко мають поведінкові проблеми.

Ключові слова: освіта у 
США, інклюзивна освіта, 
послуги спеціальної освіти, 
дитина з особливими 
освітніми потребами, дитина 
з порушенням психофізичного 
розвитку, психічні розлади, 
заклад загальної освіти, 
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поведінкової корекції.
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Today, a child with a disability who lives in highly developed countries 
and developing ones has the right to get an education that will allow  
him/her to unleash his/her inner potential and be maximally involved in 
social life. In 2011, Ukraine supported a Western initiative to socialize people 
with disabilities by providing them educational services in inclusive schools. 
Because of problems with behavior control, social interaction and academic 
performance, the organization of the learning process of children with mental 
disorders is of particular interest to members of the educational community. 
As the United States has more experience in educating such children along 
with peers with typical development, we consider it necessary to draw our 
attention to the experience of this country.
The purpose of the article is to analyze approaches to definine the basic 
concepts of the problem of education of children with mental disabilities in the 
US laws and regulations. To solve this goal we used the following methods: 
analysis of the law, retrospective method and terminological analysis.
Results. The article provides definitions of key concepts related to the 
education of children with special needs in the USA. After analyzing the 
legal framework, we identified and analyzed such concepts as "a child with a 
disability", "Special Education", "Related Services", "Supplementary Aids and 
Services", "Individualized Education Program" and " plan 504 ». The article 
also considered a number of components of an Individualized Education 
Program for a child with a mental disorder, in particular modifications of the 
curriculum; accommodations of the environment where a child with a disability 
studies; assistive technology services; transition services for adolescents; 
determining the degree to which the child will be included in the general 
education environment; resource room and itinerant instructions. At the end of 
the article, we provided an analysis of the the Behavior Intervention Plan – an 
important component of an individual development program, as children with 
mental disorders often have behavioral problems.

Key words: education in the 
USA, inclusive education, 
special education services, 
a child with special needs, a 
child with a disability, mental 
disorders, general education 
environment, Individualized 
Education Program, behavioral 
problems, and Behavioral 
Іntervention Рlan.

Сьогодні кожна дитина з особливими освіт-
німи потребами (ООП) має право отримати 
освіту, яка дозволить їй розкрити свій внутріш-
ній потенціал та бути максимально залученою до 
суспільного життя. У 2011 році Кабінетом Міні-
стрів України була підтримана ініціатива щодо 
впровадження інклюзивного освітнього про-
стору, де дитина з порушенням психофізичного 
розвитку має можливість навчатися у закладі 
загальної освіти за місцем свого проживання 
разом з однолітками, що типово розвиваються. 
Оскільки дитина з ООП може мати відмінні від її 
нормотипових однолітків труднощі на шляху до 
досягнення освітньої мети, організація процесу 

навчання для такої дитини у загальноосвітньому 
закладі викликає багато питань у представників 
освітньої спільноти.

У межах нашої статті ми вважаємо необхід-
ним зробити акцент саме на дітях із психічними 
та поведінковими розладами. Через їх складнощі 
з соціальною адаптацією, нерідку неуспішність 
в отриманні академічних навичок та проблемну 
поведінку процес інтеграції у середовище з одно-
літками з типовим розвитком є досить нелегким. 
Оскільки Україна робить тільки перші кроки на 
шляху до реалізації інклюзивної освіти, ми вва-
жаємо необхідним звернутися до теорії та прак-
тики країн, що мають більш тривалий період її 
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впровадження. На нашу думку, успішну прак-
тику навчання дітей з ООП, зокрема тих, що 
мають психопатологічні синдроми, показують 
Сполучені Штати Америки. Для розуміння осо-
бливостей організації освіти у США для таких 
дітей вважаємо за потрібне провести аналіз 
основних понять – освітніх послуг, що нада-
ються дитині з обмеженими можливостями. Їх 
визначенням займалися такі дослідники, як: Дж. 
Беккен (J. Bakken), Е. Бьонз (E. Burns), М. Вин-
зер (М. Winzer), С. Вотсон (S.Watson) В. ДеЛі-
совой (V. DeLissovoy), Дезінгер (J. Desinger), 
М. Йелл (M. Yell), М.Є. Захарчук, А. Катсиан-
ніс (A. Katsiyannis), А.А. Колупаєва, А. Ловрей 
(A. Lowrey), Ю.В. Мельник, К. Мутуа (K. Mutua), 
Ф. Обіакор (F. Obiakor), М.А. Порошенко, A. Рора-
тори (A. Rotatori), Дж. Сідерс (J. Siders), Р. Скі- 
ренбергер (R. Scheerenberger), Т.М. Фаласеніді.

Мета нашої статті – аналіз підходів до визна-
чення основних понять проблеми освіти дітей із 
порушенням психічного розвитку у законах США.

Для досягнення поставленої мети використані 
такі теоретичні методи дослідження, як аналіз 
нормативно-правових актів, ретроспективний 
метод та термінологічний розбір.

Результати. Відповідно до Закону США про 
реабілітацію від 1973 року (The Rehabilitation Act) 
«жодна людина з порушенням психофізичного 
розвитку не повинна піддаватися дискримінації 
через її порушення» [10]. У галузі освіти цей закон 
ознаменував можливість навчання дітей з ООП 
разом з їх нормотиповими однолітками за умови 
змін у навчальному середовищі, що передбачають 
створення безперешкодного доступу до шкіл та 
класів. Для подальшого детального аналізу освіт-
ніх послуг, що отримує така дитина, визначмося 
із ключовим поняттям нашого дослідження, а 
саме з терміном «людина/дитина з порушенням 
психофізичного розвитку» (a person/a child with a 
disability). У Законі про реабілітацію надано таке 
визначення цього поняття: «це будь-яка особа, 
яка має порушення психічного або фізичного роз-
витку, що призводить до суттєвих труднощів у 
працевлаштуванні» [10]. Закон про освіту людей 
із порушенням розвитку від 2004 року (Individuals 
with disability education act, IDEA) дає більш кон-
кретне визначення терміна: «дитина з порушен-
ням психофізичного розвитку – це та, що входить 
до однієї з 13 категорій, до яких відносяться спе-
цифічні розлади навчання (дислексія, дисграфія, 
дискалькулія), розумова відсталість, порушення 
слуху та зору, мовленнєві порушення, серйозні 
емоційні розлади, ортопедичні порушення, аутизм, 
травматичне ураження мозку та інші значні пору-
шення, які вимагають спеціальної освіти та пов’я-
заних послуг» [7]. Порівнюючи обидва норматив-
но-правові документи, доходимо висновку, що 

Закон про освіту людей із порушенням розвитку 
від 2004 року (далі – IDEA’04) дає більш вузьке 
визначення поняттю, що може свідчити про мож-
ливість отримання послуг за Законом про реабі-
літацію більшою кількістю дітей. Тобто серед 
дітей із психічними та поведінковими розладами 
освітні послуги, які запропоновані у IDEA’04, 
будуть надані дітям зі значними порушеннями 
функціонування (аутизмом, порушенням інте-
лектуального розвитку, специфічними розладами 
навчання, мовленнєвими порушеннями,  емоцій-
ними порушеннями, включаючи їх прояви у осіб із 
шизофренією, травматичним ураженням мозку), а 
ті діти, що мають більш м'які порушення, отри-
мають допомогу за Законом про реабілітацію 
від 1973 року.  Надалі надамо визначення тим 
освітнім послугам, які отримують діти з менталь-
ними порушеннями відповідно до цих законів.

Відповідно до IDEA’04 кожна дитина з пору-
шенням психофізичного розвитку має право на 
належну безкоштовну державну освіту (Free 
Аppropriate Рublic Еducation, FAPE), що перед-
бачає надання їй спеціальної освіти (Special 
education) та пов’язаних послуг (related services) у 
віці від 3 до 21 року [7]. Проаналізуємо наведені 
поняття більш детально.

У IDEA’04 поняття «спеціальна освіта» визна-
чається як спеціально розроблені інструкції, 
які «відповідають унікальним потребам дитини 
з особливими освітніми потребами та включають 
у себе інструктаж, що проводиться у класі, вдома, 
у лікарні, в інтернаті та інших місцях», а також 
інструктаж із фізичного виховання [7]. До спеці-
ально розроблених інструкційі відносяться реко-
мендації щодо адаптації змісту освіти, методів 
навчання та визначення способу надання інструк-
цій з метою забезпечення максимального доступу 
дитини з ООП до навчання у загальноосвітньому 
закладі [5]. Інструкції (або послуги) спеціальної 
освіти існують у двох формах: прямій та непря-
мій. Перша означає навчання дитини з психофі-
зичними порушеннями безпосередньо корекцій-
ним педагогом, друга – надання ним консультацій 
вихователям, учителям та батькам дитини для про-
ведення модифікації навчальної програми, акомо-
дації середовища та адаптації тестових завдань 
у інклюзивному просторі. Ми згодні з Е. Бьонз 
(E.Burns), що спеціальна освіта у США не є про-
цесом та результатом отримання знання дитиною 
з обмеженими можливостями у сегрегованому 
місці. Вона є низкою послуг, які надаються такій 
дитині, щоби зробити можливим навчання з одно-
літками з типовим розвитком [1, c. 32].

Пов’язані послуги визначаються у IDEA’04 як 
«перевезення та такі розвиваючі, корекційні та 
допоміжні сервіси, які необхідні дитині з ООП 
для отримання користі від спеціальної освіти» [3]. 
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Відповідно до IDEA до таких послуг відносяться: 
раннє виявлення порушень розвитку, оцінювання 
стану дитини, інтерпретація результатів оцінки 
навичок дитини, корекція мовленевих патологій, 
медичний супровід, фізична та трудова терапія, 
навчання орієнтації та мобільності, розроблення 
програм корекції поведінки, підготовка до працев-
лаштування тощо. Там же зауважено, що пов’я-
зані послуги є індивідуальними та проводяться 
у сегрегованному приміщенні, але деякі види 
сервісів можуть надаватися у регулярному класі. 
На думку Е. Бьонз (E. Burns), до пов’язаних послуг 
відносяться: навчання орієнтації та мобільності, 
фізична терапія, трудотерапія та допоміжні тех-
нології (assistive technology). Виходячи із вищеза-
значеного ми будемо визначати пов’язані послуги 
як додаткову корекційну психолого-педагогічну 
та медичну роботу з дитиною, яка допомагає їй 
максимально покращити свій стан для отримання 
кращих результатів у навчанні [1, c. 48].

Невід’ємним компонентом FAPE є «додаткова 
допомога та сервіси» (Supplementary Aids and 
Services), мета яких – навчання дитини з ООП за 
принципом створення середовища, яке найменш 
обмежує (Least Restrictive Environment), тобто 
включення її до загальноосвітнього простору 
у максимально можливому ступені [3]. До цих 
послуг Е. Бьонз (E. Burns) відносить: модифікації 
навчальної програми (modifications), акомодації 
середовища (accommodations), тренування вчите-
лів загальноосвітньої школи (trainings for general 
educators), навчання за допомогою однолітків (peer 
tutoring), послуги допоміжних технологій (assistive 
technology services) та використання ресурсної 
кімнати. Е. Бьонз (E. Burns) зазначає, що нерідко 
пов’язані послуги та додаткова допомога і сервіси 
можуть перетинатися та повторюватися, особливо 
якщо дитина отримує сервіси спеціальної освіти в 
інклюзивному класі, але ми згодні з дослідником 
у тому, що унікальність цих послуг полягає саме у 
наданні можливості дітям з ООП навчатися разом 
з однолітками з нормотиповим розвитком за допо-
могою зменшення бар’єрів у середовищі [1, c. 7].

Наступним терміном, який ми розглянемо, є 
«індивідуальна програма розвитку» (Individualized 
Education Program, IEP) дитини. Вона є письмо-
вим документом, у якому зазначено рівень успіш-
ності дитини, цілі навчання та послуги спеціаль-
ної освіти. До останніх відносяться: модифікації 
навчальної програми (modifications), акомодації 
(accommodations), допоміжні технології (assistive 
technology services), послуги переходу (transition 
services) та ступінь, у якому дитина буде включена 
до загальноосвітнього середовища (continuum of 
alternative placements) [4]. Проаналізуємо більш 
детально кожен із термінів, що використовуються 
у індивідуальній програмі розвитку дитини.

У IDEA’04 зазначено, що модифікації та ако-
модації – це зміни, що проводяться у навчальному 
середовищі, навчальних матеріалах та завданнях, 
які дозволять дитині з інвалідністю бути успішною 
у інклюзивному класі. До перших, модифікацій, 
належать зміни навчальної програми шляхом  змен-
шення рівня вимог до дитини, тобто результат 
навчання дитини з інвалідністю та дитини з нор-
мотиповим розвитком не є ідентичним. Виділя-
ють такі модифікації, як надання альтернативних 
завдань дитині, спрощення тестів (наприклад, 
перевірка виключно ключових понять), звільнення 
від виконання деяких завдань та інше. Другі, ако-
модації, є змінами навчальних матеріалів та сере-
довища без пом’якшення вимог до знань, умінь та 
навичок, якими дитина повинна оволодіти у про-
цесі навчання. До акомодацій належать: повідом-
лення, що надаються дитині у разі змін розкладу, 
використання навушників для блокування зайвого 
шуму, доступ до тихого місця, надання дитині 
більшого часу для виконання завдання тощо.

Ще одним поняттям є «послуги допоміжних 
технологій» (assistive technology services). Ці 
послуги розроблені для визначення обладнання, 
яке допоможе дитині бути більш успішною у 
навчанні. Наприклад, для дітей із тяжкими мов-
ленєвими порушеннями та аутизмом до допо-
міжних технологій відноситься альтернативна 
комунікація, а саме альбоми з картками PECS для 
дітей дошкільного віку та голосова допомога під 
час комунікації (voice output communication aids, 
VOCA) для старших дітей. Для отримання необ-
хідних навичок та корекції проблемної поведінки 
у таких дітей використовуються комп’ютерні про-
грами, які встановлюються на планшет чи телефон 
дитини. Серед таких програм є e-kid tools, e-kid 
skills, Picture-It, Boardmaker, Pix-Writer та інші. Ці 
програми націлені на покращення рівня комуніка-
ції та самоуправління шляхом самостійного оці-
нювання поведінки та вивчення нових навичок, 
необхідних для функціонування у суспільстві 
[11, с. 256–267].

Наступним терміном, який входить до індиві-
дуальної програми розвитку, є «послуги переходу» 
(Transition Services). У IDEA’04 підкреслено, що 
послуги переходу надаються учню тільки після 
досягнення шістнадцяти років. Їх метою є покра-
щення академічних досягнень та навичок само-
обслуговування для подальшого самостійного 
дорослого життя, яке включає у себе навчання у 
закладах професійної освіти, вищих навчальних 
закладах, підготовку до працевлаштування та 
незалежного життя. Команда супроводу визначає 
рівень академічних знань та функційних навичок 
дитини; цілі для життя після закінчення серед-
ньої школи; навички, які необхідні для досяг-
нення цих цілей, та стратегії роботи з учнем. До 



107

Pedagogical Sciences: Theory and Practice. № 3 (39), 2021 ISSN 2786-5622

послуг переходу входять: покращення навичок 
комунікативних, самообслуговування, вирішення 
проблем, навчання планування власного бюджету 
та купівлі необхідних товарів у магазині, допо-
мога у використанні публічного транспорту, під-
тримка у виборі професії, стажування та інші [9].

За принципом створення середовища, яке 
найменш обмежує, дитина з порушенням психо-
фізичного розвитку повинна бути включена до 
загальноосвітнього простору у максимально мож-
ливому ступені, що означає навчання такої дитини 
з її нормотиповими однолітками у тому разі, якщо 
обидві сторони – дитина з ООП та її нормоти-
пові однолітки – отримують користь від наведе-
ного процесу навчання. Оскільки нерідко учні з 
середніми та тяжкими ментальними порушен-
нями не можуть отримати належну освіту у межах 
повної інклюзії, закон зобов’язує штат надати їм 
континуум альтернативних приміщень (continuum 
of alternative placements). Серед таких примі-
щень у законі IDEA’04 виділяються: найбільш 
сегреговані (спеціальні класи, спеціальні школи, 
інструкції на дому та лікарні) та найменш (ресур-
сні кімнати та інструкції, що надаються мобіль-
ним корекційним педагогом – itinerant instruction) 
[6]. Проаналізуємо останні два більш детально. 
Ресурсна кімната є окремим приміщенням, де 
учні з ООП можуть отримати послуги спеціальної 
освіти індивідуально чи у невеликій групі протя-
гом навчального дня. Така кімната є необхідною 
для дитини з порушенням сенсорної інтеграції, 
яка через шуми та інші відволікаючі фактори, які 
присутні у звичайному класі, не може сконцен-
труватися над завданням. Крім цього, ресурсна 
кімната може використовуватися для оцінювання 
дитини, надання їй необхідного матеріалу більш 
повільними темпами, проведення корекційно-по-
ведінкових занять та зустрічі команди супро-
воду – IEP (Watson, 2020). Інструкції, що нада-
ються мобільним корекційним педагогом (itinerant 
instruction), – інструкції у прямій та непрямій 
формі, які надаються корекційним педагогом, що 
не закріплений за якоюсь окремою школою [12].

Кожна індивідуальна програма розвитку роз-
робляється командою супроводу дитини (Indivi- 
dualized education program team), склад якої є окре-
мим для кожної дитини. До команди супроводу 
входять батьки дитини, вчитель інклюзивного 
класу (якщо дитина навчається у загальноосвітній 
школі), корекційний педагог (не менше одного), 
спеціаліст, який має право на інтерпретацію резуль-
татів діагностичної роботи, інша людина за вибо-
ром батьків та, за можливістю, сама дитина [4].

Оскільки вчителі, які працюють із дітьми 
з ментальними розладами, нерідко стикаються 
з проблемною поведінкою своїх учнів, яка може 
не тільки заважати отримувати знання самій 

дитині, а й бути небезпечною для її оточення, то 
наступним терміном, який ми розглянемо, є план 
поведінкової корекції (Behavioral Іntervention 
Рlan, BIP). Цей план побудований на результатах 
функційної оцінки поведінки та включає у себе 
опис небажаної поведінки, гіпотезу щодо при-
чин її виникнення та стратегії її корекції. Функ-
ційна оцінка поведінки (Functional Вehavioral 
Аssessment) означає визначення цілей (функцій) 
проблемної поведінки. Біхевіористка В. ДеЛі-
совой (V. DeLissovoy) виділяє такі дві функції 
небажаної поведінки: отримання позитивного 
підкріплення (отримання уваги, чогось матері-
ального або сенсорного задоволення) та отри-
мання негативного підкріплення (втеча від чогось 
неприємного) [2, c. 510]. Для визначення функції 
проблемної поведінки корекційний педагог чи 
поведінковий психолог визначає контекст, у якому 
виникає поведінка, а також фактори, які її закрі-
плюють. Щоб написати висновок щодо функції 
небажаної поведінки, спеціалістами повинно бути 
проведено пряме спостереження, опитування 
батьків, вчителів та, за можливістю, самої дитини. 
За результатами функційної оцінки поведінки 
розробляється корекційна програма, яка націлена 
на навчання дитини альтернативної, соціально 
прийнятної поведінки. Під час реалізації корек-
ційної програми поведінковим трапістом прово-
диться моніторинг успішності дитини (Progress 
monitoring), що включає у себе зазначення змін 
частоти, тривалості на інтенсивності поведінки.

Відповідно до закону «Про освіту» штату Нью 
Йорк, якщо поведінка дитини з психічним пору-
шенням може загрожувати їй самій або іншим 
учасникам навчального процесу, вона може 
бути поміщена на деякий час у тайм-аут кімнату 
(time out room) або може підлягати екстреному 
втручанню. Метою введення тайм-аут кімнати є 
надання дитині часу для повернення контролю 
над своїми діями. До екстреного втручання від-
носиться використання фізичної сили, наприклад 
обмеження руху. Слід відзначити, що секція 19.5(a) 
забороняє використання аверсивних стимулів, 
окрім випадків, коли ситуація є небезпечною 
для самої дитини, оточення або майна школи [9].

Дитина з ООП, що має легкі форми порушення 
психічного чи фізичного розвитку, які значною 
мірою не заважають їй отримувати освіту разом 
з однолітками у загальноосвітній школі, не під-
падає під IDEA та розроблення індивідуальної 
програми розвитку, що забезпечує їй доступ до 
послуг спеціальної освіти. Така дитина захищена 
секцією 504 (section 504) Закону про реабілітацію 
від 1973 року. Відповідно до цього закону дитина, 
яка має незначні порушення розвитку, вимагає 
розроблення плану 504 (504 plan), у якому вка-
зуються види акомодацій, які необхідні дитині 
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для успішного навчання у школі. Наприклад, для 
дитини з розладом дефіциту уваги та гіперак-
тивності (РДУГ) може бути надане тихе місце та 
більша кількість часу для завершення завдання чи 
контрольної роботи. Для покращення поведінки 
дитині надається місце біля вчителя, система 
заохочень за допомогою жетонів або письмові 
критерії для регуляції поведінки самою дитиною 
(self-manegment). Оскільки сидіння на уроці та 
концентрація уваги є проблемою для такої дитини 
через збільшену потребу у рухах, на ніжки стільця 
такої дитини може бути надягнений резиновий 
жгут. Під час уроку дитина може надавлювати на 
цей жгут ногами, це дозволить наситити її пропрі-
оцептивну систему, що зробить її більш зосере-
дженою на завданні [10]. 

Висновки. У статті проаналізовано терміноло-
гічне поле проблеми освіти дітей з порушеннями 
психічного та фізичного розвитку у США. Спи-
раючись на нормативно-правові акти та напрацю-

вання освітян, нами надано визначення поняттям 
«спеціальна освіта» (special education) та «пов’я-
зані послуги» (related services). Серед послуг 
спеціальної освіти нами висвітлена структура 
написання індивідуальної програми розвитку 
(Individualized Education Program) для дитини з 
помірними та тяжкими порушеннями, а також 
надані визначення таких структурних компонен-
тів цієї програми, як модифікації, акомодації, 
послуги переходу (transition services), допоміжні 
технології (assistive technology service) та конти-
нуум альтернативних приміщень (continuum of 
alternative placements). Оскільки діти, що мають 
ментальні розлади, нерідко мають проблемну 
поведінку, нами визначена програма, що націлена 
на подолання поведінково складних ситуацій, – 
план поведінкової корекції (Behavioral Іntervention 
Рlan, BIP). Також у нашій роботі висвітлені 
послуги, для дітей, які мають незначні порушення 
психічного розвитку, – план 504 (504 plan).
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АНАЛІЗ ІСТОРИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ТА СУЧАСНИХ ПЕРСПЕКТИВ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ДИТИНИ НА ВИХОВАННЯ В СІМ’Ї В УКРАЇНІ
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У статті аналізуються форми сімейного виховання дітей-сиріт в історичній 
ретроспективі, досліджується сучасна ситуація щодо забезпечення права 
дитини на виховання в сім’ї в Україні. 
Метою статті є аналіз історичних передумов та сучасних перспектив 
забезпечення права дитини на виховання в сім’ї. Для досягнення мети 
використано комплекс методів дослідження, таких як: аналіз, синтез, 
порівняння, систематизація.
Акцентовано увагу на тому, що проблема забезпечення права дитини 
на виховання в сім’ї має історичні корені. Припускається, що існуючі 
у прадавні часи форми сімейного влаштування дітей (усиновлення, опіка, 
піклування, патронаж) стали своєрідним орієнтиром для розроблення та 
впровадження сучасних сімейних форм виховання дитини. Звертається 
увага на сучасні перспективи оптимізації ситуації в межах досліджуваної 
проблеми: курс на стратегію деінституціалізації через залучення 
міжсекторальної партнерської взаємодії у процесі створення належних 
умов для підтримки і розвитку правових форм сімейного виховання 
дитини. Наведено зміст діяльності коаліції «Відкриваємо двері дітям», 
проаналізовано позитивні результати деінституціалізації в розвинених 
країнах світу. 
У висновках зазначено, що необхідність забезпечення права дитини на 
виховання в сім’ї насамперед зумовлюється пріоритетністю сімейного 
середовища для повноцінного розвитку дитини. Наголошується на 
важливості комплексного підходу до вирішення досліджуваної проблеми, 
зокрема й шляхом здійснення аналізу історичних прототипів сучасних 
сімейних форм виховання. Зазначається, що успішність процесу 
забезпечення права дитини на виховання в сім’ї значною мірою залежить 
від налагодження конструктивної взаємодії між учасниками реалізації 
національної стратегії реформування системи інституційного догляду 
та виховання дітей. Суттєва роль при цьому належить організаціям 
третього сектору (Альянс «Україна без сиріт», фонд Петра Порошенка, 
«Партнерство кожній дитині», «Надія і житло для дітей», коаліція 
«Права дітей в Україні», «Дитина з майбутнім»), що активно долучилися 
до впровадження досліджуваної ситуації.

Ключові слова: права 
дитини, сімейне виховання, 
інститути догляду та 
виховання, стратегія, 
деінституціалізація.
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The article analyzes the forms of family upbringing of orphans in historical 
retrospect, explores the current situation regarding the right of the child to 
family upbringing in Ukraine.
The purpose of the article is to analyze the historical background and current 
prospects for ensuring the child's right to family upbringing. To achieve this 
goal, a set of research methods was used: analysis, synthesis, comparison, 
systematization.
Emphasis is placed on the fact that the problem of ensuring the child's right 
to family upbringing has historical roots. It is assumed that the existing in 
ancient times forms of family placement of children (adoption, guardianship, 
care, patronage), became a kind of reference point for the development and 
implementation of modern family forms of child rearing. Attention is paid to the 
modern prospects of optimizing the situation within the researched problem: 
a course on the strategy of deinstitutionalization through the involvement of 
intersectoral partnerships in the process of creating appropriate conditions for 
the support and development of legal forms of family upbringing of the child. 
. The content of the activity of the coalition «We opening doors to children» 
is presented; the positive results of deinstitutionalization in the developed 
countries of the world are analyzed.
The conclusions state that the need to ensure the right of the child to be brought 
up in a family is primarily determined by the priority of the family environment 
for the full development of the child. The importance of an integrated approach 
to solving the research problem is emphasized, in particular by analyzing 
historical prototypes of modern family forms of education. It is noted that the 
success of the process of ensuring the right of the child to family upbringing 
largely depends on the establishment of constructive cooperation between 
the participants in the implementation of the national strategy for reforming 
the system of institutional care and upbringing of children. A significant role 
belongs to the organizations of the third sector (Alliance «Ukraine without 
Orphans», Petro Poroshenko’s Foundation, «Partnership for Every Child», 
«Hope and Housing for Children», the coalition «Children’s Rights in 
Ukraine», «Child with a Future»). actively joined in the implementation of the 
studied situation.

Key words: child's rights, family 
upbringing, boarding schools, 
strategy, deinstitutionalization.

Постановка проблеми. Конвенція ООН про 
права дитини, Сімейний кодекс України та Закон 
України «Про охорону дитинства» визначають 
сім’ю як природне середовище для повноцінного 
фізичного, інтелектуального, духовного, культур-
ного та соціального розвитку дитини, її матері-
ального забезпечення. Згідно з ключовими поло-
женнями зазначених документів, сім’я виступає 

суб’єктом відповідальності за створення належ-
них умов для соціалізації дитини. Дитина має 
право на спільне з батьками (або одним із них) 
проживання в сім’ї та піклування. 

Проте станом на 1 січня 2019 року в Україні 
налічувався 781 інтернатний заклад. Більш ніж 
100 тисяч дітей (дані Міністерства соціальної 
політики) на той час перебували в інтернатних 
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закладах. До того ж більшість із них не були біо-
логічними сиротами, а саме 92,3% дітей мали 
принаймні одного з батьків, а 7,7% дітей були 
біологічними сиротами [2]. На офіційному сайті 
Хмельницької обласної державної адміністрації 
знаходимо інформацію, що підтверджує попе-
редні тези. Нижче наведемо цифрові дані, що 
виявляють проблеми дітей в інтернатних закла-
дах: 55% мають затримку загальних моторних 
навичок; 40% – затримку розвитку дрібної мото-
рики; 32% – затримку розумового розвитку; 43% – 
затримку мовного розвитку; 28% – затримку емо-
ційного розвитку; 44% дітей мають затримку 
відразу за трьома і більше показниками [12]. Все 
це спонукає до пошуку шляхів оптимізації зазна-
ченої вище ситуації, одним з яких і є забезпечення 
права дитини на виховання в сім’ї.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
засвідчує зацікавленість наукової спільноти до 
проблеми забезпечення права дитини на сімейне 
виховання. Так, історичний контекст розвитку 
сімейних форм виховання дітей наведено у нау-
кових доробках Є. Вагіної та А. Нагорнової [6], 
А. Свердлова [13] та ін. Різноманітні аспекти вихов-
ного потенціалу сім’ї проаналізовано у працях 
І. Звєрєвої [3.], Ж. Петрочко [8], Т. Харченко [14] 
та ін. Правові форми влаштування дітей висвітлені 
у працях Л. Кривачук [4; 5], І. Пєши [9], Л. Поно-
маренко [10], Ж. Петрочко [8], Н. Поспєлової [11] 
та ін. Дослідники є одностайними в розумінні пріо-
ритетності сімейного виховання для повноцінного 
розвитку дитини та необхідності забезпечення аль-
тернативних інституційним правових форм сімей-
ного виховання дітей.

Незважаючи на концентрацію уваги з боку 
наукової спільноти щодо дослідження різнома-
нітних аспектів сімейного виховання, його пріо-
ритетів та існуючих правових форм забезпечення 
права дитини на виховання в сім’ї, вважаємо 
за необхідне (мета статті) більш ґрунтовно 
здійснити вивчення сучасних тенденцій забезпе-
чення права дитини на виховання в сім’ї, в тому 
числі й з урахуванням взятого Україною курсу на 
деінституціалізацію (ДІ), шляхом аналізу істо-
ричних особливостей забезпечення права дитини 
на виховання в сім’ї.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Визначаючи право дитини на виховання в сім’ї як 
одне із ключових, будемо виходити з розуміння 
сімейного виховання як такого, що здатне задо-
вольняти ключові потреби дитини на різних етапах 
її формування та розвитку. І навпаки, відсутність 
сімейного середовища в житті дитини – це переду-
мова продукування низки проблем у процесі соці-
алізації дитини. При цьому відзначимо важливість 
дослідження досвіду забезпечення права дитини 
на виховання в сім’ї в історичній ретроспективі. 

Насамперед охарактеризуємо виховання 
дітей-сиріт із найдавніших часів. Так, із прадав-
ніх часів традиційним було прийняття сироти 
у свою спільноту, общину, родину тощо. Це був 
так званий «дарообмін». Така економічна система 
дарування простежується в мотивах усиновлення 
всередині певної общини та «приймаківства» 
у слов’ян. Сиріт у свою родину зазвичай при-
ймали люди похилого віку, які вже відчували труд-
нощі з веденням господарства. Прийнятий у сім’ю 
повинен був вести господарство, шанувати своїх 
батьків, а також зобов’язувався їх поховати. Ще 
однією формою підтримки сиріт була общинна 
допомога. Сироті навіть призначали «громад-
ських батьків», які брали його на виховання.

Першим прикладом опіки над дитиною є 
літописна згадка, що відноситься до 879 року.  
Після смерті батьків ними ставали опікуни, 
тобто найближчі родичі, які в роді зайняли місце 
померлих [13].

Що ж стосується появи спеціальних дитячих 
установ для дітей-сиріт, то вони беруть початок у 
1706 році, коли Новгородський митрополит Іов за 
власної ініціативи та за власні ресурси в Холмо-У-
спенському монастирі побудував заклад, де догля-
дали за малими сиротами, потім вони переходили 
в школи. Це стало початком створення дитячих 
сирітських закладів [6]. 

Нестачею робочих рук пояснювалося став-
лення до дитини-сироти, яку й розглядали як 
робітника. Держава віддавала сиріт як приватним 
особам, так і церковним установам, які з радістю 
користувалися такою робочою силою. Це була 
найпримітивніша форма догляду суспільства і дер-
жави за сиротою. Що ж стосується влаштування 
осиротілих дітей у сім’ю, то існували дві основні 
форми: усиновлення та опіка. Опікунами могли 
стати найближчі родичі, а також певні установи, 
наприклад церква. Проте родичі мали повнова-
ження наглядати за опікунами. Так, суто мораль-
ний обов’язок опікунів повертати майно дитини, 
якою опікувалися, за досягнення нею повноліття 
переростає в юридичний обов’язок [6].

За правління Петра І опіка як форма влаш-
тування дитини в сім’ю набула поширення та 
державного регулювання. Була створена служба 
магістрів, які спостерігали за діями опікунів. Це 
можна вважати встановленням опіки як особли-
вої державної установи, яка контролювала діяль-
ність опікунів. У той час практикувався так зва-
ний «таємний приклад», що дозволяв залишатися 
невідомою особі, яка підкинула дитину. За часів 
правління Катерини ІІ при кожному міському магі-
страті закріплювався сирітський суд. Зберігалася 
практика влаштування дітей-сиріт у сім’ї з метою 
їх виховання та навчання певного ремесла [13]. 
У той час практикувалася передача дітей до сіль-
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ських сімей. Спочатку діти потрапляли в сім’ю 
на кілька місяців, потім термін збільшився до 
5–7 років, а пізніше і до досягнення ними 17 років. 
Що ж стосувалося селянських дітей, які залиша-
лися без батьків, то вони потрапляли під опіку 
родичів або навіть чужих людей разом зі спадком. 
Усиновлення було можливим лише за умови, коли 
в сім’ї не було прямих спадкоємців. 

Окрім опіки та усиновлення, наприкінці 
ХІХ ст. вводяться патронат і патронаж, тобто роз-
міщення нужденних в окремі сім’ї. Сім’ї, що при-
йняла на патронат дитину, призначалася допомога 
на дитину. До речі, чим меншою була дитина, тим 
більшим був розмір допомоги, адже вона не могла 
працювати, а при досягненні дитиною 14 років 
виплати взагалі припинялися. Тоді дітей брали 
переважно бідні сільські сім’ї, для яких патронат 
був звичайним народним промислом [6]. 

Після революції 1917 року, коли Радянська 
республіка стикнулася з масовим сирітством 
і бездоглядністю, основною формою влашту-
вання стали державні дитячі будинки. Всі діти 
визнавалися дітьми держави і знаходилися під її 
захистом, основною формою влаштування стали 
державні дитячі будинки. В середині 40-х рр.  
ХХ ст. було створено більше 650 дитячих будин-
ків для дітей, які втратили батьків за період 
війни. У дитячих будинках того часу перебувало 
понад 600 тис. дітей.

Уже в 60 х рр. ХХ ст. дійшли висновку, що 
великі дитячі будинки є нераціональними як з еко-
номічної, так і виховної позиції. Виховання в сім’ї 
виявилось економічно доцільнішим і краще від-
повідало потребам дитини. У 60-ті рр. ХХ ст. за 
особистим наказом М. Хрущова патронатна сім’я 
як форма влаштування дітей-сиріт припинила 
своє існування. У ці роки поширення набувають 
школи-інтернати [6]. 

Наступним кроком нашого наукового пошуку 
стане дослідження сучасних тенденцій та пер-
спектив щодо забезпечення права дитини на вихо-
вання в сім’ї. Адже пріоритет сімейного вихо-
вання дітей набуває аксіоматичного вираження 
у всьому світі. Актуальність діяльності щодо 
забезпечення права дитини на виховання в сім’ї 
обґрунтовується також і негативним впливом 
інституційних форм виховання на формування 
і розвиток дітей. Відзначимо деякі з них: непід-
готовленість вихованців інтернатних закладів 
до самостійного життя; відсутність необхідних 
соціальних умінь та навичок для функціонування 
в соціумі; випадки насильства щодо вихован-
ців, що є прямим порушенням права дитини на 
захист від насильства (ст. 19 Конвенції ООН про 
права дитини); подолання негативних наслідків 
інтернатного життя має ірраціональний характер 
з фінансового погляду [1].

Європейський Союз взяв курс на деінституціа-
лізацію у 2013 році. Цей процес став пріоритетним 
у використанні 325 млрд євро для забезпечення 
дітей можливістю насолоджуватися сімейним 
затишком та любов’ю. У 2017 році Україна також 
вступила у процес реформування інституційних 
форм виховання дітей, тобто розпочалася деінсти-
туціалізація (ДІ). 

Метою національної стратегії реформування 
системи інституційного догляду та виховання 
дітей на 2017–2026 роки є зміна системи інсти-
туційного догляду та виховання дітей. Альтер-
нативою існуючій повинна стати система, яка 
забезпечує догляд і виховання дитини в сімей-
ному або наближеному до сімейного середовищі. 
Підґрунтям активізації процесу ДІ виступає зако-
нодавча складова частина, а саме ратифікація 
Україною у 1991 році Конвенції ООН про права 
дитини, яка визнає сім’ю оптимальним середови-
щем для життя і розвитку дитини.

Розглянемо, як прогресивна світова спільнота 
справляється із цим завданням. По-перше, варто 
зауважити, що система інституційного досвіду 
існувала в багатьох країнах світу насамперед із 
метою догляду за вразливими категоріями дітей. 
Проте поступово найбільш розвинені країни 
починають відмовлятися від традиції виховання 
дітей у закладах інституційного догляду. Так, 
на початку ХХ ст. в США дійшли висновку, що 
виховання дітей у закладах інституційного вихо-
вання негативно впливає на здоров’я дітей, а саме 
на його фізіологічну, психологічну та соціальну 
складові частини. Ще в 30-х рр. минулого століття 
в США почали стимулювати альтернативні форми 
забезпечення виховання дітей. Поштовхом цьому 
слугувало і прийняття закону про фінансову під-
тримку сімей із дітьми, які потрапили в складні 
життєві обставини [7]. 

Позитивних успіхів на шляху ДІ досягло коро-
лівство Швеція, де старт цього процесу відбувся 
в середині 50-х років ХХ ст., а вже до 2000 року 
не залишилося державних закладів для виховання 
дітей з особливостями розвитку. Такі країни, як 
Велика Британія, Норвегія, Ісландія, Ірландія, вза-
галі не практикують інституційного забезпечення 
для виховання дітей від народження до 3 років. Пози-
тивною динамікою щодо ДІ відзначається й ситуація 
в Румунії та Болгарії, де практикується підтримка 
біологічних сімей та розвиток прийомних сімей.

Досвід інших країн у напрямі ДІ може висту-
пати своєрідним мотиваційним фактором, а також 
орієнтиром для України на шляху розвитку альтер-
нативних інституційним форм догляду за дітьми, 
таких як: опіка і піклування, влаштування в при-
йомні сім’ї, ДБСТ, патронатні сім’ї тощо.

У сучасній Україні активно впроваджується 
кампанія «Відкриваємо двері дітям». Геогра-
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фічно кампанія охоплює 12 європейських країн. 
Головний меседж кампанії полягає у повній 
відмові від інтернатних закладів та переході до 
системи виховання у сімейному середовищі. 
Кампанію «Відкриваємо двері дітям» реалі-
зує міжнародна ГО «Надія і житло для дітей» 
за активної підтримки мережі громадських орга-
нізацій країн Європи Eurochild. Мета кампанії – 
об’єднання зусиль ініціативних представників 
громадянського суспільства задля реалізації 
системних змін, що приведуть до відмови від 
системи виховання та догляду за дітьми в інсти-
туційних установах [1]. 

Основні завдання кампанії: поінформувати 
суспільство про шкоду інтернатного виховання 
дітей та про можливі альтернативи такого вихо-
вання; лобіювати ухвалення законодавчих ініці-
атив, що прискорять перехід від інституційного 
догляду до системи забезпечення сімейних форм 
виховання; поглибити компетентність фахівців 
соціальної сфери та представників ГО в питаннях 
упровадження деінституціалізації. Партнерами 
кампанії «Відкриваємо двері дітям» є: представ-
ництва Європейського Союзу та Дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Рада Європи в Укра-
їні та фонд Східна Європа. Загалом ця кампанія 
об’єднує зусилля 51 організації у сфері соціаль-
ного захисту прав та інтересів дітей. 

Висновки. Історичні розвідки щодо забезпе-
чення права дітей на виховання в сім’ї вказують на 
динамічність досліджуваного явища. У прадавні 
часи практика щодо збереження сім’ї для дити-
ни-сироти мала «звичаєвий характер». До наших 
часів дійшли літописні дані про існування «даро-
обміну». Варто відзначити також постійний інте-
рес та увагу, які приділяла держава завданню 
забезпечення дитині сімейного виховання (уси-
новлення та опіка, передача дітей на виховання 

в сільські сім’ї, патронат і патронаж тощо). Вва-
жаємо за необхідне підкреслити кардинальний 
відхід від такої практики в радянські часи, що 
«прославилися» створенням значної кількості 
дитячих будинків та шкіл-інтернатів, а також лік-
відацією в ті часи інституту патронажної сім’ї. 

Проаналізувавши сучасні тенденції щодо 
забезпечення права дитини на виховання в сім’ї 
в Україні, можемо підкреслити пріоритетну 
спрямованість зусиль на збереження для дитини 
сімейного середовища та створення і розвиток 
оптимальних форм виховання і догляду за дітьми 
(усиновлення, опіка, піклування, ДБСТ), що ста-
нуть дієвою альтернативою інституційним. 

Варто відзначити, що 2017 рік став стартовим 
у реформуванні системи інституційного догляду 
за дітьми. Зауважимо, що реформування системи 
інституційного догляду відбувається за актив-
ної участі коаліції партнерів. Зокрема, робоча 
група представлена: міністерствами (соціальної 
політики, освіти і науки, охорони здоров’я, регі-
онального розвитку, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства, фінансів, юстиції), 
національними ГО, НГО, БФ (Альянс «Україна 
без сиріт», фонд Петра Порошенка, «Партнер-
ство кожній дитині», «Надія і житло для дітей», 
коаліція «Права дітей в Україні», «Дитина з май-
бутнім»), міжнародними організаціями (UNICEF, 
Lumos, World Vision, ICDL, IHS).

Подальшого вивчення потребують питання 
активізації партнерської співпраці різних суб’єк-
тів процесу реалізації Національної стратегії 
реформування системи інституційного догляду 
та виховання, зокрема на основі використання клі-
єнтоорієнтованого підходу, що може розвиватися 
через проектну діяльність окремих державних та 
громадських організацій, залучених до реалізації 
процесу деінституціалізації.
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Концепція Нової Української школи є стратегічною основою 
для подальшої діяльності уряду щодо реформування середньої освіти 
до 2029 року. 
У статті аналізується освітня концепція Нової української школи з погляду 
нових підходів до управління закладами освіти. Обґрунтовується значення 
нового способу управлінського мислення як фактору позитивних змін 
в освіті. Аналізуються матеріали експертів щодо специфіки управління 
освітою.
Докладно розглядається професійний стандарт керівника закладу 
загальної середньої освіти, основні напрями діяльності керівника 
щодо самостійного функціонування закладу освіти. Нагальною 
проблемою сьогодення є місце керівника в організації, що тягне за 
собою низку підпроблем, таких як: ефективне управління та раціональне 
використання владних повноважень, формування та збереження як 
власної репутації, так і репутації організації, а також формування 
лідерських рис. Розглядається особа керівника, яка має об’єднувати в 
собі лідера, управлінця і простого громадянина, який буде зацікавленим 
у добросовісному виконанні покладених на нього завдань, не буде 
зловживати своїми повноваженнями, а також трудитиметься на благо 
організації, яку він представляє. Під впливом нових соціально-
економічних чинників відбуваються зміни у всіх сферах суспільства, в 
тому числі й в освіті. Ускладнення професійних завдань, багатоаспектний 
характер діяльності сьогодні неминуче приводять до того, що все більш 
очевидним стає професійний характер управління та його ефективність. 
Не є виключенням й управлінська діяльність менеджера освіти, 
який виявляється включеним у все різноманіття проблем цілісного 
педагогічного процесу. Досліджуються актуальні компетентності 
керівника в умовах Нової української школи. Ретельно розглядається 
автономія закладу загальної середньої освіти в умовах реформування, а 
саме академічна, організаційна, кадрова, фінансова.

Ключові слова: Нова 
українська школа, нові підходи 
до управління, автономія 
закладів , проблеми середньої 
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The concept of the New Ukrainian School is a strategic basis for further 
government action in regard to reforming secondary education by 2029.
The article analyzes the educational concept of the New Ukrainian School 
in terms of new approaches to educational institutions management. 
The importance of a new way of managerial thinking as a factor for positive 
changes in education is substantiated. Materials of experts on the specific 
features of educational management are analyzed.
The professional standard for the manager of the general secondary education 
institution and manager’s main activities concerning independent functioning 
of the educational institution are considered in detail. Nowadays, a significant 
issue is the place of the manager in the organization. It is connected with a 
number of subproblems such as: effective management and rational use of 
power, formation and preservation of their own reputation and the organizations 
reputation as well, and also, formation of leadership qualities. Manager’s 
personality is taken a view on. They should combine features of a leader, a 
manager and a citizen who will be interested in conscientious performance of 
the assigned tasks, will not abuse the powers, and will also work for the benefit 
of the organization which they represent. Due to the influence of new socio-
economic factors, there are changes taking place in all the spheres of society, 
including education. The complexity of professional tasks and the multifaceted 
nature of nowadays activities reveal professional nature of management and 
its effectiveness. In this case, managerial activities of educational managers 
are not an exception since they are involved in dealing with all the issues 
of the holistic pedagogical process. Relevant competencies of educational 
managers in the New Ukrainian School are studied. The autonomy of the 
general secondary education institution in the context of reforming is carefully 
considered, namely: academic, organizational, personnel and financial.

Key words: New Ukrainian 
School, new approaches 
to management, autonomy 
of institutions, problems of 
secondary education, manager’s 
competences.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Після здобуття українською державою неза-
лежності усі сфери життя почали змінюватися, 
реформуватися. Освітня галузь не стала виклю-
ченням. Ми живемо в епоху великих перетворень, 
де освіта відіграє повідну роль, тому що життя в 
нових умовах вимагає досвідчених спеціалістів, 
здатних до ефективного управління.

Вагомий вплив на підходи до управління, 
що сформувалися в Україні станом на початок 
ХХI ст., мають історичні процеси ХХ ст., зокрема 
радянська система. У цій системі управлінські 
підходи були замінені адміністративним контро-
лем. Довгий час у системі керівництва закладами 
взагалі були відсутні моніторингові механізми, 
позитивні заохочення, рефлексивний підхід. 
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У 1990-ті рр. почався новий період в управлінні 
освітніми системами. Кардинальні перетворення 
в суспільстві змінили цілі та зміст освіти, спри-
яли виявленню суперечностей у системі управ-
ління освітніми установами. В основу реформ 
освіти цього періоду покладено такі принципи: 
демократизації; плюралізму, багатоукладності, 
варіативності й альтернативності; народності та 
національного характеру; відкритості; регіоналі-
зації; гуманізації; диференціації; розвивального, 
діяльнісного характеру; безперервності [3, с. 90].

Проте і в незалежній українській державі адмі-
ністративний підхід, реалізований у принципах 
радянського школознавства, все ще превалював 
над гнучким підходом до управління освітою. 
Актуальність проблеми дослідження полягає 
у необхідності підготовки директорів закладів 
загальної середньої освіти (ЗЗСО) до реалізації 
освітньої політики держави шляхом опанування 
новітніми практиками, методиками, техноло-
гіями, формами, методами професійної діяльності 
на засадах інноваційних освітніх підходів з ура-
хуванням потреб учасників освітнього процесу, 
держави та глобалізованого світу. Актуальність 
зазначеної проблеми пов’язана з тим, що україн-
ська управлінська культура досі перебуває у ста-
дії формування. Історичне минуле, сформований 
менталітет мають потужні впливи на сьогодення, 
зокрема йдеться про бюрократизацію системи. 
Відповідно, модернізація системи освіти в Новій 
українській школі (НУШ) передбачає удоскона-
лення її управлінської складової частини в умовах 
самостійної діяльності керівника, трансформацію 
управлінських напрямів в освітній системі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
показав, що різні аспекти досліджуваної про-
блеми стали предметом досліджень науковців і 
практиків: В. Довбні [1], Л. Калініної [2], В. Кон-
дратьєвої [3], В. Лунячека [4] та ін. 

Особливо заслуговують на увагу дослідження 
зарубіжних дослідників [8, 9], які вивчають 
основні аспекти освітніх послуг у світі та виділя-
ють їх як найбільш часто змінювані, що потребу-
ють адаптації наявних підходів до управління та 
постійної модернізації підходів діяльності керів-
ників закладів освіти. 

Варто зазначити, що глибокого аналізу потребує 
вся система Нової української школи, проте з огляду 
на вказану вище актуальність стаття присвячена 
саме основним напрямам діяльності керівника 
в умовах автономії у період реформування освіт-
ньої галузі та потребує додаткових досліджень.

Мета статті – розглянути та проаналізувати 
основні напрями діяльності керівника щодо забез-
печення самостійної діяльності у закладі освіти, 
обґрунтувати необхідність застосування нових 

управлінських підходів, проаналізувати специфіку 
управління освітою, виявити актуальні компетент-
ності керівника в умовах Нової української школи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Нова українська школа у філософському аспекті – 
це заглиблення в нові проблеми людського буття, 
проекція в майбутнє, але це також і відновлення 
української інтелектуальної традиції в освіті. Ще 
К. Ушинський у своїй педагогічній антропології 
орієнтувався на осмислення проблеми людини, її 
буття, формування ціннісних і світоглядних орі-
єнтацій [1, с. 241].

У Концепції «Нова українська школа» чітко 
визначено соціальне замовлення: компетенізація 
освіти шляхом реалізації компетентнісного під-
ходу, орієнтація її на результат у формі розвину-
тих ключових компетентностей здобувачів освіти, 
структури їхніх знань, поглядів, ціннісних орієн-
тирів, успішної самореалізації у професії і житті, 
формування особистості, патріота, інноватора, 
здатного конкурувати на ринку праці, розвивати 
економіку, навчатися неперервно впродовж життя.

У компонентній формулі нової української 
школи провідне місце відводиться керівникам 
ЗЗСО нової формації, які перебувають в аван-
гарді суспільних та освітніх перетворень, успіш-
них, умотивованих, компетентних, які є агентами 
сучасних змін. Такі керівники ЗЗСО викону-
ють в освітньому та управлінському процесах 
ролі наставника, фасилітатора, консультанта, 
менеджера, мають академічну свободу, володі-
ють навичками випереджувального проєктного 
менеджменту (планування й організації навчання, 
розроблення навчально-методичного забезпе-
чення, оцінювання тощо), самостійно і творчо 
здобувають інформацію, організовують дитино-
центрований процес [6].

Отже, керівники закладів освіти закладають 
надійне підґрунтя для навчання впродовж життя 
з метою особистісної реалізації. Нова місія дирек-
тора ЗЗСО розглядається в контексті європей-
ського професіоналізму зі збереженням кращих 
ментальних українських характеристик, європей-
ського виміру педагогічних якостей. Переосмис-
лення соціальної і професійної місії керівника 
нової української школи актуалізує необхідність 
підготовки новопризначених директорів, адапто-
ваних до сучасних соціокультурних умов, здат-
них творчо працювати, приймаючи нестандартні 
рішення в ситуаціях ринкової конкуренції, уника-
ючи стереотипізації і шаблонів, засвоювати нові 
професійні ролі і реалізувати функції, забезпечу-
вати випереджувальність розвитку країни, реа-
лізовувати освітні проєкти національного масш-
табу, витримувати конкуренцію на європейському 
і світовому ринках освітніх послуг тощо. 
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Нагальним питанням для нашого дослідження 
є вимоги професійного стандарту «Керівника 
закладу загальної середньої освіти» [7].

Звернемо увагу, що, по-перше, керівник очо-
лює заклад загальної середньої освіти і здійснює 
безпосереднє керівництво ним.

По-друге, робота керівника закладу загальної 
середньої освіти передбачає:

– організацію ефективної роботи колективу 
закладу загальної середньої освіти з метою забез-
печення якості освіти;

– призначення на посаду та звільнення з посади 
працівників з визначенням їхніх функціональних 
обов’язків відповідно до професійних стандартів 
(кваліфікаційних характеристик);

– забезпечення автономії закладу загальної 
середньої освіти, в т. ч. фінансової;

– затвердження відповідно до типових штатних 
нормативів закладів загальної середньої освіти 
штатного розпису та тарифікаційного списку 
закладу загальної середньої освіти за погоджен-
ням з профспілковим органом закладу;

– розподіл та затвердження педагогічного 
навантаження між вчителями та іншими педаго-
гічними працівниками за погодженням з проф-
спілковим комітетом;

– розроблення і подання разом з виборним 
органом первинної профспілкової організації 
правил внутрішнього трудового розпорядку, що 
затверджуються загальними зборами трудового 
колективу;

– встановлення відповідно до законодавства 
установчих документів та колективного договору 
педагогічним та іншим працівникам доплат, над-
бавок, премій, зокрема за використання в освіт-
ньому процесі іноземних мов, сучасних техно-
логій, реалізацію інноваційних проектів тощо, 
а також матеріальної допомоги для вирішення 
соціально-побутових питань;

– затвердження, у випадку створення струк-
турного підрозділу закладу загальної середньої 
освіти, положення про цей підрозділ;

– виконання інших функцій, передбачених 
статтею 38 Закону України «Про повну загальну 
середню освіту».

По- третє, потрібно розглянути умови допуску 
до роботи за професією.

Керівником закладу загальної середньої освіти 
може бути особа, яка є громадянином України, 
вільно володіє державною мовою, має вищу 
освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогіч-
ної та/або науково-педагогічної роботи не менше 
трьох років (крім керівників приватних, корпора-
тивних закладів освіти), організаторські здібно-
сті, стан фізичного і психічного здоров’я, що не 
перешкоджає виконанню професійних обов’язків, 
пройшла конкурсний відбір та визнана перемож-

цем конкурсу відповідно до Закону України «Про 
повну загальну середню освіту».

Повноваження керівника закладу загальної 
середньої освіти визначаються законодавством 
та установчими документами закладу освіти. 
У межах нашого дослідження спираємося також 
на законодавчі та нормативні акти, рішення зако-
нодавчих та виконавчих органів влади щодо роз-
витку сфери освітніх послуг.

Керівник є представником закладу освіти у від-
носинах з державними органами, органами місце-
вого самоврядування, юридичними та фізичними 
особами і діє без довіреності в межах повнова-
жень, передбачених законом, установчими доку-
ментами закладу освіти [7].

Зокрема, як наголошено у дослідженнях [1; 2; 3],  
сучасне розуміння діяльності закладу освіти – це 
надання освітніх послуг, про що свідчить класифі-
кація Всесвітньої організації торгівлі та положення 
Світового банку, який розглядає результати діяль-
ності закладів освіти у формі послуг. Ефективні 
директори як керівники освітніх закладів насампе-
ред відповідають за сприяння ефективному впро-
вадженню навчання, постійно залучають вчителів 
до навчального діалогу та практики рефлексії, 
щоб забезпечити їхнє повне оснащення для покра-
щення успішності учнів, знають про різноманітні 
стратегії навчання, які прямо чи опосередковано 
покращують професійний розвиток учителів [8]. 
Незважаючи на те, що система освіти вже про-
йшла різні заходи модернізації, включаючи ті, які 
передбачені Болонським процесом, заплановані 
результати для забезпечення якісної діяльності 
керівників закладів освіти ще не отримані. Напри-
клад, показники мобільності керівника, проголо-
шені Болонським процесом у країнах-учасницях, 
щороку зростають, але залишаються низькими. 

Таким чином, поточний дисбаланс між пропо-
зицією та попитом на кваліфікованих спеціалістів, 
відсутність відносин між роботодавцями та закла-
дами освіти є важливими сучасними проблемами 
в галузі освіти щодо управління закладом. Про-
цесу ефективного реформування системи освіти 
перешкоджає, зокрема, використання застарілих 
структур та методів управління ЗЗСО. Необ-
хідність у розробленні та використанні сучас-
них методів управління та проведення реформ 
із застосуванням інноваційних, удосконалених, 
заснованих на освіті та на сучасних інформацій-
них технологіях методів, давно визнано.

Продемонструємо більш докладно основні 
напрями діяльності керівника закладу загальної 
середньої освіти на прикладі Маріупольського 
НВК «колегіум-школи» № 28 відповідно автоно-
мії та самостійної роботи керівника. У схемі візу-
алізовано стратегічний розвиток закладу загаль-
ної середньої освіти, компетентність керівника 
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ЗЗСО щодо стратегічного управління закладом 
освіти; компетентність директора НВК щодо 
стратегічного управління персоналом; лідерство 
і партнерська взаємодія керівника та учасників 
освітнього процесу.

У 2020–2021 рр. було проведено анонімне 
анкетування співробітників закладу освіти 
(54 особи – 92% від усього колективу закладу 
освіти) щодо виявлення партнерської взаємодії 
на основі методики Г. Соломіної [4, с. 122] щодо 
діагностики рівнів і особливостей психологіч-
ної готовності керівників освітніх організацій до 
діяльності в умовах змін. Анкета виготовлена за 

допомогою Google Форми «тип питань» у вигляді 
шкали, де необхідно було поставити поруч із 
№ твердження відповідний бал, враховуючи їх 
значення: 1 – абсолютно неправильно, 2 – скоріш 
за все неправильно, 3 – не знаю, 4 – скоріше пра-
вильно, 5 – цілком правильно. Проводиться кон-
тент-аналіз відповідей за індикаторами готовності 
керівників до партнерської діяльності та лідер-
ства. Вид діяльності визначається за сукупністю 
показників, отриманих у кожному запитанні через 
запропоновані ситуації управлінської взаємодії. 
Опрацювання та інтерпретація результатів проде-
монстровані у діаграмі результатів відповідей.

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗЗСО  
НВК «колегіум-школи» № 28 м. Маріуполя 
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Рис. 1. Основні напрями діяльності керівника закладу  
загальної середньої освіти
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Отже, як ми бачимо, спектр напрямів діяльно-
сті керівника закладу загальної середньої освіти 
достатньо широкий та включає в себе багато ком-
понентів.

Зазначимо, що під час анкетування більшість 
анонімних респондентів надали відповіді щодо 
розв’язання конфліктів керівником як тактику 
поведінки співробітництва та уникнення супе-
речок, уникаючи авторитарної позиції. Також 
підкреслимо, що відповіді на питання 4 «Здатен 
використовувати сучасні форми і методи кому-
нікації, у т. ч. з використанням цифрових техно-
логій» майже одностайно (95%) було зазначено 
високу компетентність керівника. Це дає змогу 
нам зробити висновок, що директор закладу 
освіти має ефективний стиль керування у закладі, 
може вирішувати та прогнозувати освітній процес 
у закладі освіти та впроваджувати сучасні досяг-
нення в галузі управління.

Щодо оцінки роботи керівника як партнера 
вагомим було аналізування питання «Чи здатен 
керівник представляти заклад загальної середньої 
освіти на всіх рівнях (місцевому, регіональному, 
державному, міжнародному)?» Педагогічні пра-
цівники висловили задоволення рівнем організа-
ції напряму діяльності керівника щодо взаємодії 
всіх рівнів – 87% (47 осіб). 

Висновки. Отже, нова школа, як і управління 
Новою школою, має відповідати сучасному типу 
розвитку суспільства. Неможливо в сучасному 
суспільстві, яке на практиці розвивається багато-
векторно, а не лише за відомими теоретичними 
концепціями, застосовувати адміністративно-ко-
мандне управління і тотальний контроль індустрі-
альної епохи, це основна суперечність, що веде до 
руйнації будь-якої соціальної системи. 

Управлінська робота у сфері освіти специ-
фічна і відрізняється від будь-якої сфери діяльно-
сті людини. Як основну і принципову відмінність 
можна виділити основні напрями діяльності керів-
ника щодо забезпечення самостійної діяльності у 
закладі освіти. Основним завданням освітнього 
закладу є випуск соціалізованого і різнопланово 
розвиненого індивіда, який зможе реалізувати свій 
потенціал і бути конкурентоспроможним. Оче-
видно, що необхідність застосування нових управ-
лінських підходів керівником закладу освіти для 
забезпечення ефективного управління має великий 
сенс для всіх учасників освітнього процесу. Від-
повідно, для успішного реформування потрібно 
формувати актуальні компетентності сучасного 
керівника, який бажає працювати по-новому, 
розвиватися, самовдосконалювати управлінські 
компетентності та розвивати шкільні колективи. 

  

Рис. 2. Аналіз анкетування педагогічного колективу
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Реформи, з одного боку, нібито прагнуть 
змінити систему освіти, а з іншого – динаміка 
відходу від бюрократії та надмірного адміні-
стративного контролю є доволі повільною. Така 
амбівалентність може сприяти креативності 
керівника й оновленню тих форм і методів 
управління, що вичерпали себе і стали гнітю-

чими. Специфіку управління закладом освіти 
для сучасного керівника визначаємо у здатності 
розв’язувати складні завдання у сфері менедж-
менту освітніх закладів, прийнятті управлін-
ських рішень, які забезпечують ефективність 
процесу освітньої діяльності учнів та підвищу-
ють якість освітніх послуг.
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У статті наведено приклад рейтингової системи оцінки успішності 
освітньої діяльності закладу вищої освіти. Автори наголошують, що така 
система буде мотивувати збагачення творчого потенціалу та повністю 
забезпечувати формування траєкторії розвитку особистості. Спираючись 
на сучасні наукові праці, автори дослідили поняття «творчість» та 
відзначили важливість творчого складника для формування hard-skills 
та soft-skills. У статті зазначається, що для здобувачів освіти більшості 
спеціальностей розвиток творчого складника залишається на другому 
плані. Автори переконані, що набуття професійних знань, умінь та навичок 
має відбуватися у тісному взаємозв’язку з розвитком творчого потенціалу.
Складність використання повною мірою творчого складника в освітньому 
процесі пов’язана в тому числі і з тим, що специфічність поняття «творчість» 
ускладнює процес його оцінювання. Оцінювання є важливою складовою 
частиною організації навчального процесу. Автори підкреслюють основні 
протиріччя, що виникають під час оцінки творчого складника.
У літературі питання пошуку шляхів розвитку творчості переважно 
полягає у застосуванні різних форм і методів організації занять. У роботі 
запропонована система оцінювання успішності результатів освітньої 
діяльності, в основі якої лежить принцип «кафетерію». 
Основна ідея полягає у наявності двох складових частин оцінювання: 
обов’язкової (спрямованої значною мірою на перевірку знань та вмінь) 
та варіативної (яка забезпечує прояв творчості та формування траєкторії 
особистого розвитку).
Автори наводять приклад обов’язкової та змінної складових частин 
системи оцінювання для окремих дисциплін. Але у статті підкреслено, що 
така структура не може бути однаковою для всіх дисциплін. Проведений 
педагогічний експеримент дав змогу довести ефективність та доцільність 
застосування такої системи. Ефективність запропонованої системи 
підтверджується високими освітніми результатами (якістю освіти). 
Результати перевірки та оцінки мотивації досягнень здобувачів освіти 
методом А. Мехрабіана також підтвердили ефективність запропонованої 
системи оцінювання.

Ключові слова: творчість, 
оцінювання, успішність 
освітньої діяльності, 
накопичувальна система, 
траєкторія особистого 
розвитку.
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An example of a rating system for assessing the success of educational 
activities of higher education is presented in the article. The authors encourage 
that such system will motivate the enrichment of creative potential and fully 
ensures the formation of the trajectory of personal development. Based on 
modern scientific works, the authors explored the concept of "creativity" and 
noted the importance of the creative component for the formation of hard-
skills and soft-skills. Meanwhile, in the article noted that for students of 
most specialties, the development of the creative component remains in the 
background. The authors are convinced that the acquisition of professional 
knowledge, skills and competencies should take place in close cooperation 
with the development of creative potential.
The complexity of using the full creative component in the educational 
process is because of the fact that the specificity of the concept of "creativity" 
complicates the process of its evaluation. The assessment is an important part 
of the organization of the educational process. The authors emphasize the main 
contradictions that arise with the evaluation of the creative component.
In the literature, the question of finding ways to develop creativity mainly lies 
in the application of various forms and methods of organizing classes. That is 
why in the article a system for evaluating the success of educational results, 
which is based on the principle of "cafeteria" is proposed.
The main idea of system is to have two components of assessment: mandatory 
(to test the knowledge and skills) and variable (such that provides creativity 
and the formation of a trajectory of personal development).
The authors give an example of a mandatory and variable component for 
certain disciplines. But they emphasize that such a structure cannot be the 
same for all disciplines. The conducted pedagogical experiment allowed to 
prove the efficiency and expediency of such a system. The effectiveness of the 
proposed system is confirmed by high educational results (quality of education). 
The results of testing and evaluation of achievement motivation according 
to the of A. Mehrabians' method are proved the proposed system a well.
In addition, a survey of participants in the experiment confirmed the feasibility 
of its use.

Key words: creativity, 
assessment, success of 
educational activity, 
accumulative system, trajectory 
of personal development.

Вступ. Дослідження питань розвитку твор-
чого потенціалу особистості в освітньому процесі 
можна знайти у працях таких учених, як: Б. Ананьєв,  
О. Брушлинський, І. Зязюн, Г. Костюк, С. Макси-
менко, В. Моляко, В. Рибалка, С. Сисоєва тощо. 

Вченими сформульовані вимоги до організа-
ції навчально-пізнавальної діяльності згідно із 
закономірностями розвитку творчого потенці-
алу особистості, розроблені механізми реаліза-
ції педагогічних технологій творчої особисто-
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сті тощо. Розвиток творчої особистості учнів у 
навчально-виховному процесі вивчали Ш. Амо-
нашвілі, М. Лазарев, О. Медведєва, А. Семенова, 
Т. Сущенко, В. Чернякова. Визначенню основ 
організації навчально-творчої діяльності при-
святили свої роботи Ю. Бабанський, В. Бондар, 
Г. Єльникова, Ю. Конаржевський, В. Костіна, 
Ю. Машбиць, О. Молчанюк, І. Підкасистий, 
В. Пікельна, Т. Рогова тощо. Особливості управ-
ління навчально-творчою діяльністю учнів були 
предметом досліджень В. Андреєва, В. Нагаєва, 
В. Якуніна, К. Яресько. Крім того, методологічну 
та теоретичну основу дослідження становлять 
системний підхід (П. Анохін, І. Блауберг, А. Уйо-
мов тощо) та сучасні досягнення в галузі педаго-
гіки та психології, такі як: теорія розвитку осо-
бистості (Г. Костюк, О. Леонтьев, С. Рубінштейн, 
І. Зязюн та ін.); теорія діяльності (Л. Виготський, 
О. Леонтьєв, Д. Ельконін та ін.); теорія органі-
зація навчального процесу (С. Архангельський, 
Ю. Бабанський,  В. Беспалько та ін.).

Отже, творче, нестандартне мислення, mind-
design, вміння вирішувати питання різними спо-
собами, орієнтуватися у мінливому зовнішньому 
середовищі, приймати виклики сучасності – це 
провідні soft-skills, на які слід робити акценти 
під час організації освітнього процесу у сучасній 
вищій школі. Крім того, важливою вимогою щодо 
сучасних закладів вищої освіти є створення умов 
для формування траєкторії особистого розвитку 
здобувачів освіти, академічної мобільності тощо.

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» 
вища освіта – «сукупність систематизованих 
знань, умінь і практичних навичок, способів мис-
лення, професійних, світоглядних і громадянських 
якостей, морально-етичних цінностей, інших ком-
петентностей, здобутих у вищому навчальному 
закладі (науковій установі) у відповідній галузі 
знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої 
освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень 
повної загальної середньої освіти» [3].

Результатом навчання є «сукупність знань, 
умінь, навичок, інших компетентностей, набу-
тих особою у процесі навчання за певною освіт-
ньо-професійною, освітньо-науковою програмою, 
які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та 
виміряти» [3].

Отже, одразу виникає низка протиріч:
 – «творчість» – це поняття, яке асоціюється 

більшою мірою лише з окремими спеціальностями; 
 – «творчість» – поняття багатогранне, і тому 

важко розробити чіткі критерії його оцінювання.
 – зазвичай сама процедура оцінювання сприй-

мається здобувачами освіти негативно, а розвиток 
творчого потенціалу – позитивно. 

Мета та завдання. Таким чином, метою цієї 
роботи є розроблення та експериментальна пере-

вірка такої системи оцінювання успішності освіт-
ньої діяльності здобувачів освіти, яка спонукає та 
мотивує до творчої діяльності. 

Для досягнення поставленої мети необхідно 
дати визначення поняття «творчість», розробити 
систему оцінювання успішності, яка сприяє роз-
витку творчого потенціалу здобувачів освіти, 
та довести її ефективність експериментальним 
шляхом. 

Методи дослідження. Під час написання 
роботи були використані такі методи дослідження: 
порівняльний, логіко-системний та структур-
но-функціональний аналіз філософської, психо-
лого-педагогічної, науково-методичної літера-
тури; анкетування, експериментальна перевірка.

Результати. У психолого-педагогічній літера-
турі виділяють два рівні навчально-пізнавальної 
діяльності здобувачів освіти: емпірично-інтуїтив-
ний і рефлексивно-творчий.

Емпірично-інтуїтивний рівень характеризу-
ється поверхневими уявленнями здобувачів освіти 
про цілі, зміст, методи і результати навчально-піз-
навальної діяльності. Процеси мислення, що 
забезпечують функціонування знань, системи дій 
на цьому рівні, мають характер відтворювання. 
Здобувачі освіти усвідомлюють «свій» рівень 
практичної готовності до майбутньої професійної 
діяльності і прагнуть до реалізації своїх інтелек-
туальних можливостей.

Рефлексивно-творчий рівень характеризується 
сформованістю у здобувачів освіти структури 
ціннісних орієнтацій, домінуючою в якій є орі-
єнтація на успішність майбутньої професійної 
діяльності. Прийоми мислення, які забезпечують 
такий рівень знань, є творчими. Здобувачі освіти 
адекватно усвідомлюють рівень практичної готов-
ності і свої інтелектуальні можливості, розуміють 
важливість здобутих способів дій і знань .

Отже, особливе місце в освітньому процесі 
займає творча діяльність здобувачів освіти. Це 
пов’язано насамперед із тим, що відтворення 
інтелектуального та духовного потенціалу дер-
жави, вихід вітчизняної науки, техніки і культури 
на світовий рівень значною мірою залежить від 
того, наскільки ефективно у вищій школі форму-
ється творчий потенціал майбутніх фахівців різ-
них галузей народного господарства. 

Глобалізаційні процеси та стрімкий розвиток 
науково-технічного процесу вимагає від закладів 
вищої освіти різних рівнів акредитації спрямову-
вати свою діяльність на кадрове забезпечення нау-
ково-технічного прогресу, підвищення ефектив-
ності суспільного виробництва, духовного життя, 
розвитку науки тощо.

Проблема організації та активізації творчої 
діяльності є мейнстрімом багатьох науковців. 
Низка підходів щодо організації творчої діяльності 
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здобувачів освіти пов’язана з різними підходами 
щодо трактування самого поняття «творчість». 

Загалом під творчістю розуміють тип діяль-
ності, яка спрямована на створення духовних 
і матеріальних цінностей, такої, що пройнята  
елементами нового, вдосконалення, збагачення, 
розвитку [1]. 

С. Рубінштейн визначав творчість як діяль-
ність, у результаті якої створюється дещо нове, 
оригінальне, що потім входить в історію розвитку 
не тільки самого творця, але й науки, мистецтва 
тощо [5]. 

Психологи визначають творчість як «мислення 
у його вищій формі, яке виходить за межі того, що 
потрібно для розв’язування задачі, що виникла, 
вже відомими способами» [7]. 

А. Маслоу вважав, що істина творчість прояв-
ляється у людини і в повсякденному реальному 
житті, щоденному виборі життєвих ситуацій, 
в різних формах самовираження [4]. 

Загалом у визначенні категорії «творчість» у 
психолого-педагогічній літературі можна знайти 
три підходи [2]. Згідно із гносеологічним під-
ходом творчість – це пошук способів рішення 
нестандартного завдання в умовах невизначе-
ності. У межах аксіологічного підходу творчість 
являє собою потік розвитку, що осягається за 
допомогою інтуїції. Прихильники цілісного під-
ходу розглядають творчість як систему відносин 
особистості та світу. 

У контексті цієї роботи під творчістю будемо 
розуміти продуктивну форму активності і само-
стійності людини, що спонукає до створення 
нового.

Виходячи з цих визначень, а також врахову-
ючи вимоги до системи оцінювання успішності 
освітньої діяльності здобувачів освіти (об’єктив-
ність, комплексність, системність, економічність, 
плановість тощо), нами була розроблена система 
оцінювання успішності освітньої діяльності кур-
сантів на основі методу кафетерію. Її доцільність 
доведена проведеним нами педагогічним експе-
риментом, результати якого викладені нижче.

Мета експерименту: удосконалення системи 
оцінювання успішності освітньої діяльності кур-
сантів.

Об’єкт експерименту – процес оцінювання 
результатів освітньої діяльності курсантів.

Предмет експерименту – застосування нако-
пичувальної системи оцінювання успішності нав-
чання методом кафетерію.

Гіпотеза: передбачаємо, що внаслідок ство-
рення системи оцінювання, заснованої на свідо-
мому конструюванні курсантами загальної кіль-
кості балів у результаті опанування навчальної 
дисципліни, значно підвищиться рівень мотивації 
та якість навчання. 

Протягом навчального року нами був реалі-
зований педагогічний експеримент «Накопичу-
вальна система оцінювання успішності освітньої 
діяльності курсантів методом кафетерію». 

Насамперед відзначимо, що така запропоно-
вана нами система повністю дозволяє використати 
переваги накопичувальної бально-рейтингової 
системи оцінювання успішності. Отже, щодо кур-
сантів така система спонукає: усвідомити необ-
хідність систематичної роботи щодо виконання 
індивідуального навчального плану; своєчасно 
оцінити стан своєї роботи з вивчення навчальної 
дисципліни, виконання всіх видів навчального 
навантаження до початку екзаменаційної сесії; 
розвивати здібності щодо самооцінки як засобу 
саморозвитку і самоконтролю; протягом семестру 
вносити корективи в самостійну роботу. 

Накопичувальна бально-рейтингова система 
оцінювання успішності дає можливість нау-
ково-педагогічним працівникам: планувати 
навчальний процес із дисципліни і стимулювати 
систематичну роботу курсантів протягом усього 
навчального семестру; підвищити у курсантів 
конкуренцію в навчанні для активізації особи-
стісного фактора на основі оцінки реального 
місця, яке займає курсант серед однокурсників 
відповідно до своїх результатів; своєчасно вно-
сити корективи в організацію освітнього процесу, 
методи і засоби навчання, що використовуються.

Експеримент проводиться в три етапи, сут-
ність яких наведена в табл. 1.

Проведення експерименту відбувалося від час 
викладання дисциплін «Педагогіка вищої школи» 
та «Педагогіка та психологія вищої військової 
школи» в природних умовах. Структурно дисци-
пліни складаються з 10 тем та згідно з робочою 
навчальною програмою дисципліни мають такий 
розподіл годин:

 – лекції – 20 годин;
 – практичні заняття – 20 годин;
 – семінарські заняття – 20 годин.

Накопичення балів у межах кожної теми здій-
снювалось за допомогою розробленої нами сис-
теми «кафетерій». Система включає дві складові 
частини оцінювання успішності: обов’язкову 
та варіативну. Обов’язкова складова частина 
базується на основних вимогах, які зазначені в 
«Положенні про організацію освітнього процесу 
в Харківському національному університеті Пові-
тряних Сил імені Івана Кожедуба», та містить такі 
компоненти (табл. 2).

Варіативна частина передбачає вибір курсан-
тами таких видів завдань (табл. 3).

Для проведення експериментальної перевірки 
були залучені: 

 – експериментальна група (ЕГ), яка була утво-
рена з числа курсантів спеціалізації «Мораль-
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Таблиця 3
 Накопичення балів варіативної частини

Завдання Максимальний бал Термін / умови виконання
Заповнення глосарію на сайті дистанційного 
навчання Moodle 1 бал за один термін за умов відсутності терміну в глосарії; 

не більше 10 балів / впродовж семестру
Доповіді із застосуванням засобів наочності 
(власна інфографіка, презентації) 5 Без обмежень / впродовж семестру

Організація та проведення практичного / 
семінарського заняття 5 За темами змістовних модулів / 

впродовж семестру

Виконання навчального проекту 8 Теми узгоджуються з викладачем / 
впродовж семестру

Розроблення засобів наочності за темами 
дисципліни (створення відеороликів) 8 Теми узгоджуються з викладачем / 

впродовж семестру

Написання статті / тез доповідей 10 Відповідно до умов проведення 
конференції

   
Контрольна група Експериментальна група 

53 47 42 
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Рис. 1. Результати опитування за тестом-опитувальником мотивації досягнення  
А. Мехрабіана контрольної та експериментальної груп

Таблиця 1 
Етапи проведення педагогічного експерименту

Етап Зміст етапу
Підготовчий визначення актуальності, мети, завдання, об’єкта, предмета експерименту

Організаційний підготовка методичного забезпечення для експериментальної перевірки, відбір учасників
Практичний впровадження системи кафетерію в оцінювання за окремими навчальними дисциплінами

Узагальнюючий перевірка результатів (визначення динаміки показників успішності курсантів)

Таблиця 2
 Накопичення балів обов’язкової частини оцінювання успішності

Завдання Максимальний бал
Результати опрацювання лекції (система Moodle) 3 
Експрес-контроль за результатами вивчення теми 3 
Виконання практичного завдання 5 
Участь у семінарському занятті (мінімум одна доповідь) 5

но-психологічне виховання у підрозділах, на 
кораблях (за видами Збройних Сил)» (загальна 
чисельність 15 курсантів); 

 – контрольна група (КГ), яка була утворена 
з числа курсантів спеціалізації «Метрологічне 
забезпечення військ (сил)» (загальна чисельність 
10 курсантів).

До початку впровадження запропонованої сис-
теми оцінювання був проведений аналіз успіш-
ності експериментальної та контрольної груп, у 

результаті чого було встановлено, що групи мають 
майже рівні показники успішності (82% та 80% 
відповідно). 

Окрім того, після вивчення дисципліни було 
проведено опитування за тестом-опитувальником 
мотивації досягнення А. Мехрабіана. Результати 
наведені на рис. 1.

Опитування продемонструвало, що в експе-
риментальній групі переважають мотиви досяг-
нення, тоді як у контрольній – мотиви уникнення. 
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Серед вибіркових завдань курсантами, що 
увійшли до експериментальної групи, найчастіше 
використовувалися такі (табл. 4).

Загальний рівень якості під час складання 
заліку експериментальної групи з дисципліни 
продемонстрував високий результат – 85%.

Проведене анкетування після завершення 
вивчення дисципліни продемонструвало, що 85% 
вважають, що можливість обирати дисципліни 
підвищує рівень мотивації. Лише 5% опитаних 
вважають таку шкалу складною. 90% опитаних 
погодилися, що такий спосіб накопичення балів 
слід активно впроваджувати в освітній процес.

Під час упровадження в освітній процес цієї 
системи накопичення балів слід звернути увагу 
на збільшення трудовитрат для викладача при 
виставленні оцінок. Цей недолік може бути ніве-
льований використанням електронного журналу 
(або, наприклад, таблиць Excell); чітким плану-
ванням та встановленням критеріїв оцінювання 
(розроблення технологічної карти дисципліни).

Отже, можна стверджувати, що гіпотеза, яка 
була висунута на початку експерименту, підтвер-
дилася. За результатами опитування курсантів 
можемо констатувати підвищення рівня їхньої 

мотивації до навчально-пізнавальної діяльності 
та позитивні зміни якості навчання. 

Обговорення та висновки. Отже, застосо-
вування накопичувальної системи оцінювання 
успішності освітньої діяльності курсантів мето-
дом кафетерію порівняно із традиційними систе-
мами оцінювання має такі переваги: сприяє само-
організації освітньої діяльності; підвищує рівень 
прозорості та об’єктивності оцінювання; підви-
щує рівень відповідальності за результати власної 
діяльності; допомагає планувати, відстежувати 
й коригувати індивідуальну освітню траєкторію 
курсантів; створює ситуацію успіху та здорового 
конкурентного освітнього середовища; спонукає 
до розвитку лідерських якостей; спонукає до роз-
витку творчого потенціалу; формування траєкто-
рії особистого розвитку.

Запропоновані обов’язковий та варіативний 
складники системи оцінювання мають рекоменда-
ційний характер. Їх структура зумовлена особли-
востями навчальної дисципліни, метою, змістом 
тощо. Однак загальні принципи побудови такої 
системи оцінювання можуть застосовуватися під 
час викладання як гуманітарних, так і точних 
навчальних дисциплін. 
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Таблиця 4
 Вибір складників варіативної частини

Показник Значення
Доповіді із застосуванням засобів наочності (власна інфографіка, презентації) 100% курсантів ЕГ
Організація та проведення практичного/семінарського заняття 20% курсантів ЕГ
Виконання навчального проекту 20% курсантів ЕГ
Розроблення засобів наочності за темами дисципліни (створення відеороликів) 2% курсантів ЕГ
Написання статті/тез доповідей 30% курсантів ЕГ
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 У статті розглянуто педагогічні умови використання інтерактивних 
технологій навчання під час підготовки фахівців фармацевтичної галузі 
охорони здоров’я України. За результатами аналізу наукових праць 
визначено сутність поняття «педагогічні умови» та їхні властивості. 
Узагальнено психолого-педагогічні дослідження особливостей 
інноваційних процесів у підготовці майбутнього фармацевта 
на етапі реформування і модернізації вітчизняної вищої освіти. 
Обґрунтовано пріоритетність якісної підготовки висококваліфікованих 
кадрів; упровадження нових освітніх технологій; забезпечення 
інтеграції фармацевтичної науки та практики. З’ясовано, що нині 
актуальними є питання, спрямовані на осучаснення системи освіти 
майбутніх фармацевтичних фахівців, без чого неможливо готувати 
висококваліфікованих професіоналів своєї справи, які б високо цінувалися 
на ринку праці, могли продуктивно працювати в сучасних соціально-
економічних умовах України. Аргументовано переваги використання 
інтерактивних технологій у навчальному процесі. Уточнено, що важливим 

Ключові слова: 
фармацевтичний коледж, 
освіта, навчально-виховний 
процес, інтерактивне 
навчання, педагогічні 
інновації.
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завданням діяльності фармацевтичного коледжу є підготовка освіченого, 
творчого фахівця, зорієнтованого на професійний саморозвиток, а також 
формування системи цінностей, у якій цінність людського здоров’я та 
його збереження займає перше місце. 
Визначено, що педагогічні інновації пов'язані сьогодні зі впровадженням 
у навчально-виховний, навчально-виробничий та методичний процеси 
інноваційних, інформаційних та інтерактивних технологій навчання, які 
спрямовані на активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів, 
формують і розвивають позитивний інтерес до навчальної дисципліни, 
перетворюють студентів на активних учасників навчального процесу.  
Ці завдання викладач може вирішити, розвиваючи та формуючи інтерес 
у студентів до самостійного набуття знань. Доведено, що нововведення 
(інновації) не виникають самі по собі, а є результатом наукових пошуків, 
аналізу, узагальнення педагогічного досвіду. Авторами визначено, 
що інтерактивні технології навчання досить швидко були визнані 
викладачами фармацевтичного коледжу як дієвий засіб упровадження 
нових освітніх технологій.
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The article considers the pedagogical conditions for the use of interactive 
learning technologies in the training of specialists in the pharmaceutical 
healthcare sector of Ukraine. According to the results of the analysis of 
scientific works the essence of the concept "pedagogical conditions" and 
their properties are determined. Psychological and pedagogical researches 
of features of innovative processes in preparation of the future pharmacist 
at a stage of reforming and modernization of domestic higher education are 
generalized. The priority of high-quality training of highly qualified personnel 
is substantiated; introduction of new educational technologies; ensuring 
the integration of pharmaceutical science and practice. It was found that 
the current issues are aimed at modernizing the education system of future 
pharmaceutical professionals, without which it is impossible to train highly 
qualified professionals who would be highly valued in the labor market, 
could work productively in today's socio-economic conditions of Ukraine. 
The advantages of using interactive technologies in the educational process are 
argued. It is clarified that an important task of the College of Pharmacy is to 
train an educated, creative specialist focused on professional self-development, 
as well as the formation of a system of values in which the value of human 
health and its preservation comes first.
It is determined that pedagogical innovations are connected today with 
introduction in educational, educational-production and methodical processes 
of innovative, informational and interactive technologies of training which 
are directed on activization of educational-cognitive activity of students, form 
and develop positive interest in educational discipline, transform students for 
active participants in the learning process. The teacher can solve these problems 
by developing and forming students' interest in independent acquisition 
of knowledge. It is proved that innovations (innovations) do not arise by 
themselves, but are the result of scientific research, analysis, generalization 
of pedagogical experience. The authors determined that interactive learning 
technologies were quickly recognized by teachers of the College of Pharmacy 
as an effective means of introducing new educational technologies.

Key words: pharmaceutical 
college, education, educational 
process, interactive learning, 
pedagogical innovations.

Постановка проблеми. Освітня сфера в Укра-
їні на сучасному етапі характеризується інтенсив-
ним переоцінюванням цінностей, впровадженням 
сучасних інтерактивних технологій навчання, 
зміною контролю та оцінки якості засвоєння сту-
дентами знань. Основним поняттям у системі 
сучасної професійної освіти є професійна ком-
петентність – єдність теоретичної та практичної 
готовності до професійної і творчої діяльності та 
здатність фахівця до подальшого професійного 
самовдосконалення. Вимоги, які висуваються 
державою, суспільством та роботодавцями до під-
готовки фармацевтів, зумовлюють пошук таких 
технологій і методів навчання, які б відповідали 
стандартам освіти і забезпечували підготовку 
висококваліфікованих фармацевтичних кадрів. 

Аналіз досліджень. Проблему застосування 
інтерактивних технологій навчання у процесі про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців вивчали 
багато науковців, зокрема О. Глузман, В. Душке-
вич, О. Комар, Т. Коваль, І. Луцик, І. Мельничук, 
Н. Павленко, О. Пометун, О. Сизоненко, С. Сисо-
єва, І. Тягай, Т. Ярних та інші. 

Низка наукових праць таких дослідників, як 
О. Антонова, Н. Альохіна, Л. Галій, В. Кищук, 

І. Коняшина, присвячена тенденції формування 
компетентностей майбутніх фармацевтів у закла-
дах вищої та фахової передвищої освіти. Питання 
педагогічних умов якісної підготовки фармацевтів 
досліджували І. Бойчук, М. Драчук, Л. Кайдалова 
та інші. Проте динамічність розвитку сучасної 
освіти зумовлює подальше дослідження педаго-
гічних умов використання інтерактивних техно-
логій навчання під час підготовки фахівців фар-
мацевтичної галузі.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати 
та перевірити шляхом моніторингу педагогічні 
умови використання інтерактивних засобів нав-
чання в навчальному процесі, зокрема під час 
вивчення дисциплін професійного циклу. 

Виклад основного матеріалу досліджень. 
Важливим аспектом у системі підготовки фар-
мацевтичних кадрів є педагогічні умови, за яких 
поєднується теоретичне навчання (пояснюваль-
но-ілюстративного типу) та практичне, що моде-
люються викладачем. Ефективність педагогіч-
них процесів зумовлена обов'язковою наявністю 
педагогічних умов. Дослідники професійного 
навчання здобувачів використовують поняття 
«педагогічні умови» як компоненти навчально-ви-
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ховного процесу вищої школи та розкривають 
їхню сутність у різних контекстах для підготовки 
фахівців різного профілю [4; 7].

Аналіз наукових джерел із проблем підго-
товки майбутніх фахівців дає змогу конкретизу-
вати поняття «умова», яке тлумачиться як необ-
хідна обставина, що уможливлює здійснення, 
створення, утворення чого-небудь або сприяє 
чомусь як фактор, рушійна сила будь-якого про-
цесу, явища [2]. Тлумачний словник С. Ожегова 
визначає умову як вимогу, яка встановлюється 
однією з договірних сторін; як усну або письмову 
згоду про що-небудь; як правила, встановлені в 
будь-якій сфері життя, діяльності; як обставини, 
за яких відбувається або залежить що-небудь [5]. 
У нашому дослідженні такими чинниками, які 
сприятимуть оптимізації навчання майбутніх фар-
мацевтів, є педагогічні умови професійної підго-
товки. На думку І. Мельничук, процес навчання 
здобувачів у вищій школі заснований на певних 
закономірностях, які дають підстави для науко-
вого обґрунтування й оптимізації змісту, форм і 
методів підготовки фахівців на сучасному етапі 
реформування системи освіти в Україні [3]. 

Для визначення педагогічних умов професій-
ної підготовки майбутніх фармацевтів засобами 
інтерактивних технологій ми враховували зако-
номірності навчання, згідно з якими результатив-
ність залежить від таких чинників, як: значущість 
для майбутніх фахівців змісту навчального мате-
ріалу; створення ситуацій посиленої міжсуб’єк-
тної взаємодії; створення навчальних ситуацій для 
практичного застосування студентами результатів 
теоретичної підготовки; залучення здобувачів до 
вирішення необхідних для них навчально-про-
фесійних завдань тощо. Методами активізації 
навчання є моделювання, проектування, імітація 
професійних ситуацій та участь у них студентів 
під час використання інтерактивних вправ, дидак-
тичних ігор, навчальних тренінгів. 

Основними складовими частинами інтерактив-
них занять є інтерактивні вправи та завдання, які 
виконують студенти. Важлива відмінність інте-
рактивних вправ і завдань від звичайних полягає 
у тому, що, виконуючи їх, студенти не тільки і 
не стільки закріплюють уже вивчений матеріал, 
скільки вивчають новий [6].

Внаслідок стрімкого збільшення обсягу 
інформації актуальним є опанування студентами 
способів самостійного здобування й активного 
засвоєння матеріалу. Одним із засобів навчання 
студентів у коледжі є створення поліфункціональ-
них робочих зошитів. На занятті викладач формує 
вміння і навички практичного застосування окре-
мих теоретичних положень за допомогою спеці-
ально розроблених завдань, які логічно підібрані 
та розташовані так, щоб якнайкраще забезпечити 

успішне їх виконання. Крім того, в робочому 
зошиті наведені алгоритми виконання практич-
них завдань.

На думку багатьох науковців, дослідження про-
цесу навчання не можуть бути доведеними, якщо 
вони не підлягали перевірці [1]. Метою роботи 
було проведення моніторингової перевірки ефек-
тивності педагогічних умов використання інте-
рактивних технологій навчання у процесі підго-
товки студентів. 

Вивчення ефективності традиційного педаго-
гічного процесу і реального стану використання 
інтерактивних методів навчання здійснено шля-
хом анонімного анкетування викладачів. 

На питання «Які інтерактивні методи Ви вико-
ристовуєте на своїх заняттях?» 75% (15 осіб) опи-
тувальних надали значний перелік інтерактив-
них методів навчання: моделювання виробничих 
ситуацій, наближених до професійної діяльно-
сті, тести різного ступеня важкості. Рольову гру, 
професійний тренінг, «кейс-методи», мультиме-
дійні презентації на своїх заняттях використо-
вують 35% опитаних (7 осіб); ділову гру, методи 
роботи в парах, роботи в групах і мікрогрупах, 
відеосюжети, ситуативний аналіз – 25% опитаних 
(5 осіб); проблемне навчання, комп’ютерні тех-
нології, дискусії, метод проектів, «круглий стіл», 
«мозковий штурм» – 20% опитаних (4 особи); 
роботу в мікрогрупах, дебати, диспути, «відкри-
тий мікрофон» – 10% опитаних (2 особи); заняття 
«самоврядування», коли студент виступає у ролі 
викладача, застосовує на своїх заняттях 5% опи-
таних (1 особа).

Проаналізувавши відповіді і провівши уточ-
нюючу співбесіду, можна зробити висновок, що 
викладачі ознайомлені з інтерактивними мето-
дами і на своїх заняттях використовують різнома-
нітні інтерактивні методи навчання.

На питання «Чи впливає, на Ваш погляд, вико-
ристання інтерактивних методів на рівень про-
фесійної підготовки фармацевтів?» 95% (19 осіб) 
опитаних дали позитивну відповідь, і тільки 
5% (1 особа) – негативну. Це свідчить про те, що 
учасники моніторингу обирають альтернативу 
традиційним методам навчання, що спонукає їх 
до творчості, вдосконалення і тим самим сприяє 
професійному та особистісному розвитку викла-
дача як особистості. Викладачі стверджують, що 
здобувачам подобаються заняття, які проходять 
в інтерактивному режимі, їм це цікаво і допомагає 
краще засвоювати матеріал, однак вимагає від них 
певних зусиль. 

Відповіді на питання «В чому, на Ваш погляд, 
полягає ефективність інтерактивних методів нав-
чання?» поділилися таким чином:

А) розвивають самостійність здобувача – 50% 
(10 осіб);
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Б) сприяють організації проблемного нав-
чання – 50% (10 осіб);

В) вчать самоаналізу своїх знань, досвіду – 
40% (8 осіб);

Г) сприяють кращій взаємодії студента та 
викладача – 40% (8 осіб);

Д) роблять заняття більш цікавими – 70% 
(14 осіб);

Ж) сприяють прояву індивідуальності студен-
тів – 50% (10 осіб);

З) методи не є ефективними – 0% (0 осіб);
К) важко відповісти – 0% (0 осіб).
У процесі дослідження поряд з анкетуванням 

викладачів проведено анкетування студентів для 
виявлення їхнього ставлення до організації педа-
гогічного процесу загалом та інтерактивних мето-
дів навчання зокрема. Анкетування проводилось 
анонімно. Кожен студент отримав опитувальний 
лист, що містив 15 запитань із декількома варіан-
тами відповідей на кожне з них.

Проаналізувавши відповіді студентів на 
питання анкети, можна зробити висновок, що сту-
денти задоволені організацією педагогічного про-
цесу у коледжі. 

Аналіз відповідей студентів, що стосуються 
використання технології інтерактивного навчання 
у навчальному процесі, дав такі результати: 66% 
опитаних вважають, що використання на занятті 
інтерактивних методів позитивно впливають на 
успішність та якість засвоєння матеріалу. Більше 
того, 73% (41 особа) студентів подобаються заняття, 
які проходять в інтерактивному режимі, вони вва-
жають, що здатні до активної думки, їм це цікаво 
і допомагає краще засвоювати навчальний мате-
ріал. Крім того, під час відповіді на питання «Яка 
робота на занятті Вам найбільше подобається?» 
66% (37 осіб) відзначили, що їм більше імпонує 

спільно під час взаємодії з викладачем та іншими 
студентами аналізувати, намагатися вирішувати 
поставлені на заняттях проблеми, що є однією з 
основних ознак інтерактивних методів навчання. 

Під час проведення анкетування більшість сту-
дентів висловилися позитивно щодо застосування 
на практичних заняттях робочих зошитів: 80% 
(45 осіб) опитуваних зазначили, що зошити спри-
яють якісному засвоєнню навчального матеріалу 
на практичних заняттях із фармацевтичних дис-
циплін. Застосування робочих зошитів підвищує 
інтенсивність навчальної діяльності, оптимізує 
процес навчання, стимулює розвиток практичних 
умінь та навичок, змінює технології спілкування 
студента і викладача та забезпечує можливість сис-
тематичного контролю освітньої активності сту-
дентів із боку викладача. 80% (45 осіб) студентів 
зазначили, що викладачі навчають їх самостійно 
добувати знання, а ще 67% (38 осіб) впевнені, що 
в коледжі їх навчають спілкуватися та взаємоді-
яти з іншими людьми. Отже, було визначено, що 
організацією навчального процесу у фармаце-
втичному коледжі студенти загалом задоволені.

Висновки. Під час підготовки фахівців фар-
мацевтичного профілю без висування високих 
вимог неможливо підготувати висококваліфіко-
ваних професіоналів своєї справи, які б високо 
цінувалися на ринку праці, могли продуктивно 
працювати в сучасних соціально-економічних 
умовах України, були конкурентоспроможними. 
Інтерактивні методи навчання надають здобува-
чам певних знань та умінь, а також професійно 
необхідних якостей. Лише достатній рівень знань 
із профільних дисциплін, уміння використову-
вати теоретичні основи у вирішенні проблемних 
завдань та вміння аналізувати результати своєї 
роботи є запорукою результативності навчання.
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У статті акцентовано увагу на тому, що сучасний світ неможливо уявити 
без фінансів. Вони забезпечують функціонування усіх сфер суспільства. 
Фінансова обізнаність допомагає зрозуміти ключові фінансові поняття 
і використовувати їх для прийняття рішень про доходи, витрати і 
заощадження, для вибору відповідних фінансових інструментів, 
планування бюджету, нагромадження коштів на майбутні цілі тощо. 
Аналіз сучасної ситуації в Україні свідчить про досить низький рівень 
знань із фінансових питань серед населення. Проблема підвищення 
фінансової грамотності населення є нагальною в умовах сьогодення. 
Відсутність елементарних фінансових знань та навичок обмежує 
можливості людей щодо прийняття правильних рішень для забезпечення 
власного добробуту. Надзвичайно актуальним це питання є для країн 
пострадянського простору. Для України питання фінансової грамотності 
є одним із пріоритетних в освіті.
У статті розглянуто сутність фінансової грамотності, з’ясовано, що 
програми з фінансової грамотності для підлітків і молоді повинні стати 
в Україні пріоритетом. Відзначено, що в Україні на загальнодержавному 
рівні визнано необхідність формування фінансової грамотності здобувачів 
освіти, що сприятиме успіху, активній життєвій позиції та готовності 
докладати зусиль для соціального розвитку й економічного зростання. 
На підставі проведеного аналізу рівня фінансової грамотності студентів 
факультету початкової освіти та фізичної культури Комунального закладу 
вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 
відзначено, що стратегічними напрямами її підвищення є оновлення 
змісту освіти із включенням фiнансової грамотностi в навчальні 
програми; високий рiвень фiнансової грамотностi педагогів та впевнене 
розпоряджання власними фінансами; доступність інформаційних ресурсiв 
із фiнансової освiти для використання їх учителями та здобувачами освіти, 
пересiчними громадянами; розроблення та впровадження нацiональної 
стратегiї фiнансової освiти.

Ключові слова: фінансова 
грамотність, здобувачі 
освіти, фінансові знання, 
фінансовий добробут.
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The article emphasizes that the modern world is impossible to imagine without 
finances. They ensure the functioning of all spheres of society. Financial 
awareness helps to understand key financial concepts and use them to make 
decisions about income, expenses and savings, to choose the appropriate 
financial instruments, budget planning, accumulation of funds for future 
purposes and more. Analysis of the current situation in Ukraine shows a 
relatively low level of knowledge on financial issues among the population. 
The problem of improving the financial literacy of the population is urgent in 
today's conditions. Lack of basic financial knowledge and skills limits people's 
ability to make the right decisions to ensure their own well-being. This issue 
is extremely relevant for the post-Soviet countries. For Ukraine, the issue of 
financial literacy is one of the priorities in education.
The article considers the essence of financial literacy, clarifies that financial 
literacy programs for adolescents and young people should become a priority 
in Ukraine. It is noted that in Ukraine at the national level recognized the need 
for financial literacy of students, which will contribute to success, active life 
position and willingness to make efforts for social development and economic 
growth. Based on the analysis of the level of financial literacy of students of the 
Faculty of Primary Education and Physical Culture of the Municipal Institution 
of Higher Education "Lutsk Pedagogical College" Volyn Regional Council, it 
is noted that strategic directions are to update the content of education with 
financial literacy in curricula; high level of financial literacy of teachers and 
confident management of own finances; availability of information resources 
on financial education for use by teachers and students, ordinary citizens; 
development and implementation of a national strategy for financial education.

Key words: financial literacy, 
students, financial knowledge, 
financial well-being.

Актуальність теми дослідження. Сучасний 
світ неможливо уявити без фінансів. Вони забез-
печують функціонування усіх сфер суспільства. 
Використання фінансової інформації, застосу-
вання фінансових знань є необхідними елемен-

тами будь якого напряму діяльності людини. 
Фінансова обізнаність допомагає зрозуміти 
ключові фінансові поняття і використовувати 
їх для прийняття рішень про доходи, витрати і 
заощадження, для вибору відповідних фінансо-



137

Pedagogical Sciences: Theory and Practice. № 3 (39), 2021 ISSN 2786-5622

вих інструментів, планування бюджету, нагро-
мадження коштів на майбутні цілі тощо. Фінан-
сово грамотні люди більшою мірою захищені від 
фінансових ризиків і непередбачуваних ситуа-
цій. Вони відповідальніше ставляться до управ-
ління особистими фінансами, здатні підвищувати 
добробут за рахунок розподілу наявних грошо-
вих ресурсів і планування майбутніх витрат [6]. 
Таким чином, фінансова грамотність необхідна 
кожному. Дітям дає уявлення про цінність речей; 
молоді дає можливість раціонально використову-
вати зароблені кошти; дорослим – приймати пра-
вильні рішення щодо заощаджень та інвестицій. 
Фінансово грамотне населення сприяє зміцненню 
фінансової стабільності держави.

Постановка проблеми. Аналіз сучасної ситу-
ації в України свідчить про досить низький рівень 
знань із фінансових питань серед населення, що 
проявляється у використанні головним чином 
простих банківських послуг, незнанні своїх прав 
як споживачів фінансових послуг і загальній недо-
вірі до фінансово-банківських установ. Проблема 
підвищення фінансової грамотності населення є 
нагальною в умовах сьогодення. Відсутність еле-
ментарних фінансових знань та навичок обмежує 
можливості людей щодо прийняття правильних 
рішень для забезпечення власного добробуту. 
Міжнародні організації аргументовано доводять, 
що фінансова освіта є тим підґрунтям, що забез-
печує стале функціонування національного госпо-
дарства. Надзвичайно актуальним це питання 
є для країн пострадянського простору. Тому не 
дивно, що нині питання фінансової грамотності є 
одним із пріоритетних в освіті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у формування педагогічних 
засад економічної освіти зробили А. Абрамова, 
К. Беркита, Ф. Бутинець, А. Лівшиць, М. Левочко, 
І. Носаченко, О. Падалка, І. Прокопенко, Л. Пру-
сова, І. Радіонова, О. Собчук, О. Шпак, О. Чухно 
та інші. Окремі аспекти взаємовпливу фінансо-
вої грамотності індивідів та фінансової пове-
дінки населення розглянуто такими науковцями, 
як О. Ковтун, І. Ломачинська. Питанням підви-
щення фінансової грамотності присвячено роботи 
Т. Смовженка, Б. Приходько, Т. Кізими, С. При-
щепи та інших науковців. Фінансову грамотність 
та підприємливість як аналог підприємницької 
компетентності розглядають М. Рудь, Г. Наза-
ренко, В. Узунов, О. Пометун, І. Зимня, Ш. Мунді, 
Ю. Білова, О. Проценко. 

Постановка завдання. Мета статті – теоре-
тичний аналіз сутнісних ознак, методів форму-
вання фінансової грамотності здобувачів освіти 
в умовах нової філософії освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Важливість формування фінансової грамотно-

сті населення в умовах становлення і розвитку 
ринкової економіки є загальновизнаною. Так, 
Т. Кізима визначає поняття «фінансова грамот-
ність» як сукупність світоглядних позицій (уста-
новок), знань і навичок громадян щодо ефек-
тивного управління особистими фінансами та 
здатність компетентно застосовувати їх у процесі 
прийняття фінансових рішень [3]. 

Міжнародний консультант із фінансової гра-
мотності Ш. Мунді трактує фінансову грамот-
ність як знання, розуміння, навички та впевне-
ність, які дають змогу особі приймати правильні 
фінансові рішення та діяти відповідно до кон-
кретних обставин. Метою розвитку фінансової 
грамотності він визначає вплив на поведінку 
людей, а не просто надання їм знань, розумінь та 
навичок. Т. Сженко [9] стверджує, що фінансова 
освіченість допомагає зрозуміти ключові фінан-
сові поняття й використовувати їх для прийняття 
рішень про доходи, витрати і заощадження під 
час вибору відповідних фінансових інструмен-
тів, планування бюджету, нагромадження коштів 
на майбутні цілі тощо. 

Г. Кучерова вважає, що фінансова грамотність 
являє собою певне вміння застосовувати фінан-
сові знання та використовувати здобуті фінансові 
навички, щоб отримувати максимальну користь 
від управління власними фінансами та застосу-
вання фінансових послуг. Під фінансовою обізна-
ністю пропонується розуміти наявність у людини 
певного рівня фінансових знань та навичок, що 
формують його відповідний рівень компетентно-
сті з фінансових питань. Тобто оцінкою фінан-
сової грамотності населення має бути рівень 
фінансової обізнаності. Фінансова освіченість 
характеризує наявність певного рівня здобутої 
фінансової освіти [5, с. 126].

О. Ковтун зазначає, що фінансова грамотність – 
це здатність громадян ефективно управляти осо-
бистими фінансами; здійснювати короткострокове 
і довгострокове фінансове планування та облік 
витрат і доходів домогосподарства; оптимізувати 
співвідношення між заощадженнями і споживан-
ням; розбиратися в особливостях різних фінан-
сових продуктів і послуг, мати актуальну інфор-
мацію про стан фінансового ринку; приймати 
обґрунтовані рішення щодо фінансових продуктів 
і послуг, а також усвідомлено нести відповідаль-
ність за такі рішення; компетентно планувати й 
здійснювати пенсійні нагромадження [4, с. 279]. 

Дослiдниці Н. Славянська та А. Незнамова 
вважають, що поняття «фiнансова грамотнiсть» 
охоплює розумiння та поведiнку, яка включає вiд-
чуття власного потенцiалу, спроможнiсть вико-
ристовувати знання для прийняття рацiональних 
рiшень iз метою полiпшення поточного та май-
бутнього фiнансового стану особи [10]. 
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Узагальнення підходів дало змогу науковцям 
В. Андрійчук та М. Братко визначити фінансову 
грамотність як сукупність знань, умінь та навичок, 
необхідних для прийняття усвідомлених рішень 
під час короткострокового та довгострокового 
планування та управління фінансовими ризиками 
впродовж усього життя. Фінансово грамотною є 
та людина, яка має і розуміє свій фінансовий план, 
що виступає основним інструментом управління 
особистими фінансами [1].

Зазначимо, що у Законі України «Про освіту» [1] 
та Державному стандарті початкової освіти (2018) 
підприємливість та фінансова грамотність окрес-
лена як ключова компетентність, необхідна кож-
ній сучасній людині для успішної життєдіяль-
ності. Вона передбачає ініціативність, готовність 
брати відповідальність за власні рішення, вміння 
організовувати свою діяльність для досягнення 
цілей, усвідомлення етичних цінностей ефек-
тивної співпраці, готовність до втілення в життя 
ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

У Державному стандарті базової середньої 
освiти (2020) до ключових компетентностей нале-
жить пiдприємливiсть i фiнансова грамотнiсть, 
що передбачають iнiцiативнiсть, спроможнiсть 
використовувати можливостi та реалiзовувати 
iдеї, створювати цiнностi для iнших у будь-якiй 
сферi життєдiяльностi; здатнiсть до активної 
участi в життi суспiльства, керування власним 
життям i кар’єрою; умiння розв’язувати про-
блеми; готовнiсть брати вiдповiдальнiсть за при-
йнятi рiшення; здатність працювати в командi для 
планування i реалiзацiї проектiв, якi мають куль-
турну, суспiльну або фiнансову цiннiсть, тощо [2]. 
Як бачимо, на загальнодержавному рівні визнано 
необхідність формування фінансової грамотності 
здобувачів освіти, що сприятиме успіху, актив-
ній життєвій позиції та готовності докладати 
зусиль для соціального розвитку й економічного 
зростання. Розглянемо, якою є сучасна ситуація зі 
становлення фінансових знань в Україні, зважа-
ючи на законодавче закріплення та сприяння. 

Так, у червні 2019 року Агентство США з між-
народного розвитку (USAID) опублікувало звіт 
про результати загальнонаціонального опиту-
вання «Фінансова грамотність, фінансова інклю- 
зія, фінансовий добробут в Україні» [7], прове-
деного маркетинговою дослідницькою компа-
нією InMind із 10 до 28 грудня 2018 року мето-
дом інтерв’ю, яке охопило всі регіони України, 
крім АР Крим, територій Донецької та Луган-
ської областей, непідконтрольних Уряду України. 
В опитуванні, яке базувалося на анкеті, розробле-
ній Організацією економічного співробітництва 
та розвитку, Міжнародною мережею фінансової 
просвіти (OECР/INFE), взяли участь 2007 рес-
пондентів віком від 18 до 79 років. За методикою 

ОЕСР, загальний індекс фінансової грамотності 
України становить 11,6 (із 21). Цей індекс базу-
ється на балах за фінансові знання, ставлення та 
поведінку. Індекс України є на одному рівні з най-
нижчим значенням серед 30 країн в опитуванні 
ОЕСР 2016 року, а саме з індексом Польщі (11,6). 
Результат України є також трохи нижчим, ніж 
середній показник (12,1) для шести сусідніх країн 
із низьким та середнім рівнями доходу, у яких 
проводилось опитування ОЕСР (Білорусь, Грузія, 
Угорщина, Польща, Російська Федерація, Туреч-
чина). Зокрема, лише 43% дорослого населення 
в Україні правильно відповіли на мінімум п’ять із 
семи запитань на перевірку знань (що вважається 
мінімальним цільовим показником) проти показ-
ника 56% в усіх країнах, які брали участь в опиту-
ванні ОЕСР. У світлі інноваційних тенденцій під 
час опитування було поставлено низку запитань 
щодо фінансового добробуту. Фінансова грамот-
ність є одним із чинників, які сприяють поліп-
шенню фінансового добробуту людини. Унаслі-
док опитування було з’ясовано, що понад 60% 
українців вважають рівень свого добробуту низь-
ким (часто дуже низьким). Рівень фінансової гра-
мотності найнижчий у віковій групі 18–24 років. 
Це дослідження містить важливу інформацію про 
стан фінансової грамотності населення України 
та переконливо свідчить про те, що програми 
з фінансової грамотності для підлітків і молоді 
повинні стати в Україні пріоритетом. 

З метою вивчення рівня сформованості фінан-
сової освіти майбутніх педагогів нами було про-
ведено дослідження (анкетування), яке містило 
комплекс тестових завдань для визначення рівня 
базових фінансових знань студентів і розвитку 
їхніх практичних умінь та навичок. Анкетування 
проводилося у Комунальному закладі вищої 
освіти «Луцький педагогічний коледж» Волин-
ської обласної ради серед студентів І та ІІ курсів 
факультету початкової освіти та фізичної куль-
тури спеціальності «013 Початкова освіта». В ано-
німному анкетуванні взяли участь 115 студентів. 
Анкетування з визначення рівня сформованості 
фінансової грамотності серед студентської молоді 
складається з трьох блоків запитань: 

– загальна термінологія;
– фінансовий добробут; 
– фінансова поведінка. 
Кожен блок включає від трьох до п'яти питань. 

Всього до анкетування з виявлення рівня фінан-
сової обізнаності увійшло 20 запитань. Питання 
частково були запозичені з аналогічних дослі-
джень Світового Банку, однак більшість із них 
була розроблена спеціально для виявлення рівня 
фінансової обізнаності студентів закладу вищої 
освіти та повністю враховує специфіку ринку 
фінансових послуг України. 
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Аналізуючи відповіді респондентів на 
перший блок запитань «Загальна фінан-
сова термінологія», бачимо, що понад 50% 
студентів володіють фінансовою матема-
тикою та термінологією на рівнях «незадо-
вільно» або «нічого не знаю». При цьому 
60% студентів вважають себе фінансово 
обізнаними та не мають бажання отриму-
вати додаткову інформацію про фінансові 
послуги, а понад 40% із них зовсім не 
цікавляться фінансовими новинами і під 
час вирішення фінансових питань поклада-
ються на думку друзів або родичів (52%).

За результатами відповідей на питання 
«Яке ваше основне джерело доходу?» 65% 
студентів розпоряджаються кишеньковими 
грошима (рис. 1).

При цьому 30% студентів отримують 
гроші від батьків або родичів, 45% отри-
мують академічну стипендію. Однак деякі 
студенти заробляють самі – таких неба-
гато, всього 25%.

Очевидно, що в міру дорослішання 
потреби студентів збільшуються, тому 
навантаження на бюджет сім’ї зростає. На 
питання «Як ви розпоряджаєтеся кишень-
ковими грошима?» приблизно третина рес-
пондентів (35%) відповіли, що витрачають 
усі гроші, які вони отримують. Дві третини 
опитаних студентів (65%) відкладають 
певну частину грошей кожен місяць, із них 
16% відкладають усю суму грошей, 49% – 
частину витрачають, частину відкладають.

Під час анкетування по другому блоку 
«Фінансовий добробут» респонденти 
повинні були оцінити загальний фінансо-
вий стан своєї сім’ї. Було запропоновано 
п’ять можливих варіантів відповіді: від 
«дуже поганий» до «дуже добрий». Результати 
наведені на діаграмі (рис. 2).

 Близько 52% студентів вважають, що фінансо-
вий стан їхньої сім’ї знаходиться в діапазоні від 
«доброго» (43%) до «задовільного» (19%). Лише 
13% назвали свій фінансовий стан «дуже добрим», 
а 35% опитаних характеризують фінансовий стан 
родини як «поганий» та «дуже поганий». 

Для вивчення фінансової поведінки респон-
дентів (третій блок анкетування) було запропо-
новано низку запитань про доходи та витрати, 
заощадження, кредити, борги та інші доречні 
теми. На запитання: «Чи звикла Ваша сім’я вести 
облік доходів та витрат?» відповіді студентів роз-
ділилися таким чином (див. рис. 3).

Результати анкетування свідчать про те, що 
більшість студентів не звикла вести доклад-
ний сімейний бюджет. Хоча 15% домогоспо-
дарств ведуть реєстрацію всіх доходів та витрат, 

57% домогосподарств ведуть частковий облік, 
28% домогосподарств обліку не ведуть і мають 
лише загальне уявлення про те, скільки заробля-
ють та скільки витрачають. 

Проведене шляхом анкетування дослідження 
свідчить про низький рівень фінансової грамотно-
сті серед студентської молоді, що ще раз доводить 
актуальність проблеми, пов’язаної з формуван-
ням фінансової грамотності у майбутніх фахівців. 
Власну фінансову обізнаність студенти інтерпре-
тують, як «мало обізнані»; їм не вистачає конкрет-
них знань щодо законодавчих актів, які регулю-
ють фінансово-правові відносини. Кожен третій 
студент відзначає, що йому потрібно поглиблю-
вати фінансові знання. 

Висновки. Враховуючи результати опи-
тування щодо рівня фінансової грамотності 
студентської молоді, можемо констатувати, 
що стратегічними напрямами її підвищення є 
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оновлення змісту освіти із включенням фiнан-
сової грамотностi в навчальні програми; висо-
кий рiвень фiнансової грамотностi педагогів та 
впевнене розпоряджання власними фінансами; 
доступність інформаційних ресурсiв із фiнан-
сової освiти для використання їх вчителями та 
здобувачами освіти, пересiчними громадянами; 
розроблення та впровадження нацiональної 
стратегiї фiнансової освiти. Адже підвищення 
рівня фiнансової грамотності населення є одним 
із головних важелів у вирішенні соціально-еко-
номічних проблем сучасної України. Фінансова 

грамотність – це світоглядна позиція, сукупність 
знань і навичок, які забезпечують мотивацiю та є 
необхiдними для прийняття ефективних рiшень 
у рiзних фінансових ситуацiях, сприяння та 
покращення фiнансового благополуччя людини 
та суспільства. Зв’язок між фінансовою грамот-
ністю та фінансовим добробутом очевидний. 
Тому перспективи подальших наукових розвідок 
пов’язуємо з розкриттям специфіки формування 
фінансової грамотності здобувачів освіти, дослі-
дженням педагогічних умов її підвищення в умо-
вах освітнього процесу закладу вищої освіти. 
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У статті розглянуто основні теоретичні засади та компоненти 
професійно-педагогічної комунікації як виду педагогічної діяльності. 
Окреслено роль викладача як суб’єкта комунікативного акту в умовах 
інклюзивного освітнього середовища, оскільки викладач як суб’єкт 
професійно-педагогічної комунікації повинен відповідати всім вимогам 
забезпечення та впровадження освітнього процесу. Наведено низку 
нормативно-правових документів, що регулюють освітні процеси, 
зокрема в інклюзивному просторі. Також охарактеризовано основні праці 
вітчизняних теоретиків і науковців із питань педагогічної та психологічної 
комунікації та основних принципів її проведення. Наведено основну 
термінологію, охарактеризовано принципи успішної комунікації та її 
закономірності. Згадано про поняття комунікативної компетентності та 
його наповненість. Визначено поняття комунікації як процесу обміну 
інформацією, ідеями, поглядами, емоціями, що  відбувається між двома 
або більше особами, а також спілкування за допомогою вербальних і 
невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації. 
Наведено принципи успішної комунікації з урахуванням ролі викладача 
як основного суб’єкта комунікативного процесу. Наведено основні 
суб’єкти професійно-педагогічної комунікації та описано зв’язки між 
ними. Згадано про специфіку організації спілкування зі студентами з 
особливими освітніми потребами в умовах дистанційного навчання. 

Ключові слова: професійно-
педагогічна комунікація, 
компетентність викладача, 
успішність комунікативного 
акту, інклюзивний простір, 
академічна доброчесність, 
навички спілкування, суб’єкт 
комунікації.
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In the article the main theoretical principles and components of professional 
and pedagogical communication as a type of pedagogical activity have been 
considered. The role of the teacher as a subject of the communicative act in 
the conditions of inclusive educational environment has been outlined, as the 
teacher as the subject of professional and pedagogical communication must 
meet all the requirements of educational process ensuring and implementing. 
A number of normative and legal documents regulating educational processes, 
in particular in the inclusive space, have been given. The main works of domestic 
theorists and scientists on pedagogical and psychological communication 
and the basic principles of its implementation have also been described. 
The basic terminology has been presented and the principles of successful 

Key words: professional and 
pedagogical communication, 
teacher’s competence, success  
of the communicative act, 
inclusive space, academic 
integrity, communication skills, 
subject of communication.

Охарактеризовано роль інформаційно-комунікаційних технологій у 
організації навчання та під час здійснення професійно-педагогічної 
комунікації. Наведено основні компоненти професійно-педагогічної 
та психологічної комунікації, а також згадано про функції педагогічної 
діяльності. Описано дев’ять основних навичок спілкування зі студентами 
з особливими освітніми потребами, а також обґрунтовано сукупний 
вплив педагога на результат комунікативного акту та на кінцеве 
сприйняття іншим комунікантом повноти та чіткості висловлювання. 
Також згадано про поняття академічної доброчесності та його роль 
у професійно-педагогічній комунікації. Загалом розглянуто сутність 
поняття комунікації як особливого виду педагогічної діяльності фахівця, 
професіонала своєї справи, педагога в умовах інклюзивної освіти.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 
розвитку системи освіти в Україні зростають 
вимоги до викладача закладу освіти як до про-
фесіонала своєї справи. Викладач як суб’єкт 
професійно-педагогічної комунікації повинен 
відповідати усім вимогам забезпечення та впро-
вадження освітнього процесу. На цьому етапі 
реформування та становлення освіти в Україні, 
зокрема інклюзивної, важливою і пріоритетною 
є роль викладача як працівника закладу освіти. 
Загалом реформування системи освіти сприяє 
становленню людини як найвищої соціальної 
цінності. Звернення до всіх без винятку грома-
дян із метою забезпечення прав на якісну освіту 
є наріжним каменем розвитку вітчизняної освіт-
ньої системи. Ціла низка нормативно-правових 
документів, прийнятих на державному рівні, 
регулює систему надання освітніх послуг особам 
з інвалідністю (Закон України «Про вищу освіту», 
Закон України «Про загальну середню освіту», 
Наказ МОНУ «Про затвердження Порядку зара-
хування осіб з особливими освітніми потребами 
до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, 
переведення до іншого закладу освіти» від 
01.08.2018 року, Постанова Кабінету Міністрів 
України від 12.07.2017 року № 545 «Про затвер-
дження положення про інклюзивно-ресурсний 
центр», Національна стратегія реформування сис-
теми інституційного догляду та виховання дітей 
на 2017–2026 роки та ін.). Водночас перехід від 
традиційного інформаційно-пояснювального нав-
чання, зорієнтованого на передачу готових знань, 

до особистісно-розвивального, спрямованого на 
розвиток творчої особистості студента, акцентує 
увагу на важливості комунікації. Провідні нау-
ковці розглядали різні аспекти означеної про-
блеми: В. Киричук, В. Семиченко, Т. Титаренко 
та ін. – теоретико-методологічні основи спілку-
вання; О. Абдуліна, З. Білоусова, В. Кан-Калик 
та ін. – розвиток закономірностей комунікатив-
них умінь і навичок; В. Грехньов, Т. Гриценко, 
С. Омельченко та ін. – теорії і практики форму-
вання культури професійного педагогічного спіл-
кування; О. Бєляєв, А. Богуш, Н. Волкова, Н. Гез, 
А. Годлевська та ін. – розвиток комунікативної 
компетентності; Н. Бабич, Г. Золотова, Л. Мам-
чур, Н. Онипенко, Л. Паламар та ін. – комуніка-
тивний підхід у вивченні мови тощо. Натомість 
особливості комунікативної взаємодії педагогіч-
ного працівника із вихованцями в нових умовах 
інклюзивного освітнього середовища потребують 
додаткових напрацювань. Принагідно відзначимо, 
що професійно-педагогічна комунікація є одним 
із джерел розвитку комунікативних можливостей 
та навичок особистості, тоді як психолого-педаго-
гічна комунікація враховує власне психологічні, 
психофізіологічні та психоемоційні чинники 
комунікативного акту. Тому важливим є дослі-
дження сутності педагогічної комунікації викла-
дача як професіонала з усіх можливих аспектів, 
зокрема в інклюзивному освітньому середовищі.

Мета статті полягає у ґрунтовному дослідженні 
теоретичних засад професійно-педагогічної кому-
нікації в інклюзивному освітньому просторі.

communication and its regularities have been characterized. The concept 
of communicative competence and its content have been mentioned. The 
concept of communication as a process of information exchange, ideas, views, 
emotions that occur between two or more people, as well as communication 
through verbal and nonverbal means of transmitting and receiving information 
have been defined. The principles of successful communication taking into 
account the role of a teacher as the main subject of the communicative process 
have been presented. The main subjects of professional and pedagogical 
communication have been given and the connections between them have been 
described. The specifics of the organization of communication with students 
with special educational needs in the conditions of distance learning have 
been mentioned. The role of information and communication technologies 
in the organization of training and in the implementation of professional 
and pedagogical communication in particular has been described. The main 
components of professional, pedagogical and psychological communication 
as well as the functions of pedagogical activity have been presented. Nine 
basic communication skills with students with special educational needs have 
been described, as well as the cumulative influence of a teacher on the result 
of the communicative act and on the final perception of the completeness 
and clarity of expression of other communicators. The concept of academic 
integrity and its role in professional and pedagogical communication have also 
been mentioned. In general, the essence of the concept of communication as a 
special type of pedagogical activity of a specialist, a professional, a teacher in 
an inclusive education has been considered.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інклюзивна освіта спрямована на забезпечення 
якісної підготовки всіх учасників освітнього про-
цесу. Важливим засобом досягнення цього є фор-
мування індивідуально-особистісного стилю 
спілкування педагогічного працівника, де орга-
нічно поєднується комунікативна компетентність 
з інтерактивною і перцептивною компетентністю, 
що лежить в основі його професійної діяльності. 
Відомо, що спілкування має певні функції й спря-
моване на створення сприятливого психологічного 
клімату, оптимізації освітньої діяльності та стосун-
ків між педагогом і учнями (студентами) в колек-
тиві. Гармонійній особистості педагогічного пра-
цівника притаманні комунікативна компетентність, 
значний комунікативний потенціал та висока кому-
нікативна культура, що загалом зумовлюють гідну 
якість спілкування як зі студентами, так і з колегами.

Н. Волкова у своїй праці визначає професій-
но-педагогічну комунікацію як «систему безпо-
середніх чи опосередкованих зв’язків, взаємодій 
педагога, що реалізуються за допомогою вербаль-
них і невербальних засобів, засобів комп’ютерної 
комунікації з метою взаємообміну інформацією, 
моделювання й управління процесом комунікації, 
регулювання педагогічних відносин» [4].

У значній кількості досліджень визначено 
поняття комунікації як процесу обміну інформа-
цією, ідеями, поглядами, емоціями, що відбува-
ється між двома або більше особами, а також спіл-
кування за допомогою вербальних і невербальних 
засобів із метою передавання та одержання інфор-
мації. Саме тому комунікативний акт варто роз-
глядати як із професійної та педагогічної позиції, 
так і з психологічної.

Основним принципом успішної комунікації 
є адекватна передача інформації від педагога до 
іншого комуніканта або інших учасників процесу. 
Викладач або педагог як суб’єкт професійно-пе-
дагогічної комунікації визначає власне успішність 
та повноту реалізації того чи іншого комуніка-
тивного акту та відповідає за повне та адекватне 
донесення необхідної інформації. Професійно-пе-
дагогічна комунікація є складним видом педаго-
гічної діяльності, спрямованої на навчання, вихо-
вання й розвиток особистості, і потребує певної 
відповідальності [1]. Особливо значущо це в умо-
вах впровадження інклюзивної освіти.

Ефективність спілкування, гармонійність чи 
дисгармонійність його суб’єкта характеризують 
також поняттями конгруентності і неконгруент-
ності. У конгруентній комунікації усі повідом-
лення, вербальні і невербальні, відповідають 
певному значенню, яке передається; педагог діє у 
потрібний момент, творчо, цілком у відповідності 
з обставинами і зі своїми професійними цілями. 
К. Роджерс зауважував, що конгруентність навіть 

одного партнера покращує взаєморозуміння між 
обома, оптимізує спілкування. Під час  спілку-
вання з дітьми та дорослими, які мають обме-
ження життєдіяльності, важливо зберегти акцент 
саме на людині та її потребах. Для того, щоб не 
підкреслювати обмеження та побудувати продук-
тивне спілкування, необхідно узгодити свої вну-
трішні відчуття із зовнішніми проявами.

Неконгруентну комунікацію характеризують 
суперечливі повідомлення між словами і поведін-
кою, коли поза, жести й міміка, тон голосу пові-
домлення не збігаються з вербальною інформа-
цією. Неконгруентне спілкування сигналізує про 
наявність у людини більше, ніж однієї моделі її 
поведінки та про те, що ці моделі конфліктують 
між собою. Вищеозначене вкрай негативно впли-
ває на ефективну взаємодію педагога з людьми 
з особливими освітніми потребами. 

Суб’єкт комунікації має володіти власним емо-
ційним інтелектом та вміти спрямовувати власну 
енергетику у потрібне русло, володіти комуні-
кативними вміннями та навичками, знаннями та 
практиками. Він знає, яким чином можна впли-
нути на партнера комунікації та сприяти успішно-
сті комунікативного акту. Також варто зазначити, 
що процес здійснення успішної професійно-пе-
дагогічної комунікації відбувається лише з ура-
хуванням принципу академічної доброчесності. 
Підтвердженням цьому слугують нормативно- 
правові документи. Так, у статті 1 Розділу І 
Закону України «Про вищу освіту» академічна 
доброчесність визначається як «сукупність етич-
них принципів, якими мають керуватися учасники 
освітнього процесу під час навчання, викладання 
та провадження наукової (творчої) діяльності 
з метою забезпечення довіри до результатів нав-
чання та/або наукових (творчих) досягнень» [7]. 
Саме через процес комунікації і здійснюється 
впровадження вищезазначених норм і принципів 
академічної доброчесності та формування педаго-
гом майбутнього фахівця.

Згідно зі статтею 52 Розділу Х «Учасники 
освітнього процесу» Закону України «Про вищу 
освіту» та статті 52 Розділу VІ «Учасники освіт-
нього процесу» Закону України «Про освіту» 
учасниками освітнього процесу у закладах вищої 
освіти є насамперед педагогічні, науково-педа-
гогічні та наукові працівники та здобувачі вищої 
освіти, між якими відбувається професійно-педа-
гогічна комунікація [8].

Стаття 58 Закону України «Про вищу освіту» 
серед обов’язків науково-педагогічних праців-
ників виділяє власне дотримання норм педа-
гогічної етики та моралі, академічної добро-
чесності та забезпечення її дотримання усіма 
учасниками освітнього процесу, а також розви-
ток у всіх учасників освітнього процесу таких 
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якостей, як: самостійність, творчість і ініціатив-
ність [7]. Основні ж принципи етикету у спіл-
куванні з людьми з інвалідністю запропоно-
вані Всеукраїнським громадським об’єднанням 
«Національна асамблея людей з інвалідністю».

Суб’єкт професійно-педагогічної комунікації є 
частиною цілої системи зі своїми взаємозв’язками 
та прямими контактами: «викладач – студент», 
«викладач – група студентів», «викладач – студент-
ський колектив», «викладач – викладач», «викла-
дач – група викладачів», «викладач – викладацький 
колектив», «науково-педагогічний працівник – 
працівник закладу освіти / працівник адміністра-
ції», «викладач – батьки студента / представники 
громади / інші суб’єкти управління освітою».  
Причому зв’язки між учасниками комунікатив-
ного акту часто є мішаними, тобто комплексними. 
З метою поліпшення комунікативної підготовки 
майбутніх педагогічних працівників Т. Ловейко 
пропонує використовувати кейс-методи на навчаль-
них заняттях, що сприятимуть розвитку логічного 
мислення, комунікативної компетентності, а також 
відповідальності за виконану роботу [9].

Окрім прямих зв’язків між учасниками профе-
сійно-педагогічної комунікації можуть утворю-
ватися й опосередковані. При цьому проміжним 
компонентом комунікації між науково-педагогіч-
ним працівником і здобувачем освіти є комп’ю- 
тер (ноутбук, нетбук, планшет, смартфон). 
Комп’ютерні засоби масової інформації, теле-
комунікаційні системи і мережі, що створюють 
можливості для міжособистісної та багатосто-
ронньої комунікації і взаємодії, відіграють вагому 
роль у створенні, обміні, поширенні, управлінні 
та доступі до знань [12]. Ця структура характерна 
для процесу дистанційного навчання, що є доволі 
актуальним в умовах сьогодення, спричинених 
діючими карантинними нормами.

Також не слід забувати про специфіку організа-
ції спілкування з особами з особливими освітніми 
потребами в умовах вимушеного дистанційного 
навчання. Крім переваг використання інформа-
ційно-комунікаційних технологій в інклюзивній 
освіті (забезпечення дітям з особливими освіт-
німи потребами рівного доступу до інформації 
та освітніх послуг, сприяння у розвитку їхніх піз-
навальних потреб, підвищення мотивації, розши-
рення сфери пізнавальних інтересів, можливість 
навчання у зручному темпі та за адаптованими 
до конкретних нозологій змістом і методами нав-
чання), як зазначає Н. Горішна, існують негативні 
моменти, що стосуються необхідності модифікації 
змісту і методів навчання, ретельного планування 
і систематичного використання інформаційно- 
комунікаційних технологій, підготовки учителів 
до використання ІКТ-інструментів для навчання 
дітей із порушеннями [5].

Спілкуватися можна не лише за допомогою 
прямої мови. Є різні засоби спілкування: пряма 
мова, жестова мова, жестикуляція, малюнки, 
письмо [11]. Залежно від нозології дитини, сту-
пеня її важкості та особливостей навчального 
матеріалу використовують той чи інший засіб 
комунікації. Комунікація ілюструє поведінку 
з дотриманням суспільних норм, спрямовану 
на іншу людину, що забезпечує пов’язане з цією 
поведінкою пряме або непряме заохочення. Тобто 
щойно дитина хоче пити, вона каже про це дорос-
лому (поведінка) – отримує воду (заохочення). 
Якщо поведінка постійно заохочується, то повто-
рюється у певних умовах.

Важливим психологічним аспектом сприй-
няття інформації через мовлення є правильність, 
виразність, ясність, точність, стислість, доціль-
ність і логічність. Саме ці якості і формують 
професійну компетенцію педагога та впливають 
та успішність здійснення комунікативного акту.

Компонентами професійно-педагогічної та пси-
хологічної  комунікації є: власне педагогічне спіл-
кування, сприятливий соціально-психологічний 
клімат у колективі чи між колективами або групами 
учасників комунікативного процесу, вербальні 
та невербальні засоби комунікації, комп’ютерні 
технології [2]. Вербальні засоби комунікації 
представлені усною та писемною мовою, невер-
бальні – це міміка, жести, зовнішній вигляд педа-
гога. Невербальні засоби комунікації у свою чергу 
підсилюють вербальні та формують цілісне уяв-
лення про майстерність педагога як професіонала 
та сприяють успішному комунікативному акту.

Л. Долинська і Ю. Уварова, вивчаючи у сту-
дентів педагогічного університету особливості 
їх спілкування, дійшли висновку про загалом 
низький рівень усвідомлення майбутніми педаго-
гами труднощів у спілкуванні та про необхідність 
спеціальної цілеспрямованої корекційної роботи 
серед студентів вищого педагогічного навчаль-
ного закладу [6].

Професійно-педагогічна комунікація ставить 
специфічні вимоги до якостей педагога, найваж-
ливішою серед яких є риса комунікативності як 
необхідна передумова успішної й активної роботи 
з інформацією, спрямованою на навчання і вихо-
вання здобувачів освіти [10]. Комунікативність 
визначається як «сукупність істотних, відносно 
стійких властивостей особистості, що сприяють 
успішному прийому, розумінню, засвоєнню, вико-
ристанню й передаванню інформації» [3]. Компо-
нентами професійно-педагогічної комунікатив-
ності педагога є стійка потреба в систематичній 
різноманітності комунікацій зі студентами в най-
різноманітніших сферах; взаємодія загальнолюд-
ських і професійних елементів комунікативності; 
емоційне задоволення на всіх етапах процесу 
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комунікації; наявність здібностей до здійснення 
комунікації; прагнення до набуття комунікатив-
них навичок і вмінь [3]. Вплив такої діяльності 
націлений не лише на процес навчання, а й на 
виховання студента та всебічний розвиток його 
особистості. Саме таке комплексне спрямування 
формує сутність професійно-педагогічної комуні-
кації як багатогранного та досить відповідального 
процесу, який вимагає наявності у науково-педа-
гогічного працівника низки необхідних для ефек-
тивного спілкування компетентностей.

Виділяють дев’ять найважливіших навичок 
спілкування з дітьми з особливими освітніми 
потребами: прохання про бажаний предмет, про-
хання про допомогу, прохання про перерву, відпо-
відь «ні» на запитання «Чи хочеш ти?..», відповідь 
«так» на запитання «Чи хочеш ти?..», реакція на 
прохання почекати, реакція на повідомлення про 
зміну діяльності, виконання інструкції, сліду-
вання розкладу. Усвідомлення викладачем їх важ-
ливості допоможе дитині адаптуватися до освіт-
нього середовища, ефективно взаємодіяти як із 
дорослими, так і з однолітками.

Важливим для розуміння педагогічної діяль-
ності є її вплив на кінцевого споживача інфор-
мації, що продукується суб’єктом комунікатив-
ного акту. Відповідно виділяють три основні 
групи функцій, що становлять багатозадачність 
викладача як основного складового процесу про-
фесійно-педагогічної комунікації: термінальні, 
тактичні та операціональні.

Висновки. Таким чином, професійно-педа-
гогічна та психологічна комунікації є важливим 

підґрунтям для здійснення ефективного педа-
гогічного процесу у закладах освіти в умовах 
інклюзивного середовища. Професійно-педаго-
гічна комунікація є основною формою педагогіч-
ного процесу, продуктивність якого зумовлюється 
цілями і цінностями спілкування. Комунікація 
здійснюється у процесі спільної комунікативної 
діяльності людей, опосередкованої взаємообмі-
ном інформацією, за якої кожен з його учасників 
засвоює загальнолюдський довід, суспільні, педа-
гогічні, комунікативні, моральні та інші цінності, 
знання та способи комунікативної діяльності, 
виявляє, розкриває і розвиває власні психоемо-
ційні якості, формується як особистість і як суб’єкт 
процесу комунікації [10]. Основним і централь-
ним суб’єктом здійснення професійно-педагогіч-
ної комунікації є науково-педагогічний працівник 
закладу освіти, який є не лише гарантом надання 
якісних освітніх послуг, а й мотиватором для нав-
чання. У спілкуванні з особами з особливими 
освітніми потребами слід чітко знати особливості 
цієї категорії людей та дотримуватися певних 
правил взаємодії з ними. Професійно-педагогічна 
комунікація є явищем багатогранним, що здатне 
викликати не лише обмін інформацією, а й обмін 
психологічним станом і емоціями між учасниками 
комунікативного акту. Професійно-педагогічна 
комунікація як процес взаємообміну інформа-
цією є засобом здійснення професійної діяльності 
викладача, професійна педагогічна майстерність 
якого ґрунтується на навичках, знаннях і умін-
нях. Останнє і передає викладач своїм студентам 
у процесі професійно-педагогічної комунікації.
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У статті розкрито поняття педагогічного коучингу, що визначають 
його як різновид технології науково-методичного супроводу, систему 
андрагогічних принципів і прийомів, які сприяють розвитку потенціалу 
особистості та групи людей, котрі спільно працюють (команди, організації), 
а також забезпечують максимальне розкриття і дієву реалізацію цього 
потенціалу. Зауважується, що коучинг у системі вищої освіти України може 
бути використаний як універсальний інструмент, котрий дає можливість 
ефективно працювати на суб’єкт-суб’єктному рівні. Розкривається таке 
поняття, як коучинг-технологія, що базується на демократичному стилі 
керівництва, заснованому на системному мисленні та певним чином 
організованій техніці запитань, що в кінцевому підсумку орієнтована 
на перспективу позитивних змін й оптимізацію виробничих відносин на 
основі співробітництва та налагодження зворотного зв’язку. Акцентовано 
увагу на тому, що коучинг – це сфокусований на рішенні, орієнтований 
на результат систематичний процес співробітництва, внаслідок якого 
коуч сприяє покращенню виконання завдань, збільшенню життєвого 
досвіду, самостійному навчанню й особистісному зростанню людей. 
У статті автор зауважує, що класичний коучинговий процес можна 
розглядати через декілька поетапних кроків: аналіз (оцінка рівня 
компетенцій, узгодження особистих цілей і цілей організації, які 
реалізуються в процесі коучингу, укладення контракту); планування 
(визначення ключових чинників успіху, підготовка плану розвитку 
вмінь, узгодження плану дій і моніторинг ефективності результатів); 
впровадження (супровід від моменту «зараз» до моменту «бажане 
майбутнє», безпосередні дії, відповідно до довгострокових і 
короткострокових цілей, визначення пріоритетів); оцінку (систематичне 
надання зворотного зв’язку, схвалення набутих умінь, а також мотивування 
до відповідальності і прийняття нових викликів, створення методів 
самодисципліни студента без підтримки коуча). Для фахівців-коучів 
коучинг – це планований двосторонній процес, в якому людина розвиває 
вміння та досягає окреслених компетенцій за допомогою ретельної 
оцінки, цілеспрямованої практики та регулярного зворотного зв’язку.

Ключові слова: коуч-
технології, коуч-позиції, 
коучинг, емоційний інтелект, 
педагогічний коучинг.
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The article reveals the concept of pedagogical coaching as a kind of technology 
of scientific and methodological support, a system of andragogical principles 
and techniques that promote the potential of individuals and groups of people 
working together (teams, organizations), and ensure maximum disclosure and 
effective implementation of this potential. It is noted that the use of coaching 
in the higher education system of Ukraine can be used as a universal tool 
that allows you to work effectively at the subject-subject level. The concept 
of coaching technology is based on a democratic leadership style, systematic 
thinking and a well-organized question technique, which is ultimately 
focused on the prospect of positive change and optimization of production 
relations, based on cooperation and feedback. Emphasis is placed on the 
fact tha t coaching is a decision-focused, result-oriented systematic process 
of cooperation, during which the coach helps to improve the performance of 
tasks, increase life experience, self-study and personal growth.
In the article the author notes that the classic coaching process can be 
considered through several step-by-step steps: analysis (assessment of the level 
of competencies, coordination of personal goals and goals of the organization, 
which are implemented in the coaching process, contract); planning 
(identification of key success factors, preparation of a skills development plan, 
coordination of an action plan and monitoring of the effectiveness of results); 
implementation (support from the moment “now” to the moment “desired 
future”, direct actions in accordance with long-term and short-term goals, 
setting priorities); assessment (systematic provision of feedback, approval of 
acquired skills, as well as motivation to take responsibility and accept new 
challenges, creating methods of student self-discipline without the support of 
a coach). For coaching professionals, coaching is a planned two-way process 
in which a person develops skills and achieves defined competencies through 
careful assessment, focused practice, and regular feedback.

Key words: coach technology, 
coach positions, coaching, 
emotional intelligence, 
pedagogical coaching.

Постановка проблеми. Провідні фахівці у 
галузі освіти останніми роками одностайно гово-
рять про глибоку й системну кризу в цій сфері. 
Експерти світового рівня, аналізуючи теперішнє 
і майбутнє освітніх процесів, акцентують увагу 
на необхідності переходу від передавання знань й 
навичок до розвитку творчих талантів та іннова-
ційного мислення. На практиці це означає перехід 
від усталених традицій педагогіки до новітньої 
парадигми коучингу як максимального розкриття 
потенціалу людини на всіх вікових етапах [5]. 
А. Цивінська дає визначення коучингу як про-
цесу підтримки, розвитку і закріплення вмінь за 
допомогою іншої особи – коуча – через спосте-
реження, постановку цілей та завдань, регулярне 
надання зворотного зв’язку і тренування нових 
моделей поведінки [8].

Мета статті – розглянути коуч-технології та 
коучинг як процес підтримки і розвитку нових 
моделей поведінки в освітньому середовищі.

Виклад основного матеріалу. В сучасну 
освіту неминуче починають проникати коуч-тех-
нології. На відміну від традиційної освіти вони 
допомагають студентам міркувати, а не бездумно 
завчати порожні факти. Коучинг у цій сфері 
характеризується особистісним підходом до кож-
ного здобувача вищої освіти, підтримкою, усві-
домленою участю в процесі і досягненні конкрет-
них результатів, виявленням сильних і слабких 
сторін кожного студента. Найголовніший акцент 
коучингу у вищій освіті – індивідуальний підхід 
для підвищення ефективності та результативності 
в процесі навчання. Своєю чергою коуч-техно-
логії передбачають певні вимоги до педагогів: 
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дотримання етичних норм, коуч-позиції, відсут-
ність оціночного судження, здатність довести 
студента до певного результату, вміння слухати і 
чути його, а також вміння налагоджувати відно-
сини з ним, що базуються на довірі та взаєморо-
зумінні. Такі взаємини необхідно підтримувати не 
лише на початкових етапах, а й упродовж усього 
періоду навчання. Роль коучингу у вищій освіті 
полягає в тому, щоб поліпшити якість комуніка-
цій, підвищити результативність конкретного сту-
дента, групи і студентства загалом. У педагогічній 
літературі минулих років дедалі частіше зустріча-
ємо термін «коучинг», який впевнено перекочував 
із комерційних тренінгових програм в освітній 
простір. Це зумовлено насамперед необхідні-
стю адаптації вищої освіти до потреб її спожи-
вачів, намаганням зробити освіту привабливою, 
гнучкою та доступною, забезпечуючи комфортні 
умови для професійного становлення і розвитку 
кожної особистості. Однак феномен коучингу 
полягає не лише в його навчальних можливостях, 
а також у формуванні соціальної культури само-
розвитку та самовдосконалення [1, с. 99].

Використання коучингу в системі вищої освіти 
України є особливо важливим, оскільки наразі 
сучасний ефективний викладач вищої школи – 
це фахівець, котрий поєднує в собі безліч ролей: 
консультанта, наставника, тьютора, фасиліта-
тора, коуча, дослідника, мотиватора, аналітика 
і менеджера інформаційних ресурсів, експерта, 
проєктувальника навчальних курсів, який обирає 
зміст навчання, підбирає та розробляє техноло-
гії навчання й організації навчального процесу 
тощо. Коучинг у системі вищої освіти України 
може бути використано як універсальний інстру-
мент, що дає можливість ефективно працювати на 
суб’єкт-суб’єктному рівні, тобто вміти керувати 
собою, допомагати іншим у розвитку особистіс-
ного потенціалу, у підвищенні особистої ефектив-
ності, розвивати ефективні комунікації, будувати 
конструктивні взаємини з колегами, створювати і 
розвивати систему вищої освіти, що максимально 
дієво працює на результат розв’язання актуальних 
завдань тощо [7, с. 144].

Основні аспекти сутності коучингу вивчали 
чимало науковців, а саме: теоретичне підґрунтя 
досліджували М. Аткінсон, У. Голлві, М. Дауні 
та інші, ефективність коучингових технологій 
розглядали С. Канніо, С. Кові, Дж. Уітмортаін, 
прикладні аспекти використання інструментів 
коучингу аналізували Л. Марчініак, Т. Столц-
фиц, А. Цивінська, зокрема в освіті нашої кра-
їни – Т. Борова, О. Нежинська, В. Тименко та інші 
[7, c. 182]. Коучинг – це сфокусований на рішенні, 
орієнтований на результат систематичний процес 
співробітництва, під час якого коуч сприяє покра-
щенню виконання завдань, збільшенню життєвого 

досвіду, самостійному навчанню й особистісному 
зростанню людей [2, с. 9]. На думку Е. Гранта, 
коучинг позитивно впливає на розвиток емоцій-
ного інтелекту, оскільки покращує здатність розу-
міти та використовувати емоції конструктивним 
способом. Дослідник доходить висновку, що клю-
човим фактором успіху в поліпшенні виконання 
роботи є добре керівництво, а ключовим фактором 
успіху в покращанні керівництва є самосвідомість, 
тобто наявність сильного емоційного інтелекту [3].

Емоційний інтелект (EQ) – це показник нашої 
здатності до спілкування, вміння усвідомлювати 
свої емоції та розуміти почуття інших людей. 
ЕQ вважається емоційним еквівалентом пізна-
вального інтелекту (IQ). У своєму сучасному тлу-
маченні термін «емоційний інтелект» було засто-
совано в 1990 р. П. Саловеєм (Peter Salovey) та 
Дж. Д. Майєром (John D. Mayer). Вони говорили 
про нього як про форму соціального інтелекту, що 
включає здатність відстежувати власні почуття й 
емоції, а також почуття та емоції інших людей; 
розпізнавати їх і застосовувати цю інформацію 
для керування власним мисленням та діями. Так, 
найвідомішим наразі тестом вимірювання емоцій-
ного інтелекту людини є створений у 2002 р. Тест 
на емоційний інтелект Майєра-Саловея-Карузо 
(MSCEIT V2.0). Це стандартизований тест для 
вимірювання емоційного інтелекту [4]. Коуч-тре-
нери відіграють важливу роль у розвитку людини, 
а тому виявлення та залучення до гарної й ефек-
тивної тренерської практики є життєво важли-
вим для продовження досягнення успіху [9]. 
Коучинг-технологія базується на демократичному 
стилі керівництва, заснованому на системному 
мисленні і певним чином організованій техніці 
запитань, що в кінцевому підсумку орієнтована 
на перспективу позитивних змін та оптимізацію 
виробничих відносин на основі співробітництва і 
налагодження зворотного зв’язку [3]. 

Коучинг – це професійні відносини, які допо-
магають людям досягти видатних результатів 
у своєму житті, кар’єрі тощо. Коуч дає змогу подо-
лати розрив між тим, де людина перебуває зараз, 
і тим, де вона хоче бути. У відносинах між клі-
єнтом і коучем використовується широкий спектр 
поведінкових технік та методів, які допомагають 
клієнтові досягти визначених цілей, поліпшити 
його професійні показники і задоволення. Інакше 
кажучи, коучинг – це робота над собою під керів-
ництвом тренера, який дає змогу розібратися 
в цілях і способах їх досягнення [6]. 

Для фахівців-коучів коучинг – це планований 
двосторонній процес, в якому людина розви-
ває вміння та досягає окреслених компетенцій 
за допомогою ретельної оцінки, цілеспрямова-
ної практики та регулярного зворотного зв’язку. 
Слід відзначити, що класичний коучинговий 
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процес можна розглядати через декілька поетап-
них кроків: аналіз (оцінка рівня компетенцій клі-
єнта, узгодження його особистих цілей і цілей 
організації, які реалізуються в процесі коучингу, 
укладення контракту з клієнтом); планування 
(визначення ключових чинників успіху, підго-
товка плану розвитку вмінь, узгодження плану 
дій і моніторинг ефективності результатів); впро-
вадження (супровід клієнта від моменту «зараз» 
до моменту «бажане майбутнє», безпосередні дії, 
відповідно до довгострокових і короткостроко-
вих цілей, визначення пріоритетів); оцінку (сис-
тематичне надання зворотного зв’язку, схвалення 
набутих умінь, а також мотивування клієнта до 
відповідальності і прийняття нових викликів, 
створення методів самодисципліни клієнта без 
підтримки коуча) [7, с. 182].

Навички коуча: емпатія (звичайний член 
команди ніколи не стане лідером, якщо не здатен 
співпереживати. Розвиваючи цю навичку, лідери 
можуть спокійно приймати складні та непопу-
лярні рішення, а їхня команда надасть відповідну 
підтримку, тому що людина показала себе тією, 
хто йде до великої мети не лише заради себе, а 
й заради інших теж); використання відкритих 
питань (застосування відкритих питань може ство-
рити умови для нових рішень, тому що вони зму-
шують подивитися на проблему з іншого боку); 
стратегічне бачення (вміння вибудувати ефек-
тивну стратегію розвитку команди і компанії – 
важливе завдання кожного лідера та коуча); при-
йняття відповідальності (коучинг включає в себе 
прийняття відповідальності за результати інших. 
Інакше кажучи, якщо клієнт досягає успіху – це 
гарна новина і для коуча. Якщо клієнт не справ-
ляється, варто проаналізувати, що можна зробити 
краще, ефективніше або просто по-іншому) [6].

Педагогічний коучинг (від англ. сoaching – 
наставляти, надихати, тренувати для спеціальних 
цілей, готувати до вирішення певних завдань) – це 
різновид технології науково-методичного супро-
воду, система андрагогічних принципів і прийо-
мів, що сприяють розвитку потенціалу особи-
стості та групи людей, котрі спільно працюють 
(команди, організації), а також забезпечують 
максимальне розкриття й ефективну реалізацію 

цього потенціалу. Згідно з визначенням Міжна-
родної федерації коучингу коучинг – це система 
реалізації спільного соціального, особистісного, 
творчого потенціалу учасників процесу непе-
рервного розвитку педагогічної майстерності 
з метою отримання максимально можливого 
результату; співробітництво, яке допомагає клі-
єнтам досягати реальних результатів у своєму 
особистому і професійному житті. 

Основні загальноприйняті значення терміна 
«педагогічний коучинг» такі: індивідуальне кон-
сультування (професійно-фахове, технологічне, 
психолого-педагогічне, навчально-методичне) 
для досягнення вищого професійного та осо-
бистісного розвитку (акме-рівня); адаптивний 
стиль управління персоналом, спрямований на 
неперервний розвиток педагогічної майстерно-
сті педагогічного працівника за індивідуальною 
освітньою траєкторією впродовж усього життя, 
вміння навчатися і самовдосконалюватися; форма 
індивідуального та групового консультування для 
проєкт-менеджерів і керівних працівників серед-
нього і/або вищого рівнів [8, с. 13]. 

Висновки. Таким чином, коучинг – це плано-
ваний двосторонній процес, в якому людина роз-
виває вміння та досягає окреслених компетенцій 
за допомогою ретельної оцінки, цілеспрямова-
ної практики та регулярного зворотного зв’язку. 
Визнано, що найголовніший акцент коучингу 
у вищій освіті – індивідуальний підхід для під-
вищення ефективності та результативності в про-
цесі навчання.

Роль коучингу у вищій освіті полягає в тому, 
щоб поліпшити якість комунікацій, підвищити 
результативність конкретного студента, групи і 
студентства загалом. Педагогічний коучинг роз-
глядають як різновид технології науково-методич-
ного супроводу, систему андрагогічних принципів 
і прийомів, що сприяють розвитку потенціалу 
особистості та групи людей, які спільно працю-
ють (команди, організації), а також забезпечують 
максимальне розкриття й ефективну реалізацію 
цього потенціалу. Феномен коучингу полягає 
також не лише в його навчальних можливостях, а 
й у формуванні соціальної культури саморозвитку 
та самовдосконалення.
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Стаття присвячена проблемі формування загальних компетентностей 
у здобувачів медичної освіти. Під час аналізу вітчизняних літературних 
джерел встановлено, що реформування системи вищої освіти, зокрема 
медичної, передбачає посилення фундаментального складника 
підготовки майбутніх медичних фахівців та формування в них загальних 
компетентностей, які є універсальними, не залежать від предметної галузі, 
але важливі для успішної подальшої професійної й соціальної діяльності 
здобувача вищої медичної освіти, формування ціннісних орієнтацій, 
світосприйняття та для його особистісного безперервного розвитку. 
Доведено необхідність перегляду теоретичних і методологічних засад 
системи закладів медичної освіти, що здійснюють підготовку медичних 
фахівців, особливо на етапі відбору та диференціації змісту соціально-
гуманітарних і природничих дисциплін, які є основою для подальшого 
формування професійної мобільності та компетентності майбутніх 
медичних спеціалістів. 
З’ясовано, що до пріоритетних soft skills, які необхідно розвивати 
в процесі підготовки майбутніх медичних фахівців для їх подальшої 
професійної діяльності, належать такі: командна робота, комунікативні 
навички, стресостійкість, лідерство, прийняття рішень тощо. 
Підкреслено, що навички командної роботи необхідні для медичних 
фахівців при зустрічі з пацієнтом під час прийому, в разі виконання 
призначень лікаря, надання медсестринської допомоги, комунікативної 
підтримки та здійснення догляду за пацієнтом з боку його родичів; 
навички стресостійкості – для врахування індивідуальних особливостей 
пацієнта, вміння стримувати власні емоції, адекватно виражати думки 
та контролювати емоції пацієнта; навички прийняття рішення – для 
спонукання пацієнтів до інтерпретації своїх вчинків у зв’язку з хворобою 
та зміни поведінки з метою одужання, для вміння брати відповідальність 
на себе в складних і надзвичайних ситуаціях, коли існує загроза життю 
людини, тощо. За результатами дослідження зроблено висновок про те, 
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The article is devoted to the problem of formation general competencies 
of medical education applicants. During the analysis of domestic literature 
sources it was found that the reform of higher education system, medical, 
provides strengthening the fundamental component of training future medical 
specialists and formation of their general competencies, which are universal, 
do not depend on the subject area, but important for successful further 
professional and social activities of a candidate for higher medical education, 
formation of value orientations, worldview and for his personal continuous 
development. The necessity of revision theoretical and methodological 
foundations of the educational system of medical education institutions that 
train medical specialists, especially at the stage of selection and differentiation 
the content of socio-humanitarian and natural disciplines, which are the basis 
for further formation of professional mobility and competence of future 
medical specialists, has been proved.
It was found that among the priority “soft skills” that need to be developed in 
the process of training future medical specialists for their future professional 
activities, the following were identified: teamwork; communication skills; 
stress resistance; leadership; decision-making, and the like. It is emphasized 
that teamwork skills for medical professionals are necessary when meeting 
with a patient during appointments, following doctor’s orders, providing 
nursing care, communicative support and providing care to the patient by 
his relatives; stress management skills – to take into account the individual 
characteristics of the patient, the ability to be the owner of their own emotions, 
adequately express their emotions and control patient emotions; the ability to 

Key words: quality, medical 
education, competence, 
professional competence, 
general competence, soft skills, 
hard skills.

що для організації формування та розвитку м’яких навичок (soft skills) 
необхідно залучати здобувачів медичної освіти до участі в студентських 
олімпіадах, конкурсах, науково-практичних конференціях, тренінгах, 
семінарах, майстер-класах із природничих та соціально-гуманітарних 
дисциплін; забезпечувати участь студентів у суспільному житті закладу 
медичної освіти (зокрема, через органи студентського самоврядування); 
впроваджувати на практичних заняттях інтерактивну симуляцію, яка 
своєю чергою моделює професійну діяльність тощо.
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Постановка проблеми. Пріоритетом у роз-
витку медичної освіти України є модернізація дер-
жавно-суспільної системи і загального управління 
якістю освіти, оновлення її змісту, форм і мето-
дів організації освітнього процесу, досягнення 
Україною рівня розвинених країн світу в аспекті 
професійної підготовки медсестринських кадрів 
та інтеграція її в міжнародний науково-освітній 
простір [1]. Зазначене вимагає значної модерні-
зації та вдосконалення освітнього процесу, реа-
лізації компетентнісного підходу та особистісно 
орієнтованої освітньої парадигми, що відобра-
жено в таких основних освітянських норматив-
них документах, як: Національна стратегія роз-
витку освіти в Україні на 2012–2021 рр. (2012 р.), 
Закони України «Про вищу освіту» (2014 р.), 
«Про освіту» (2017 р.), «Про фахову передвищу 
освіту» (2019 р.), Стратегія розвитку медичної 
освіти в Україні (2018 р.) тощо.

Державну освітню політику в галузі меди-
цини України спрямовують на забезпечення висо-
кої якості вищої медичної освіти, що готує ком-
петентного, конкурентоспроможного на ринку 
праці медичного працівника, в якого сформовані 
загальні та спеціальні (фахові) компетентності, 
здатного до ефективної праці за спеціальністю на 
рівні світових стандартів, готового до постійного 
самовдосконалення, соціальної та професійної 
мобільності. Сутність, структура, значення ком-
петентнісного підходу в системі сучасної освіти 
висвітлені у працях багатьох учених: Н. Бібік, 
І. Драча, О. Дубасенюк, С. Вітвицької, І. Зимньої, 
І. Зязюна, Г. Ларіонової, С. Лісової, О. Овча-
рук, О. Пометун, В. Шадрикова, А. Хуторського, 
В. Ягупова, І. Якиманської. Проблемам модерні-
зації вищої медичної освіти, підвищенню якості 
професійної підготовки медичних фахівців при-
діляли увагу у своїх дослідженнях такі науковці: 
В. Абрамович, І. Бойчук, І. Булах, О. Волосовець, 
Ю. Вороненко, С. Гордійчук, І. Господарський, 
Г. Загричук, В. Кіщук, В. Марценюк, І. Махнов-
ська, В. Шатило, С. Ястремська та інші. У процесі 
здійснення аналізу наукових публікацій особли-
вий інтерес становили дослідження, пов’язані з 
формуванням загальних і професійних компе-
тентностей у здобувачів медичної освіти, викла-
дені в дисертаціях та наукових статтях І. Зязюном, 

В. Кременем, К. Лебедєвою, С. Поплавською, 
Н. Самборською, А. Семеновою, Ю. Швалбом, 
Н. Шигонською, Л. Яковишеною та іншими.

Аналіз наукової літератури та дисертацій 
засвідчує, що технологія формування компетент-
ностей у здобувачів медичної освіти на сучасному 
модернізаційному етапі розвитку професійної 
освіти залишається не досить розробленою, а зна-
чення формування загальних компетентностей у 
процесі становлення майбутніх медичних фахів-
ців вимагає систематичного теоретичного обґрун-
тування та практичної реалізації. Наразі спосте-
рігаються суперечності між сучасними вимогами, 
що висуваються до майбутніх медичних фахівців, 
та недостатнім рівнем сформованості їхніх загаль-
них компетентностей; між необхідністю застосу-
вання компетентнісного підходу й недостатньою 
обізнаністю викладачів із методикою його впро-
вадження в освітній процес під час викладання 
соціально-гуманітарних та фундаментальних 
дисциплін; між потребою у професійному спря-
муванні соціально-гуманітарних та природничих 
дисциплін та фрагментарною практикою реаліза-
ції цього принципу в процесі професійної підго-
товки майбутніх медичних фахівців. Отже, акту-
альність проблеми, її недостатня теоретична та 
практична розробленість, необхідність подолання 
зазначених суперечностей зумовили вибір теми 
дослідження «Формування загальних компетент-
ностей у здобувачів медичної освіти».

Мета дослідження – науково обґрунтувати 
особливості формування загальних компетент-
ностей у здобувачів медичної освіти та здійснити 
пошук ефективних методів і засобів, завдяки яким 
підвищиться рівень їх сформованості на основі 
компетентнісного підходу.

Виклад основного матеріалу. Реформування 
системи охорони здоров’я України, модернізація 
лікувально-профілактичних закладів, збільшення 
кількості клінік, що надають платні медичні 
послуги, висувають нові вимоги до підготовки 
конкурентоспроможних медичних фахівців, які 
повинні володіти не лише високим рівнем про-
фесійних компетентностей, а й навичками кому-
нікації, вміти працювати в команді, управляти 
конфліктами, здатністю до самоорганізації, воло-
діти комп’ютерними навичками та медичними 

take responsibility in difficult situations, emergencies, when there is a threat to 
human life, etc. According to the results of the research, it is concluded that for 
the organization of formation and development of soft skills it is necessary: to 
involve the participants of medical education in student competitions, contests, 
scientific and practical conferences, trainings, seminars, master classes in 
natural sciences and socio-humanitarian disciplines; to ensure the participation 
of students in the social life of the medical education institution (in particular 
through student self-government bodies); to introduce interactive simulation 
in practical classes, which in turn simulates professional activity, etc).
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електронними програмами тощо. Окрім того, 
формування загальних компетентностей у здобу-
вачів медичної освіти є пріоритетним, оскільки 
для сучасного суспільства потрібно, щоб до галузі 
охорони здоров’я були залучені молоді особи, 
здатні до саморозвитку та відповідальності, які 
вчасно й гнучко могли б адаптуватися до умов 
професійного життя. 

Актуальність обраної теми також полягає в 
тому, що Законами України «Про освіту», «Про 
вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» 
передбачено організацію освітньої діяльності, 
що здійснюється в закладах медичної освіти, 
на основі компетентнісного підходу. У вищеза-
значених нормативно-правових актах поняття 
«компетентність» визначається як «…динамічна 
комбінація знань, вмінь та практичних навичок, 
способів мислення, професійних, світоглядних і 
громадянських якостей, морально-етичних цін-
ностей, яка визначає здатність особи успішно 
здійснювати професійну та подальшу навчальну 
діяльність і є результатом навчання на певному 
рівні вищої освіти…» [2]. Також слід зазначити, 
що наразі під час підготовки здобувачів медичної 
освіти в закладах вищої медичної освіти більше 
уваги приділяється формуванню професійних 
компетентностей, тоді як менший акцент зро-
блено на формуванні загальних компетентностей.

Здійснюючи аналіз наукової літератури, було 
визначено, що під поняттям «загальні компетент-
ності» розуміють «…універсальні компетент-
ності, які не залежать від предметної галузі, але 
важливі для успішної подальшої професійної та 
соціальної діяльності здобувача вищої освіти 
в різних галузях та для його особистісного роз-
витку…» [7, с. 8]. 

Підготовка сучасного медичного працівника 
передбачає забезпечення організації освітньої 
діяльності в кожному закладі медичної освіти, що 
здійснюється на основі освітніх стандартів під-
готовки здобувачів медичної освіти за відповід-
ним рівнем вищої освіти. На підставі Стандарту 
підготовки заклади медичної освіти формують 
освітні програми підготовки, в яких визначається 
перелік загальних і спеціальних (фахових) компе-
тентностей та програмних результатів навчання, 
які мають засвоїти здобувачі медичної освіти. 
Так, наприклад, відповідно до Стандарту вищої 
освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти, виокрем-
люють такі загальні компетентності, як [6]: здат-
ність реалізувати свої права й обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадян-
ського (вільного, демократичного) суспільства 
та необхідність його сталого розвитку, верховен-
ства права, прав та свобод людини і громадянина 

в Україні; здатність зберігати та примножувати 
моральні, культурні, наукові цінності і досяг-
нення суспільства на основі розуміння історії 
та закономірностей розвитку предметної галузі, 
її місця в загальній системі знань про природу і 
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій; здатність використовувати різні види 
та форми рухової активності для активного відпо-
чинку та ведення здорового способу життя; здат-
ність до абстрактного мислення, аналізу та син-
тезу; здатність застосовувати знання в практичних 
ситуаціях, знання та розуміння предметної галузі 
та розуміння професійної діяльності; здатність 
спілкуватися державною мовою усно і письмово; 
здатність спілкуватися іноземною мовою; нави-
чки використання інформаційних і комунікацій-
них технологій; визначеність і наполегливість 
щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань; 
здатність приймати обґрунтовані рішення; здат-
ність працювати в команді; навички міжособи-
стісної взаємодії; здатність діяти на основі етич-
них міркувань тощо.

Враховуючи те, що компетентність є інте-
грацією знань, вмінь і навичок, для формування 
загальних компетентностей у здобувачів медичної 
освіти необхідним є опанування soft та hard skills. 
Слід зазначити, що hard skills (з англ. «жорсткі 
навички») є системою професійних компетенцій, 
які поєднують спеціальні фахові та загальноди-
дактичні знання, фахові вміння, професійні здіб-
ності та професійно важливі риси особистості. 
Вони відображають професійний рівень фахівця, 
який можна наочно продемонструвати [5, с. 132]. 
Що стосується soft skills (з англ. «м’які навички»), 
то до них належить сукупність рис особистості, 
соціальних якостей, особистих звичок, добро-
зичливості та оптимізму, які є індивідуальними 
для кожної особи [8; 9, с. 147].

Серед пріоритетних soft skills, які необхідно 
розвивати в процесі підготовки майбутніх медич-
них фахівців для їх подальшої професійної діяль-
ності, нами визначено такі: а) командна робота – 
здатність працювати в команді і виконувати свої 
завдання, поєднуючи індивідуальні навички 
з іншими членами команди для досягнення загаль-
ної мети; б) комунікативні навички – здатність 
передавати інформацію людям чітко, просто, 
ефективно і зрозуміло; в) стресостійкість – комп-
лекс особистісних якостей, що дозволяє витри-
мувати значні інтелектуальні, вольові та емо-
ційні навантаження без особливих шкідливих 
наслідків для власного здоров’я, навколишніх і 
своєї професійної діяльності; г) лідерство – здат-
ність приймати рішення і керувати підлеглими; 
ґ)  управління конфліктами – вміння домовлятися, 
мінімізувати конфліктні ситуації і не допустити 
напруженої атмосфери в команді; д) прийняття 
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рішень – вміння визначити найкращий шлях, що 
забезпечує максимальну ефективність й успіш-
ність одержання результату за мінімальних витрат 
особистих чи командних ресурсів [4]. 

Слід зазначити, що навички командної роботи 
для медичних фахівців необхідні при зустрічі з 
пацієнтом під час прийому, в разі виконання при-
значень лікаря, надання медсестринської допо-
моги, комунікативної підтримки та здійснення 
догляду за пацієнтом з боку його родичів; навички 
стресостійкості – для врахування індивідуаль-
них особливостей пацієнта, вміння стримувати 
власні емоції, адекватно виражати думки та кон-
тролювати емоції пацієнта; навички прийняття 
рішення – для спонукання пацієнтів до інтерпре-
тації своїх вчинків у зв’язку з хворобою та зміни 
поведінки з метою одужання, для вміння брати від-
повідальність на себе в складних і надзвичайних 
ситуаціях, коли є загроза життю людини, тощо. 
Також для організації формування та розвитку 
м’яких навичок (soft skills) необхідно залучати 
здобувачів медичної освіти до участі в студент-
ських олімпіадах, конкурсах, науково-практичних 
конференціях, тренінгах, семінарах, майстер-кла-
сах із природничих та соціально-гуманітарних 
дисциплін; забезпечувати участь студентів у сус-
пільному житті закладу медичної освіти (зокрема, 

через органи студентського самоврядування); 
впроваджувати на практичних заняттях інтерак-
тивну симуляцію, яка своєю чергою моделює про-
фесійну діяльність тощо.

Висновки. Застосування компетентнісного 
підходу в процесі підготовки медсестринських 
кадрів дозволяє формувати загальні компетент-
ності у здобувачів медичної освіти в процесі 
засвоєння природничих і соціально-гуманітарних 
дисциплін під час використання як традиційних, 
так й інноваційних форм, технологій та методів 
навчання; сприяє стимулюванню науково-дослід-
ної діяльності студентів; забезпечує формування 
в них усвідомленого розвитку когнітивної, цін-
нісної та мотиваційної сфери особистості. Також 
слід зазначити, що формування загальних компе-
тентностей у майбутніх медичних фахівців має 
здійснюватися: на організаційно-методичному 
рівні за допомогою модернізації, оновлення та 
періодичного перегляду освітніх програм під-
готовки, навчальних планів, системи позаауди-
торної роботи здобувачів медичної освіти тощо; 
на науково-теоретичному та практичному рівнях – 
під час забезпечення функціонування освітнього 
середовища, підтримки мобільності студентів і 
викладачів, упровадження новітніх технологій та 
здійснення спільних наукових проєктів.
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У статті розглянуто поняття інформаційної компетентності викладача 
закладу вищої освіти, визначено її сутність та окреслено структуру. 
Виявлено сутнісний зміст понять «компетентність», «інформаційна 
компетентність», «дистанційна освіта». Окреслено зміни в системі вищої 
освіти України, які спрямовані загалом на побудову нового якісного 
процесу здобуття педагогічної освіти та допоможуть сформувати 
викладача закладу вищої освіти нового типу, готового до професійної 
самореалізації не лише з традиційної позиції, а й у значно ширшій 
системі «людина – суспільство – людина». У зв’язку з розгортанням 
пандемії практика освітнього процесу останніх двох років свідчить 
про те, що в умовах вимушеного стрімкого переходу до дистанційної 
освіти педагогічна наука не може не порушувати питання інформаційної 
компетентності викладачів закладів вищої освіти. При цьому насамперед 
варто сказати про основні способи та методи взаємодії зі студентами на 
відстані, дистанційно. У представленій науковій розвідці проаналізовано 
основні проблеми дистанційної освіти, головним недоліком якої є 
відсутність особистого контакту в системі «викладач – студент». Відтак 
саме дистанційна форма проведення занять на сьогодні є ключовим 
моментом у впровадженні онлайн-освіти. Проблема опанування 
інформаційних платформ, за допомогою яких може здійснюватися 
проведення занять онлайн, є нагальною та потребує докладного 
студіювання вченими-педагогами та викладачами закладів вищої освіти.
Сьогодні однією з найбільш поширених у використанні в освітньому 
процесі викладачами закладів вищої освіти є інформаційна платформа 
Zoom. З огляду на недостатню кількість праць, присвячених дослідженню 
роботи викладачів закладів вищої освіти з інформаційною платформою 
Zoom, необхідно констатувати, що в педагогічній літературі не 
сформоване усталене й повне трактування цього освітнього процесу.
У статті досліджено алгоритм роботи з інформаційною платформою Zoom 
у сьогоденному освітньому просторі. Визначено певні функції, а також 
проаналізовано переваги й недоліки зазначеної інформаційної платформи.

Ключові слова: 
компетентність, 
інформаційна 
компетентність, викладач 
закладу вищої освіти, 
інформаційна платформа, 
Zoom, дистанційна освіта.
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The article considers the concept of information competence of a teacher of 
a higher education institution, defines its essence and outlines the structure. 
It reveals the essential meaning of the concepts “competence”, “information 
competence”, and “distance education”. The article specifies the changes in 
the system of higher education of Ukraine, which are aimed to build a new 
qualitative process of pedagogical education and will help to form a teacher 
of higher education of a new type – ready for professional self-realization not 
only in the traditional position, but also in a much broader system “human – 
society – human”. Due to the development of the pandemic, the practice of the 
educational process of the last two years shows that in the conditions of forced 
rapid transition to distance education pedagogical science cannot but raise the 
issue of information competence of teachers of higher education. Here, first 
of all, it is worth mentioning the main ways and methods of interaction with 
students at a distance, remotely. The presented scientific research analyzes the 
main problems of distance education, the main disadvantage of which is the 
lack of personal contact in system “teacher – student”. Therefore, it is the 
distance form of classes that is currently the key point in the implementation 
of online education. The problem of mastering information platforms, which 
can be used to conduct classes online, is urgent and requires detailed study by 
scientists, teachers and educators.
Today, one of the most common in use in the educational process by teachers 
of higher education institutions of Ukraine is the information platform Zoom. 
Due to the insufficient number of researches devoted to the study of the work 
of teachers of higher education institutions with the information platform 
Zoom, it should be noted that there is no established, complete interpretation 
of this educational process in the pedagogical literature.
The article investigates the algorithm of working with the information 
platform Zoom in today’s educational space. Certain functions are defined, 
the advantages and disadvantages of the specified information platform are 
analyzed as well.

Key words: competence, 
information competence, teacher 
of higher education, information 
platform, Zoom, distance 
education.
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Постановка проблеми. Важливим складни-
ком нової парадигми освіти є концепція непе-
рервного навчання, що охоплює всі форми, типи 
й рівні навчальної діяльності. Своєю чергою фор-
мування інформаційної компетентності є сукупні-
стю моральних цінностей у сфері інформаційних 
відносин, створених людством упродовж його 
історії. У період переходу до інформаційного 
суспільства необхідно підготувати особистість до 
швидкого сприйняття та опрацювання великих 
обсягів інформації, оволодіння сучасними засо-
бами, методами та технологією роботи з інфор-
маційними ресурсами у процесі формування про-
фесійно-педагогічної компетентності педагога 
в освітньому просторі. На сьогодні навчання у 
вищій школі стає дедалі більше технологічним, 
що передбачає не тільки комп’ютеризацію про-
цесу навчання, а й введення нових форм педаго-
гічного керування цим процесом, у зв’язку із чим 
як нагальні постають питання опанування педаго-
гами різних інформаційних платформ.

Мета статті – теоретично обґрунтувати мож-
ливості використання платформи Zoom у форму-
ванні інформаційної компетентності викладача 
закладу вищої освіти. Вона реалізована через такі 
завдання:

 – теоретичний розгляд поняття інформаційної 
компетентності викладача закладу вищої освіти;

 – обґрунтування сутності та структури інфор-
маційної компетентності викладача закладу вищої 
освіти;

 – визначення рівня застосування інформацій-
ної платформи Zoom викладачами закладів вищої 
освіти в освітньому процесі, її основних функцій, 
переваг і недоліків.

Виклад основного матеріалу. У психолого- 
педагогічних дослідженнях термін «компетент-
ність» з’явився порівняно нещодавно. Так, напри-
кінці 1960 – на початку 1970-х років у західній, а 
наприкінці 1980-х років і у вітчизняній психоло-
го-педагогічній літературі виокремлюється нова 
думка – компетентнісний підхід в освіті.

Дослідники Т. Кочарян, В. Сластьонін визнача-
ють зміст терміна «компетентність» через знання, 
уміння, досвід, теоретико-прикладну підготовле-
ність до їх використання [5; 8].

Особливо важлива для нас думка представника 
особистісно-діяльнісного підходу Ю. Швалба, який 
визначає компетентність як володіння людиною 
відповідною компетенцією, що включає її особи-
стісне ставлення до неї та предмета діяльності [11].

Ми також згодні з думкою І. Когут, яка ствер-
джує, що компетентність – це результат професій-
ного досвіду, такий наслідок його накопичення 
впродовж професійного життя та діяльності, 
який забезпечує глибоке знання своєї справи, сут-
ності роботи, що виконується, способів і засобів 

досягнення цілей, здатність правильно оцінювати 
професійну ситуацію, що склалася, та приймати 
у зв’язку із цим необхідне рішення [4].

Інформаційно-цифрові технології викликають 
закономірні зміни в житті людства та стосуються 
всіх сфер діяльності, зокрема й освітньої, яка 
водночас стає основою та передумовою розвитку 
суспільства. Саме тому важливим завданням 
освіти у ХХІ столітті є формування нових про-
фесійних компетентностей педагогів, пов’язаних 
зі стрімким розвитком цифрового суспільства. 
У зв’язку із цим до переліку професійно значу-
щих якостей педагога додався ще один важливий 
складник – інформаційна компетентність. Аналіз 
публікацій дає змогу зробити висновок про бага-
топлановість цього поняття.

З погляду культурологічного критерію (у широ-
кому розумінні) інформаційна компетентність 
розглядається як частина суспільної культури 
людини, спосіб життєдіяльності людини в інфор-
маційному суспільстві, процес удосконалення 
внутрішнього світу людини завдяки опануванню 
певного обсягу соціально значущої інформа-
ції. Важливою ланкою, що об’єднує компоненти 
інформаційної культури, є інформаційний світо-
гляд, який може бути представлений як структура 
узагальнених поглядів на інформацію, інформа-
ційні ресурси, системи, технології, інформати-
зацію, інформаційне суспільство та місце інди-
відуума в ньому. Натомість у вузькому значенні 
інформаційна компетентність розглядається як 
уміння цілеспрямовано працювати з інформацією 
та використовувати для її отримання, обробки й 
передачі нові інформаційні технології, тобто здійс-
нювати інформаційну діяльність, спрямовану на 
задоволення інформаційних потреб [7, c. 22].

Ми підтримуємо думку Ф. Уварова, який роз-
глядає інформаційну компетентність як універ-
сальні способи пошуку, отримання, обробки, 
представлення й передання інформації, узагаль-
нення, систематизації та перетворення інформації 
на знання [9, c. 6].

Також варто підтримати думку Н. Баловсяк, 
яка під інформаційною компетентністю розуміє 
«вміння орієнтуватися у великому інформацій-
ному полі, що постійно оновлюється, швидко зна-
ходити необхідну інформацію та вбудовувати її 
у свою систему діяльності, застосовувати для вирі-
шення практичних і дослідницьких завдань» [2].

Крім того, цікава позиція В. Зіборової, яка зазна-
чає, що інформаційна компетентність знаходить 
відбиття у знанні аналітичних методів обробки 
інформації, конкретних навичках із використання 
різних технічних пристроїв (від телефону до пер-
сонального комп’ютера й комп’ютерних мереж); 
в умінні знаходити та використовувати інформа-
цію з різних джерел, представляти її у зрозумі-
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лому вигляді та ефективно працювати з її різними 
видами відповідно до власних психофізіологіч-
них даних; у здатності всебічно використовувати 
у своїй роботі інформаційно-комунікаційні техно-
логії, створювати нові джерела інформації [3].

Вважаємо доцільною думку М. Антонченко, 
яка включає в інформаційну компетентність 
уміння самостійно шукати, аналізувати та відби-
рати необхідну інформацію, організовувати, пере-
творювати, зберігати й передавати її за допомо-
гою реальних об’єктів (телевізора, магнітофона, 
телефону, факсу, комп’ютера, принтера, модема 
тощо) та інформаційних технологій (аудіо- й 
відеозапису, електронної пошти, засобів масової 
інформації, інтернету). Ця компетентність забез-
печує навички діяльності учня з інформацією, 
що міститься в навчальних предметах та освітніх 
галузях, а також у навколишньому світі [1, с. 164].

Поняття структури інформаційної компетент-
ності є досить розробленим. Нам імпонує позиція 
Н. Насирової, яка до складу інформаційної ком-
петентності зараховує такі компоненти: моти-
вацію, потребу та інтерес до отримання знань, 
умінь і навичок у певних галузях; сукупність 
знань, які відбивають систему сучасного інфор-
маційного суспільства та становлять інформа-
тивну основу пошукової пізнавальної діяльності; 
способи та дії, що визначають операціональну 
основу пошукової діяльності; досвід пошукової 
діяльності у сфері програмного забезпечення й 
технічних ресурсів; досвід відносин у системі 
«людина – комп’ютер» [6, c. 10].

Н. Баловсяк та В. Зіборова у структурі профе-
сійної компетентності викладача виокремлюють 
інформаційні вміння та підкреслюють, що це не 
лише вміння викладати інформацію, а й уміння 
та навички роботи з друкованими джерелами, 
з бібліографування, уміння здобувати інформа-
цію з інших джерел та перетворювати її, тобто 
вміння інтерпретувати й адаптувати інформацію 
до завдань навчання та виховання [2; 3].

Варто підтримати думку В. Зіборової, яка роз-
глядає інформаційну компетентність викладача як 
особливий тип організації предметно-спеціаль-
них знань, що дають змогу приймати ефективні 
рішення у професійно-педагогічній діяльності; 
як складову частину професійної компетентності 
викладача, що складається з таких елементів:

– теоретичних знань про основні поняття й 
методи інформатики як наукової дисципліни;

– умінь представляти, зберігати, обробляти й 
передавати інформацію за допомогою комп’ютера;

– умінь організовувати самостійну роботу сту-
дентів за допомогою інтернет-технологій;

– умінь представити інформацію в інтернеті;
– умінь і навичок роботи на персональному 

комп’ютері на основі використання операційних 

систем, утиліт, надбудов над операційною систе-
мою та операційних оболонок;

– навичок використання телекомунікаційних 
технологій з урахуванням специфіки викладання 
конкретного предмета [3].

Найчастіше в сучасне поняття дистанційної 
освіти вкладають поняття термінового переходу 
від традиційної освіти із застосуванням елемен-
тів дистанційної освіти до повного переходу на 
онлайн-навчання. Цей процес заклав підвалини 
для певних освітніх проблем. Однією з найпер-
ших постала проблема відсутності готовності 
викладачів закладів вищої освіти до такого нав-
чання. Здебільшого це відсутність наповнення 
дистанційних освітніх курсів для забезпечення 
повноцінного освітнього процесу. Ще однією про-
блемою є недостатнє оволодіння інформаційною 
компетентністю, особливо в роботі з інформацій-
ними платформами.

З появою дистанційного навчання найбільш 
поширеним у всьому світі сервісом як засобом 
навчання є програма Zoom. Це сервіс для про-
ведення онлайн-конференцій, онлайн-зустрічей, 
тренінгів та вебінарів. Сьогодні є певна кількість 
відео, вебінарів із користування цих сервісом, 
однак немає повної інформації щодо цього.

Сервіс Zoom, на нашу думку, найбільш зруч-
ний для проведення відеоконференцій і вебінарів. 
У його межах можна реалізувати такі функції:

– проведення онлайн-конференції з відео висо-
кої якості для 100 учасників;

– організацію загальних і приватних чатів для 
листування та обміну матеріалами;

– запис особистих звернень або спільних роз-
мов;

– демонстрацію матеріалів із робочого столу, 
смартфону чи планшета;

– проведення необмеженої кількості конферен-
цій тривалістю 40 хвилин;

– планування події заздалегідь і запрошення 
учасників [10].

Пропонуємо такий алгоритм для того, щоб 
розпочати роботу та запланувати конференцію 
на інформаційній платформі Zoom:

1. Перейти за посиланням https://zoom.us/ через 
браузер Google Chrome або Mozillа. Виконати 
інструкції та завантажити програму на комп’ютер.

2. Натиснути у верхньому кутку «Зареєструй-
тесь безкоштовно».

3. Ввести робочу адресу електронної пошти або 
ввійти за допомогою акаунтів Google / Fаcebook.

4. У «Меню» натиснути «Запланувати конфе-
ренцію».

5. Ввести дані (тему, опис, час, тривалість, 
необхідні параметри), натиснути «зберегти».

6. З’являється сторінка з даними про конфе-
ренцію.
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7. Скопіювати URL входу та вислати колегам 
або студентам, яким потрібно буде перейти за 
покликанням у потрібний час.

8. Після цього підключитися до програми: 
відкриється необхідне вікно, система запросить 
доступ до мікрофона та відеозв’язку – дозвольте 
ці зміни.

9. Як тільки почнеться конференція, внизу 
з’являться різні опції (наприклад, демонстрація 
екрану, запрошення учасників або запис цієї кон-
ференції).

10. Для того щоб завершити конференцію, 
натисніть у правому нижньому куті кнопку 
«Завершити конференцію».

11. Якщо ви обрали запис екрану, система авто-
матично збереже його у вас на робочому столі.

На нашу думку, є декілька переваг у викорис-
танні платформи Zoom, а саме:

– не тільки демонстрація матеріалу на робо-
чому столі, а й демонстрація звуку комп’ютера та 
інтерактивної дошки (whiteboаrd) під час занять. 
Демонстрацію екрану може вмикати будь-хто 
з учасників конференції, якщо організатор надав 
йому такі права;

– можливість планувати заняття та запрошу-
вати учасників за допомогою e-mаil і повідомлень;

– режим «Whiteboаrd» дає змогу викладачеві 
малювати та використовувати схеми для наочної 
демонстрації певних тверджень, писати текст 
із теми заняття;

– викладачі можуть записувати заняття за 
участю студентів. Функція запису дає змогу запи-
сати онлайн-заняття, щоб учасники за потреби 
могли переглянути його після завершення. Після 
зустрічі відео доступне у форматі MP4, аудіо – 
у форматі M4А, також зберігаються текстові пові-
домлення (чат);

– можливість за допомогою безкоштовних пла-
гінів створювати події з календарів Outlook і Google. 
Zoom легко інтегрується в різні системи кален-
дарного планування, завдяки чому користувачам 
простіше координувати одне з одним час зустрічі;

– збільшення кількості учасників можливе до 
100 осіб;

– можливість листування як з усіма учасни-
ками, так і приватно, а також передавати матері-
али студентам.

Проте є й певні недоліки в роботі із цією плат-
формою. Про це повідомив професор із кому-
нікацій Стенфордського університету Джеремі 
Бейленсон, а його дослідження опубліковане 
у виданні «Technology, Mind, and Behavior».  
Науковець вивчав психологічні наслідки прове-
дення безлічі часу на платформах із відеозв’язку 
та виділив чотири фактори, що викликають так 
звану Zoom-втому (за назвою популярної про-
грами для відеозв’язку):

1) тривалий зоровий контакт із людьми. 
На звичайній зустрічі люди по-різному дивляться 
на співрозмовника, відволікаються, можуть пере-
вести погляд. Людина під час відеоконференції 
на екрані може бути великого розміру, що ство-
рює враження надмірної близькості та викликає 
дискомфорт. Щоб зменшити відчуття стресу, про-
фесор рекомендує зменшити розмір зображення 
інших учасників конференції або проводити 
зустрічі без камер;

2) тривале споглядання власної особи. Дж. Бей-
ленсон пояснює, що для людини неприродно так 
довго дивитися на себе. Професор рекомендує 
використовувати функцію «приховати самоперег-
ляд» (клацнути правою кнопкою миші на влас-
ному фото під час відеодзвінка);

3) зменшення рухливості під час відеочатів. 
Під час особистих або телефонних розмов люди 
рухаються, а під час відеоконференції людина, як 
правило, повинна залишатися на одному місці. 
А люди краще працюють, коли рухаються;

4) ментальна напруга. Під час реального 
спілкування люди використовують невербальну 
комунікацію, підсвідомо інтерпретують жести 
співрозмовників тощо, і це полегшує сприйняття 
розмови. У відеочатах людям доводиться більше 
зосереджуватися, адже в цьому випадку вони, як 
правило, повинні правильно зрозуміти зміст слів 
без невербальних підказок.

Дж. Бейленсон пропонує в разі тривалих віде-
одзвінків переходити лише на аудіозв’язок. При-
чому він наголошує на тому, що просто вимкнути 
камеру не досить, необхідно на декілька хвилин 
взагалі відвернутися від екрана [12].

Ще одним недоліком платформи можна наз-
вати злам (zoombombing).

Висновки. Поняття «компетентність» у розу-
мінні багатьох учених розглядається як знання, 
уміння, результат професійного досвіду та тео-
ретико-прикладна готовність до його викори-
стання. Сучасне суспільство характеризується 
прискореним прогресом, а отже, поняття «інфор-
маційна компетентність» є важливим і, з огляду 
на достатню кількість праць із цього питання, 
досить розробленим. Інформаційну компетент-
ність тлумачать насамперед як уміння працювати 
в інформаційному просторі, а також зберігати 
та передавати інформацію за допомогою інфор-
маційних технологій. Інформаційна платформа 
Zoom на сьогодні є однією з найпопулярніших 
платформ у світі, за допомогою якої відбува-
ються онлайн-заняття. Серед основних її недо-
ліків можна назвати Zoom-втому та Zoom-злам. 
Проте використання цієї платформи має велику 
кількість переваг: простота у використанні, мож-
ливість демонстрації екрану, листування під час 
конференції та її запис.
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Стаття присвячена вивченню історії формування культури академічної 
доброчесності у вищій школі України. Розвиток наукової інформації – це 
важливий та життєво необхідний внесок нації у загальну цивілізацію, що 
і визначає місце в ієрархії та роль кожної держави у світовій спільноті. 
Це посилює рівень вимог до наукової діяльності, наукових розвідок, 
академічного письма, академічної культури, академічної доброчесності. 
Об’єкт розвідки – реформа якості вищої освіти України, а предмет – 
історія становлення академічної доброчесності у закладах вищої 
освіти. Мета роботи – діахронічний опис впровадження академічної 
доброчесності в освітньо-наукову спільноту України. 
У статті з’ясовано, що великий вплив на реформування вищої освіти 
України мала Революція гідності у 2014 р. У 2016 р. академічна 
доброчесність набула поширення та викликала інтерес серед закладів 
вищої освіти та наукової спільноти, у 2017 р. у Законі України «Про 
освіту» було затверджено основні положення цього феномена. У роботі 
академічна доброчесність розглядається як сукупність етичних принципів 
і визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 
процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 
діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 
наукових (творчих) досягнень. У процесі дослідження було встановлено, 
що ознайомлення учасників освітнього процесу проводилося в Україні 
за підтримки міжнародних організацій за допомогою впровадження 
різних проєктів. Упродовж 2014–2016 рр. підтримку здійснював 
Міжнародний фонд «Відродження». У 2016–2019 рр. американською 
радою з міжнародної освіти спільно з Міністерством освіти і науки 
України та за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки було 
розроблено Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні. 
На початку вересня 2020 р. було ухвалено Проєкт «Ініціатива академічної 
доброчесності та якості освіти». В Україні наразі діють безкоштовні 
онлайн-курси: «Академічна доброчесність в університеті», «Академічна 
доброчесність», «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» та 
«Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів».

Ключові слова: реформа 
вищої освіти, академічна 
доброчесність, етичні норми 
та цінності, освітньо-
науковий процес, онлайн-курс.
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The article is devoted to the study of the history of the formation of the 
culture of academic integrity in the higher education system of Ukraine. The 
development of scientific information is an important and vital contribution 
of the nation to the general civilization, which forms a place in the hierarchy 
and the role of each state in the world community. This increases the level 
of requirements for scientific activity, scientific research, academic writing, 
academic culture and academic integrity. The object of this investigation is 
the reform of the quality of higher education in Ukraine, and its subject is the 
history of the formation of academic integrity in higher education institutions. 
The purpose of the work is a diachronic description of the introduction of 
academic integrity in the educational and scientific community of Ukraine.
It has been found that the Revolution of Dignity in 2014 had a great influence 
on the reform of higher education in Ukraine. In 2016, academic integrity 
became widespread and interested among institutions of higher education 
and the scientific community. The main provisions of this phenomenon were 
approved in the Law “On Education” in 2017. Academic integrity is a set 
of ethical principles and statutory rules that should guide the participants of 
the educational process during training, teaching and conducting scientific 
(creative) activities in order to ensure confidence in learning outcomes and/or 
scientific (creative) achievements. The participants of the educational process 
were acquainted in Ukraine with the support of international organizations 
through the implementation of projects. The support was provided by the 
International Renaissance Foundation during 2014–2016. The American 
Council on International Education, together with the Ministry of Education 
and Science of Ukraine and with the support of the Embassy of the United 
States of America developed the Academic Integrity Project in Ukraine from 
2016 till 2019. The Academic Integrity and Education Quality Initiative 
Project was established at the beginning of September 2020. There are still 
free online courses in Ukraine: “Academic Integrity at the University”, 
“Academic Integrity”, “Culture of Academic Integrity: The Role of Libraries” 
and “Academic Integrity: An Online Course for Teachers”.

Key words: reformation of 
higher education, academic 
integrity, ethic norms and values, 
educational and scientific process, 
online course.

Вступ. Наразі ринки праці і попиту зазнають 
значних змін, що призводить до посилення вимог 
до конкурентоспроможного фахівця та вдоскона-
лення його знань, умінь і навичок. Це зумовлює 
переосмислення та реформування освіти і науки 
як ключових чинників розвитку економіки та 
суспільства. У центр уваги потрапляють інститу-
ційні зміни в сфері вищої освіти за міжнародними 
стандартами, де соціокультурні постулати посту-
пово займають перші позиції. Тож вважаємо за 
необхідне зазначити, що реформа і трансформація 
освітянського середовища неможливі без впро-

вадження та дотримання академічної культури, 
академічної доброчесності. У розвинених краї-
нах академічна доброчесність є загальноприйня-
тою та охоплює всі галузі академічного процесу, 
надаючи його учасникам відповідальність за свої 
вчинки, корегуючи міжособистісні зв’язки. 

Об’єктом цієї розвідки стала реформа якості 
вищої освіти України, а предметом – історія ста-
новлення академічної доброчесності у закладах 
вищої освіти. Мета роботи – діахронічний опис 
впровадження академічної доброчесності в освіт-
ньо-наукову спільноту України. 
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1. Теоретичне обґрунтування проблеми. 
Рушійною силою реструктурування вищої освіти 
та формування нового погляду були положення 
Лісабонської угоди (2007 р.) щодо принципів 
функціонування Європейського Союзу з метою 
створення єдиного європейського дослідницького 
простору та Бельгійське комюніке (2009 р.) міні-
стрів освіти країн Європейського Союзу «Болон-
ський процес 2020 – Простір європейської вищої 
освіти у новому десятиріччі», в якому йдеться 
про сприяння формуванню дослідницької ком-
петентності та здатності продукувати новітні 
розробки/інноваційні дослідження. Суттєвим є 
також ухвалення Етичного кодексу вченого Укра-
їни у квітні 2009 р., де підкреслено, що «вчений 
несе моральну відповідальність за наслідки своєї 
діяльності, що можуть впливати на розвиток люд-
ства, збереження природи та духовно-культурної 
спадщини…» [4]. Подібне маніфестує утворення 
потужного інтелектуального ресурсу в освіт-
ньо-науковій сфері, підготовку фахівців іннова-
ційного типу. Важливим складником реструк-
турування інтеракції науковців та діячів освіти 
стала академічна доброчесність. Дослідженню 
феномена академічної доброчесності в Україні 
присвячені роботи Ю. Гаруста та Б. Павленко [2], 
Ю. Калиновського [5], Ю. Малогулко і М. Затхей 
[6], Я. Тицької [7], І. Серебрянської [8] та інших.

2. Методологія та методи дослідження. Для 
досягнення визначеної мети дослідження вико-
ристано комплекс сучасних наукових методів: 
теоретичних (аналіз, синтез, систематизація та 
узагальнення філософської, історичної, соціо-
логічної, психолого-педагогічної літератури для 
визначення понятійно-категоріального апарату 
дослідження, обґрунтування теоретико-методо-
логічних засад проблеми формування культури 
академічної доброчесності учасників освітнього 
процесу); прогностичного (для з’ясування пер-
спективних напрямів дослідження та удоскона-
лення системи формування культури академічної 
доброчесності у закладах вищої освіти України).

3. Результати і дискусії. Можна сказати, що 
в Україні поштовхом до реформування стала 
саме Революція гідності 2014 р. Різні організа-
ції активно долучалися до розробок та реалізації 
реформ держави у різних сферах, що не оминуло 
й освітньо-наукову галузь. Децентралізація влади 
дала місцевим громадам нові ресурси, повно-
важення та розширила горизонти для майбут-
ніх досягнень. Упродовж 2014–2016 рр. неаби-
яку підтримку пріоритетним напрямам надавав 
Міжнародний фонд «Відродження», заснований 
Дж. Соросом, метою якого було зменшення коруп-
ції (зокрема, у закладах вищої освіти), досягнення 
де-факто інтеграції України в ЄС, надання плат-
форм для співбесіди інтелектуалам і громадським 
лідерам, покращення якості підготовки вчителів, 

імплементація нового закону про освіту, можли-
вості використання стипендій Т.Дж. Александра 
тощо. Водночас із цим на державному рівні Закон 
України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р., 
який набрав чинності 6 вересня 2014 р., передба-
чав створення Національного агентства із забез-
печення якості вищої освіти (далі – НАЗЯВО). 
І вже 1 вересня 2015 р. Постанова про утво-
рення Агентства, що також містить свій Статут, 
набрала чинності. Однак надалі відбулася низка 
змін у складі членів НАЗЯВО, і лише 31 січня 
2018 р. урядом було затверджено персональний 
склад комісії, яка відбиратиме членів Агентства. 
До неї входить дев’ятеро осіб, зокрема й представ-
ники європейських організацій. 27 грудня 2018 р. 
Кабінетом Міністрів України було затверджено 
склад 22  членів НАЗЯВО, а також нову редакцію 
Статуту НАЗЯВО. 

Водночас на міжнародному рівні впродовж 
2016–2019 рр. американською радою з міжна-
родної освіти спільно з Міністерством освіти і 
науки України та за підтримки Посольства Сполу-
чених Штатів Америки було розроблено Проєкт 
сприяння академічній доброчесності в Україні – 
Strengthening academic integrity in Ukraine project 
(SAIUP), який охоплював 10 закладів вищої освіти 
України. Проєкт спрямований на формування 
культури академічної доброчесності у студент-
ської спільноти на бакалаврському рівні, оскільки 
прогнозується, що «саме це покоління випус-
кників повинно стати носієм нових цінностей у 
вищій освіті, в науці та суспільстві загалом» [10], 
забезпечуючи просвітницьку кампанію, практич-
ний навчальний курс, поширення міжнародного 
досвіду та роботу над нормативною базою і регу-
лятивними механізмами.

Тож завдяки мультиджерельним надходженням 
ініціатив із покращення якості освітніх послуг 
українська освіта та наука зазнала позитивних 
зрушень. 

Рушійною в українській освіті та науці стала 
ситуація в лютому 2016 р., коли інформаційний 
простір жваво відреагував на раніше незнайоме 
поняття «академічна доброчесність», яке містило 
в собі очевидні складники: чесність, самостій-
ність, незалежність, професіоналізм тощо [9]. 
Погоджуючись з І. Серебрянською [8], вважаємо, 
що термін «академічна доброчесність» бере свої 
витоки від іноземного academic integrity, але, уві-
бравши культурні, соціальні та історичні україн-
ські реалії, категорія академічної доброчесності 
відзначається своєю багатовимірністю, що озна-
чає поєднання в ній відповідних фундаментальних 
цінностей та механізмів й інструментів їх забезпе-
чення і просування [6]. Вже у 2017 р. термін «ака-
демічна доброчесність» міцно закоренів і зумовив 
подальше реформування освіти. Закон України 
«Про освіту» від 5 вересня 2017 р. вперше на нор-
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Таблиця 1
Характеристика онлайн-курсів із академічної доброчесності

Параметр
Курс

«Академічна доброчесність  
в університеті»

Курс  
«Академічна 

доброчесність»

Курс «Академічна 
доброчесність: онлайн-
курс для викладачів»

Організатор

Києво-Могилянська академія,
українська неправнича 
організація ELibUkr,
міжнародна організація 
«Відродження»

Ed-era,
American councils for 
international education,
SAIUP

AcademIQ, American 
councils for international 
education, Prometheus

Координатори Світлана Чурканова,
Сергій Квіт Тарас Тимочко Ольга Бершадська,

Яна Чапайло

Викладачі Світлана Чурканова,
Сергій Квіт

Сергій Горбачов,
Орися Демська,
Валентина Галущак,
Єгор Стадний

Артем Артюхов,
Марія Бойко,
Віктор Дроздов,
Юрій Каганов,
Людмила Криворучко,
Євген Кротевич,
Оксана Сидоренко,
Надія Фортуна,
Олена Хилько,
Наталія Шліхта

Інтернет-платформа ВУМ online ed-era.com prometheus.org.ua
Внесок Безкоштовний Безкоштовний Безкоштовний
Дата запуску курсу Листопад 2018 р. Вересень 2019 р. Серпень 2021 р.
Форма навчання Дистанційна, асинхронна Дистанційна, асинхронна Дистанційна, асинхронна

Цільова аудиторія Студенти, викладачі, науковці, 
адміністратори ЗВО Учителі Викладачі

Контент

1. Вступ.
2.1. Академічна доброчесність.
2.2. Академічна доброчесність 
в університеті. Запитання до 
першого модуля.
3.1. Плагіат.
3.2. Академічна доброчесність 
в університеті. Запитання до 
другого модуля.
4.1. Академічне письмо.
4.2. Академічна доброчесність 
в університеті. Запитання  
до третього модуля.
5.1. Передумови створення 
доброчесного середовища  
в університеті.
5.2. Академічна доброчесність 
в університеті. Запитання  
до четвертого модуля.
6.1. Як створити доброчесне 
середовище в університеті.
6.2. Академічна доброчесність 
в університеті. Запитання  
до п’ятого модуля.

1) Що таке академічна 
доброчесність?
2) Академічна 
доброчесність у школі.
3) Як уникнути плагіату? 
Рекомендації.
4) Роль оцінювання у 
формуванні академічно 
доброчесного середовища.
5) Після школи: 
профорієнтація та 
навчання впродовж життя.

1) Концепція академічної 
доброчесності у вищій 
школі.
2) Методика викладання: 
сприяння академічній 
доброчесності.
3) Дизайн освітніх програм 
із фокусом на академічну 
доброчесність.
4) Основи академічного 
письма та доброчесності.
5) Дизайн системи 
оцінювання для 
підвищення академічної 
доброчесності.
6) Науковий керівник – 
роль та місце у формуванні 
культури академічної 
доброчесності.

Сертифікат Так (електронний сертифікат) Так (електронний 
сертифікат)

Так (електронний 
сертифікат)

Обсяг 3 години 4 години 60 годин

мативному рівні закріпив це поняття [3]. Згідно 
з нормативно-правовим визначенням академічна 
доброчесність – це сукупність етичних принци-
пів і визначених законом правил, якими мають 
керуватися учасники освітнього процесу під час 
навчання, викладання та провадження наукової 

(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри 
до результатів навчання та/або наукових (творчих) 
досягнень [3]. У наукових дослідженнях зазна-
чено, що проблема академічної доброчесності 
сягає обріїв не лише виключно освітніх, а й пра-
вових, технічних, моральних і соціальних [5].
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В Україні забезпечення академічної доброчес-
ності відбувається багаторівнево. Серед таких 
рівнів виокремлюють міжнародний (мегарівень), 
державний (макрорівень), інституційний (мікро-
рівень), особистий (нанорівень) [1, с. 29]. 

22 листопада 2018 р. на освітній платформі 
«ВУМ online» стартував курс «Академічна добро-
чесність в університеті» для студентів, викладачів, 
науковців, адміністраторів закладів вищої освіти, 
що став фундаментом в якості освіти, за співпраці 
Національного університету «Києво-Могилян-
ська академія», української неправничої органі-
зації ELibUkr та міжнародної організації «Відро-
дження» (див. табл. 1).

Дещо згодом проєкт SAIUP [10], завдання 
якого полягає в широкому розгалуженому проник-
ненні в різні рівні освіти, тобто у сприянні куль-
турі академічної доброчесності, й який стосується 
середньої та вищої освіти, ініціював безоплатний 
онлайн-курс на українській інтернет-платформі 
Ed-era (див. табл. 1). Загалом цей курс спрямо-
ваний на сприяння формуванню культури акаде-
мічної доброчесності учнів 8–11 класів та надає 
інструменти для роботи з учнями старших кла-
сів: методичні рекомендації, робочий зошит, сце-
нарії уроків, презентації та інтерактивний тест.  
Опанувавши цей курс, можна отримати електро-
нний сертифікат (4 години).

Більше того, проєкт SAIUP торкнувся і біблі-
отечного фонду України. У 2016 р. Українська 
бібліотечна асоціація (УБА) за підтримки Посоль-
ства США в Україні започаткувала проєкт «Куль-
тура академічної доброчесності: роль бібліотек», 
який спрямований на запобігання проявам ака-
демічного шахрайства, плагіату та корупції. УБА 
розробила листівку, яка репрезентує основні 
принципи культури академічної доброчесності та 
розкриває низку ґрунтовних понять, а також надає 
відомості про джерела інформування з питань 
дотримання культури академічної доброчесності. 
Покроково Проєкт набирав обертів:

– 2018 р.– розроблено та апробовано програму 
підвищення кваліфікації працівників бібліотек 
«Академічна доброчесність та бібліотеки»;

– 2019 р. – розроблено електронне видання 
«Профіль компетентностей бібліотекарів із акаде-
мічної доброчесності»;

– підготовлено 3 рекламно-інформаційні пла-
кати;

– «круглі столи» та тренінги з питань академіч-
ної доброчесності під час VII Львівського міжна-
родного бібліотечного форуму (вересень 2016 р.) 
та щорічної конференції УБА (листопад 2016 р.);

– підготовлено методичні, довідкові й інфор-
маційні матеріали на тему чесного та якісного 
навчання і дослідження. 

Плідна робота УБА триває і має на меті запро-
вадити інформаційні навчальні курси у закладах 
вищої освіти для студентів та аспірантів. 

Так, проєкт SAIUP досяг неабияких результатів 
у формуванні культури академічної доброчесності 
освітян і трансформації менталітету академічного 
суспільства. Проте після завершення діяльності 
в межах проєкту SAIUP у 2019 р. співпраця Укра-
їни і США не припинилася. На початку вересня 
2020 р. було утворено Проєкт «Ініціатива акаде-
мічної доброчесності та якості освіти» (Academic 
Integrity and Quality Initiative Academic IQ), що 
реалізується з боку України такими інстанціями, 
як Міністерство освіти та науки і Національне 
агентство з забезпечення якості вищої освіти, а 
з боку міжнародних партнерів – американськими 
Радами з міжнародної освіти за сприяння Посоль-
ства США в Україні (відділу преси, освіти та 
культури). Проєкт розрахований на 2020–2022 рр. 
і ставить перед собою здійснення таких завдань, 
як: підтримка 60 університетів з метою форму-
вання ефективної моделі внутрішнього моніто-
рингу якості освіти та впровадження принципів 
академічної доброчесності; розвиток спромож-
ностей НАЗЯВО та розробка єдиного системного 
підходу для реалізації законодавчих ініціатив та 
вимог до академічної доброчесності в універси-
тетах; надання українським освітянам рекоменда-
цій та навчання з розвитку й упровадження сучас-
них методик викладання, практик перегляду та 
адаптації навчальних програм, що забезпечують 
дотримання академічної доброчесності у системі 
середньої освіти України (див. табл. 1).

Висновки. Отже, значну роль у реформуванні 
вищої освіти України відіграла Революція гідності 
у 2014 р. У 2016 р. академічна доброчесність запо-
лонила заклади вищої освіти та наукові спільноти, 
у 2017 р. Закон України «Про освіту» закріпив 
основні положення цього феномена. Академічна 
доброчесність – це сукупність етичних принци-
пів і визначених законом правил, якими мають 
керуватися учасники освітнього процесу під час 
навчання, викладання та провадження наукової 
(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри 
до результатів навчання та/або наукових (творчих) 
досягнень. Ознайомлення учасників освітнього 
процесу проводилося в Україні за підтримки між-
народних організацій за допомогою впровадження 
проєктів (SAIUP, AcademIQ) і таких онлайн-курсів, 
як: «Академічна доброчесність в університеті», 
«Академічна доброчесність», «Культура академіч-
ної доброчесності: роль бібліотек» та «Академічна 
доброчесність: онлайн-курс для викладачів». 

Перспективним вбачаємо вивчення сутності та 
змісту головних етичних норм, принципів і цін-
ностей академічної доброчесності.



172

Педагогічні науки: теорія та практика. № 3 (39), 2021 ISSN 2786-5622

ЛІТЕРАТУРА
1. Батечко Н., Михайліченко М. Феномен академічної доброчесності в контексті синергії наукових 

підходів. Освітологія. № 8. 2019. С. 26–33. 
2. Гаруст Ю., Павленко Б. Академічна доброчесність – шлях до захисту інтелектуальної власності 

українських науковців. Правові горизонти. 2017. С. 88–95. 
3. Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 р. Відомості Верховної Ради. 2017. URL:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
4. Етичний кодекс ученого України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002550-09.
5. Калиновський Ю. Академічна чесність як чинник правового виховання студентської молоді. Гілея. 

Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : збірник наук. праць. Київ : Видавництво 
ННУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. Вип. 63 (8). С. 477–482.

6. Малогулко Ю., Затхей М. Проблеми академічної доброчесності у вищих навчальних закла-
дах. Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ. 2018. URL:  
https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hcvr/all-hcvr-2018/paper/view/3857.

7. Тицька Я. Академічна доброчесність та академічна відповідальність у забезпеченні якості освіти. 
Теорія держави та права. 2018. № 11. С. 192–195. 

8. Серебрянська І. Мовна експлікація концепту «Академічна доброчесність» в українському освіт-
ньому дискурсі. URL: www.researchgate.net/profile/Irina-Serebranska/publication/340818789. 

9. Killinger, B. Integrity: Doing the Right Thing for the Right Reason. McGill-Queen’s University Press, 
2010. P. 12.

10. SAIUP. URL: http://saiup.org.ua/novyny/z-chitkymy-orientyramy-stalogo-uspihu-akademichna-
dobrochesnist-yakisnoyi-osvity/.

REFERENCES
1. Batechko, N., Myhailychenko, М. (2019). Fenomen akademichnoi dobrochesnosti v konteksti synerhii 

naukovyh pidhodiv [Phenomenon of academic integrity in the context of synergy of scientific approaches]. 
Education science. № 8. P. 26–33. (in Ukrainian)

2. Harust, Yu., Pavlenko, B. (2017) Akademichna dobrochesnist – shlyakh do zakhystu intelektualnoyi 
vlasnosti ukrayinskykh naukovtsiv [Academic integrity is a way to protect the intellectual property of 
Ukrainian scientists]. Legal horizons. P. 88–95. (in Ukrainian)

3. Pro osvitu [About education] (2017) : Law of Ukraine of September 5, 2017. Information of the Verkhovna 
Rada. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 

4. Etychnyi kodeks uchenoho Ukrainy [Ethic Code of Ukrainian scientist]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
rada/show/v0002550-09.

5. Kalynovskyy, Yu. (2012) Akademichna chesnist yak chynnyk pravovoho vykhovannya studentskoyi 
molodi [Academic honesty as a factor in the legal education of student youth]. Gilea. Historical 
sciences. Philosophical sciences. Political sciences : collection of scientific works. Kyiv : Vyd-vo NNU  
im. M.P. Drahomanova, 63 (8). P. 477–482. (in Ukrainian)

6. Malohulko, Yu., Zatkhey, M. (2018) Problemy akademichnoyi dobrochesnosti v vyshchykh navchalnykh 
zakladakh [Problems of academic integrity in Higher Education]. Proceedings of the XLVII scientific and 
technical conference of VNTU department. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hcvr/ 
all-hcvr-2018/paper/view/3857. 

7. Tytska, Ya. (2018) Akademichna dobrovilnist ta akademichna vidpovidalnist u zabezpechenni yakosti 
osvity [Academic volunteering and academic responsibility in ensuring the quality of education]. Theory 
of state and law. № 11. P. 192–195. (in Ukrainian)

8. Serebryanska, I. Movna eksplikatsiya kontseptu “Akademichna dobrochesnist” v ukrayinskomu osvitnomu 
dyskursi [Linguistic Explication of the Concept of “Academic Integrity” in Ukrainian Educational 
Discourse]. URL: www.researchgate.net/profile/Irina-Serebranska/publication/340818789. 

9. Killinger, B. Integrity: Doing the Right Thing for the Right Reason. McGill-Queen’s University Press, 
2010. P. 12.

10. SAIUP. URL: http://saiup.org.ua/novyny/z-chitkymy-orientyramy-stalogo-uspihu-akademichna-
dobrochesnist-yakisnoyi-osvity.



173

Pedagogical Sciences: Theory and Practice. № 3 (39), 2021 ISSN 2786-5622

УДК 37.013.42-047.44:615.15
DOI https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-3-24

АНАЛІЗ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ

Ходаківська В. П.
кандидатка фармацевтичних наук,

викладачка вищої кваліфікаційної категорії
Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж

вул. Чуднівська, 99, Житомир, Україна
 orcid.org/0000-0002-5356-4489

 khodakivska.viktoriia@pharm.zt.ua

Сеньків Н. М.
викладачка I кваліфікаційної категорії

 Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж
вул. Чуднівська, 99, Житомир, Україна

 orcid.org/0000-0002-1627-401Х
senkiv.nadiia@pharm.zt.ua

Степанчук Л. С.
викладачка вищої кваліфікаційної категорії

Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж
вул. Чуднівська, 99, Житомир, Україна

orcid.org/0000-0001-5355-0215
stepanchuk.liudmyla@pharm.zt.ua

Приступко О. М.
викладачка I кваліфікаційної категорії

Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж
вул. Чуднівська, 99, Житомир, Україна

 orcid.org/0000-0001-9361-6047
prystupko.olha@pharm.zt.ua

Завадська Н. П.
викладачка вищої кваліфікаційної категорії

Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж
вул. Чуднівська, 99, Житомир, Україна

orcid.org/0000-0002-1153-5276
zavadska.nataliia@pharm.zt.ua

Сучасне динамічне суспільство, що безперервно змінюється, вимагає 
від системи освіти підготовки цілісної, варіативно мислячої, креативної 
особистості, котра здатна управляти інноваційною діяльністю, 
готова приймати самостійні компетентні рішення та нести за них 
відповідальність, володіє широкими комунікативними уміннями і 
навичками, що є компонентами важливої складової частини загальної 
культури людини – соціокультурної компетентності. Тому об’єктивною 
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потребою сучасної освіти є пошук оптимальних шляхів організації 
навчально-виховного процесу та пошук раціональних складників змісту 
навчання та його структури.
Без знань соціокультурного фону неможливо сформувати комунікативну 
компетенцію, навіть у обмежених рамках. Тільки культура у різних її 
проявах сприяє формуванню особистості. Соціокультурна компетентність 
повинна виступати як мета і результат підготовки майбутніх фармацевтів 
до соціокультурної взаємодії у світі та суспільстві.
Робота присвячена питанням розвитку соціокультурної компетентності, 
розглянуто проблеми і перспективи її формування під час підготовки 
студентів-фармацевтів. У статті визначено роль соціокультурного 
компоненту у здобувачів освіти для уміння адаптуватися в колективі; 
визначати особисті цілі; виконувати різні функції під час навчання та на 
займаних посадах після отримання диплому; бути готовим до спілкування 
з представниками інших культур, що мають інші переконання; мати 
достатній рівень культури спілкування, мовленнєвий такт, культурну 
терпимість, почуття відповідальності, володіння технологією усунення 
конфліктів. У роботі виокремлено основні завдання, які необхідно 
реалізувати для покращення рівня сформованості соціокультурної 
компетентності студентів. Наведено результати експериментального 
дослідження обізнаності здобувачів освіти з цього питання. Аналіз 
сформованості соціокультурної компетентності студентів проводився 
на базі Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу. 
У дослідженні брали участь студенти, що навчаються за спеціальністю 
«Фармація, промислова фармація». 
Отримані результати дослідження дали змогу дійти висновку, що 
у процесі формування соціокультурної компетентності у студентів 
сформовані навички загалом на середньому рівні.
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Постановка проблеми. Фармацевтична освіта 
за своїм призначенням покликана здійснювати 
підготовку сучасного, висококваліфікованого, 
ринково-зорієнтованого працівника фармацевтич-
ної галузі, спроможного забезпечувати надання 
належних фармацевтичних послуг та загалом під-
вищувати якість охорони здоров’я. Підвищення 
вимог до якості підготовки випускників фармаце-

втичних закладів вищої освіти зумовлює необхід-
ність подальшого вдосконалення освітнього про-
цесу у вищій фармацевтичній школі.

Досягнення вищої якості навчання можливе 
сьогодні лише за рахунок інтеграції освіти, науки 
та інноваційної діяльності, а також зміни освіт-
ньої моделі підготовки майбутнього фахівця фар-
мацевтичної галузі від кваліфікаційної (знання, 

Modern dynamic society, which is constantly changing, requires from the 
system of education training a holistic, varied-minded, creative person who is 
able to manage innovations, ready to make independent competent decisions 
and be responsible for them, has broad communication skills which are 
components of important general human culture - socio-cultural competence. 
Therefore, the objective need of modern education is to find the best ways to 
organize the educational process and search for rational components of the 
content of education and its structure.
Without knowledge of the socio-cultural background it is impossible to form 
communicative competence, even within restricted limits. Only culture in 
its various manifestations contributes to the formation of personality. Socio-
cultural competence should act as a goal and result of preparing future 
pharmacists to socio-cultural interaction in the world and society.
The article is devoted to the development of socio-cultural competence, the 
problems and prospects of its formation in the preparation of students of 
pharmacy are considered. The publication identifies the role of the socio-
cultural component in students’ team adaptation; in identification of personal 
goals; in carring various functions during training and at positions after 
graduation; in readiness to communicate with representatives of other cultures 
with different beliefs; in having  a sufficient level of communicative culture, 
speech tact, cultural tolerance, a sense of responsibility, mastery of conflict 
prevention technology. The paper highlights the main tasks which must to 
be implemented to improve the level of students’ socio-cultural competence. 
The results of an experimental study concerning the students’ awareness on this 
issue are presented. The analysis of the formation of students’ socio-cultural 
competence was conducted on the basis of Zhytomyr Basic Pharmaceutical 
Vocational College. The study involved students majoring in Pharmacy, 
Industrial Pharmacy. 
The results of the study allowed us to conclude that in the process of forming 
socio-cultural competence, students have developed skills at the average level.
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вміння, навички) до компетентнісної (компетен-
ції – єдність знань, умінь, особистісних якостей, 
практичного досвіду, які визначають готовність 
особистості до успішної професійної діяльності).

У науковій літературі достатньо розроблені про-
блеми співвідношення культури й освіти; у психо-
лого-педагогічній літературі активно дискутуються 
проблеми мовної підготовки випускника вищої 
школи, але при цьому недостатня увага приділя-
ється питанням формування соціокультурної ком-
петенції студентів нефілологічних спеціальностей.

Однією з актуальних проблем, яка потребує 
особливої уваги на сучасному етапі розвитку не 
лише освіти, а й суспільства загалом, є проблема 
соціокультурної компетентності як ціннісного 
аспекту життєдіяльності особистості.

Перспектива майбутнього для сучасного під-
літка відкривається у процесі засвоєння різних 
форм життєдіяльності людини (навчання, праці, 
спілкування, професійної діяльності, дозвілля). 
Проте успішна життєдіяльність особистості також 
залежить від розуміння нею ситуації, в якій вона 
знаходиться. Більше того, здатність впливати на 
процес розвитку подій у житті залежно від того, 
який характер несуть вчинки, допоможе напра-
вити об’єкт у правильному напрямі для досяг-
нення певної цілі [8]. 

Ми спостерігаємо за трансформацією сучас-
ної освіти: освітня система поступово відходить 
від ієрархічної структури; з метою удосконалення 
здійснюється активна взаємодія закладів освіти, 
об’єднання шкіл у межах інноваційних мереж. 
А це свідчить про те, що висуваються нові вимоги 
до професійних і особистісних якостей майбутніх 
фармацевтів, їх готовності до трудової діяльності.

Аналіз досліджень та публікацій. Теорети-
ко-методологічне підґрунтя для формування соці-
окультурної компетентності особистості знайшло 
відображення у філософських працях (В. Андру-
щенко, І. Бех, В. Кремень, В. Луговий, П. Саух 
та ін.), працях із психології (Л. Виготський, 
В. Давидов, Г. Костюк, О. Киричук, О. Леонтьєв, 
В. Моляко, С. Рубінштейн та ін.), працях відомих 
педагогів (М. Бірам, Дж. Вальдес, Ж. Зарат, М. де 
Карло, С. Ніколаєва, О. Першукова, В. Сафонова, 
С. Сисоєва та ін.).

В останні роки вона також досліджува-
лася зарубіжними та вітчизняними педагогами 
(О. Антонова, М. Аріян, Н. Бориско, Н. Гез, 
О. Дубасенюк, І. Зимня, І. Зязюн, Н. Ішханян, 
В. Калінін, С. Козак, О. Коломінова, З. Корнаєва, 
С. Ніколаєва, Т. Опанасенко, Ю. Пассов, О. Пер-
вак, В. Редько, Л. Рудакова, Н. Саланович, В. Скал-
кін, В. Топалова, Т. Третьякова та ін.). Науковці 
стверджували, що соціокультурна компетентність 
є важливою складовою частиною загальнокуль-
турного розвитку суспільства.

Перспективи подальших досліджень полягають 
у структуризації соціокультурної компетентності 
та з’ясуванні умов формування соціокультурної 
компетентності в умовах навчально-виховного 
процесу. Адже саме від сформованості рівня підго-
товки майбутнього фахівця залежить успішне вико-
нання соціального замовлення держави на фахівця 
з високими професійними вміннями та якостями.

Метою нашого дослідження є визначення чин-
ників, які впливають на формування соціокуль-
турної компетентності, та діагностика стану її 
сформованості у майбутніх фармацевтів у процесі 
вивчення фахових дисциплін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Діагностика процесу формування соціокультур-
ної компетентності студентів проводилася на 
базі Житомирського базового фармацевтичного 
фахового коледжу. У діагностичних зрізах брали 
участь студенти, що навчаються за спеціальністю 
«Фармація, промислова фармація». Експеримен-
том було охоплено 150 студентів. 

Мета проведення констатувального експе-
рименту конкретизувалась у таких завданнях: 
вивчити реальний стан процесу формування 
соціокультурної компетентності майбутніх фар-
мацевтів; визначити критерії, показники та рівні 
сформованості соціокультурної компетентності 
студентів у процесі вивчення фахових дисциплін.

Діагностичне дослідження проводилось у два 
етапи: 1) дослідження навчально-методичного 
забезпечення процесу формування соціокуль-
турної компетентності майбутніх фармацевтів;  
2) діагностика рівня сформованості кожного 
з  компонентів соціокультурної компетентності.

Для проведення констатувального експери-
менту застосовувалися такі діагностичні методи 
та прийоми, як: аналіз методичного забезпечення 
навчального процесу спілкування в соціокультур-
ній сфері (забезпечення навчально-методичними 
матеріалами); спостереження за навчальною 
діяльністю та самостійною роботою у процесі 
вивчення фахових дисциплін; анкетування; тес-
тування; аналіз усного та писемного контролю; 
самоаналіз та самоконтроль студентів.

Протягом дослідження було здійснено оцінку 
методичного забезпечення процесу формування 
соціокультурної компетентності у студентів під 
час вивчення спеціальних дисциплін. Для цього 
було зроблено такі кроки: вивчалися робочі про-
грами зі спеціальних дисциплін Житомирського 
базового фармацевтичного фахового коледжу; 
проводилось опитування викладачів; проаналізо-
вано посібники, які призначені для навчання май-
бутніх фармацевтів. 

На основі результатів дослідження сформу-
льовано таке: студенти не у повному обсязі озна-
йомлені з особливостями українського соціокуль-
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турного простору; формування соціокультурної 
компетентності майбутніх фармацевтів у процесі 
вивчення фахових дисциплін виконується фрагмен-
тарно; саме викладачами іноземних мов, історії та 
культурології здійснюється формування соціокуль-
турної компетентності майбутніх фармацевтів; 
наявні навчальні посібники не складають єдиного 
комплексу методичних матеріалів для поетап-
ного формування всіх компонентів соціокультур-
ної компетентності студентів у процесі навчання.

Шляхом анкетування було з’ясовано початко-
вий рівень сформованості соціокультурної ком-
петентності студентів. Таким чином, загальні 
результати експерименту показали, що рівень 
сформованості соціокультурної компетентності 
майбутніх фармацевтів не відповідає вимогам, 

що висуваються сучасними стандартами. Лише 
32% респондентів показали високий рівень, 
середній – 21%, решта 47% – низький (рис. 1).

Нами встановлено, що студенти вже володіють 
соціокультурною інформацією на відповідному 
рівні, а також мають певні знання про культуру 
інших країн (42%), культуру спілкування (54%); 
звичаї та традиції (46%); спосіб або стиль життя 
(38%); соціальне середовище (26%); норми пове-
дінки (20%) (рис. 2).

Студенти коледжу, яким було запропоновано 
дати власне визначення духовної людини, харак-
теризують її як людину моральну, милосердну, що 
вірить у Бога. У їхніх визначеннях простежується 
насамперед моральний аспект духовності. Тому, 
мабуть, недарма вони обрали цю професію.

 
Високий рівень Середній рівень Низький рівень 
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Рис. 1. Початковий рівень сформованості соціокультурної компетентності 
майбутніх фармацевтів

Рис. 2. Рівнева характеристика сформованості соціокультурної 
компетентності у студентів коледжу
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Майбутні фармацевти не втрачають надії на те, 
що українське суспільство зможе поступово пере-
бороти всі труднощі, Україна стане правовою, демо-
кратичною і соціальною державою, здобуде повагу 
у світі. Також вірять у перемогу добра над злом, 
чесності над підлістю. Віра студентів пов’язується 
із забезпеченням суспільних умов для своєї жит-
тєдіяльності, із можливостями власного самови-
раження в передбачуваному і безпечному соціумі.

Студенти спрямовують надію насамперед на 
професійне становлення. Вони сподіваються, що 
після закінчення навчального закладу будуть мати 
відповідну їхній освіті роботу, яка приноситиме і 
матеріальне, і моральне задоволення.

Об’єктами любові для студентів є життя у всій 
своїй різноманітності: сім’я, батьки, друзі. Слід 
зазначити, що половина студентів, які висловилися 
з цього приводу, об’єктами любові вважають бать-
ків, яких вони ставлять на перше місце. Це є втіш-
ним фактом, бо ж лише з любові може народитися 
і самовіддана праця, й активна життєва позиція. 

Діапазон дозвіллєвих інтересів молоді дуже 
широкий, але в ньому переважають пасивно-спо-
глядальні форми. Це пояснюється відсутністю у 
більшості молоді сформованої культури дозвілля, 
байдужим і некритичним ставленням молодих 
людей до використання свого вільного часу.

За результатами опитування слід констатувати, 
що вкрай незначною є частка тих молодих людей, 
які вільний час використовують на відвідування 
музеїв та театрів, загалом таких виявилося 18%. 

Дозвілля як частина вільного часу залучає 
молодь своєю нерегламентованістю і добровільні-
стю вибору його різних форм, демократичністю, 
емоційною насиченістю, можливістю поєднати 
в ньому фізичну й інтелектуальну діяльність, 
творчу і споглядальну, виробничу й ігрову. Для 
значної частини молодих людей соціальні інсти-
тути дозвілля є основними джерелами соціаль-
но-культурної інтеграції й особистісної саморе-
алізації. Однак усі ці переваги діяльності сфери 
дозвілля поки ще не стали надбанням, звичним 
атрибутом способу життя усієї молоді [6].

Отримані дані переконують, що у більшості 
молодих людей спостерігається невисокий рівень 
культурних потреб, що реалізуються, як правило, 
епізодично і непослідовно. Культурні потреби і 
запити здебільшого є найбільш простими та неви-
багливими, задоволення яких не потребує орга-
нізаційних, інтелектуальних чи вольових зусиль. 
Матеріальна скрута, нестача коштів негативно 
позначаються на стані культури молодого поко-
ління, зсувають культурні уподобання в бік спро-
щених за змістом і формою видів дозвілля. Проте 
не слід очікувати, що покращання матеріальної 
ситуації автоматично сприятиме підвищенню 
духовних характеристик молоді. Руйнацію духов-

них засад суспільного життя не можна подолати 
лише суто економічними методами. Варто згадати 
стосовно цієї проблеми твердження Ф.М. Досто-
євського, який вважав, що «основні моральні 
скарби духу, в головній своїй сутності, не зале-
жать від економічної сили» [2].

Всі 100% респондентів визнають значущість для 
сучасної людини національної культури. На запи-
тання «Якщо так, то в чому її позитивне значення?» 
більшість відповісти не змогла. Це говорить про 
дуже слабку обізнаність із цінностями рідної 
культури, про невміння виділити її провідні риси. 

Більш активно відповідали респонденти 
на запитання «Які народні свята Ви знаєте?» 
Тут називалися Івана Купала, Покрова, Трійця, 
Спас, Різдво, Великдень та інші. На запитання 
«Чи берете участь у їх святкуванні?» майже 
100% відповіли: «Так». Пояснюючи цей феномен, 
можна порівняти засвоєння цінностей національ-
ної культури із засвоєнням українцями релігійних 
цінностей. Однією із характерних рис релігійно-
сті наших людей є обрядовірство [4].

Україна є багатонаціональною країною. І тому 
досить важливою є сформованість культури між-
етнічних відносин. Етнокультурна і міжкуль-
турна компетентність тісно пов’язані між собою. 
Ще С. Русова у свій час зазначала, що, навчаю-
чись любити і свідомо ставитися до свого люду, 
до свого краю, ми разом із цим навчаємось шану-
вати й інших людей, що живуть поруч із нами, 
закладати з ними певні товариські зносини [7]. 

Вивчення стану сформованості соціокультур-
ної компетентності студентів свідчить, що, як 
правило, вони мають достатні знання стосовно 
географії, клімату, державного устрою, еконо-
міки та сучасної молодіжної субкультури країн, 
мову яких вивчають. Щодо ж історичних подій, 
культурних явищ, особливостей світосприйняття, 
національних відмінностей різних народів знання 
студентів поверхові, застарілі, не відтворюють 
змін у сучасному світі, не відповідають сього-
денню. Ще гірший стан справ щодо знання сучас-
них представників культури та науки країн, мова 
яких вивчається: письменників, композиторів, 
політичних діячів, учених, які принесли світову 
славу своєму народові та своїй країні. Як правило, 
студенти не знають представників класичної літе-
ратури та живопису.

Ми вважаємо, що причиною цього є поши-
рена практика супроводжувати вивчення кра-
їнознавчих тем фактологічним. В такому разі 
поза увагою викладача залишаються історичні 
події та культурні явища, їх вплив на розви-
ток нації та формування національної самосві-
домості. Культура постає як перелік дат, набір 
пам’ятників та знаменитих імен, тоді як вона 
покликана впливати на душі та почуття студен-
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тів, формувати їх внутрішній світ, виховувати 
почуття прекрасного, сприяти залученню до 
сприйняття кращих витворів світового мистецтва. 
Узагальнення знань студентів у сфері іншомов-
ної культури, бесіди з викладачами, анкетування 
свідчать, що більшість із них заглиблюють тих, 
хто вивчає мову, у світ культурних стереотипів.

Аналізуючи студентські анкети та власні спо-
стереження впродовж багаторічної педагогічної 
діяльності, до факторів, які блокують взаємодію 
та взаєморозуміння дійових осіб у процесі спіл-
кування з представниками іншої культури, нами 
віднесені існуючі стереотипи; безпідставні нега-
тивні установки, забобони, упередження; некри-
тичне засвоєння стандартизованих суджень. 
Отримані результати дозволили дійти висновку, 
що у процесі формування соціокультурної ком-
петентності у студентів сформовані навички зага-
лом на середньому рівні.

Негативні стереотипи тієї чи іншої нації бло-
кують взаємодію, заважають діалогу, входять до 
фіксованої установки, створюють негативний 
настрій на сприйняття нової культури, призводять 
до афективних чи негативних реакцій, до виник-
нення психологічних бар’єрів, неприйняття чужої 
культури. Все це може бути причиною небажання 
вивчати історичні події та культурні явища, їх 
вплив на розвиток нації [1].

Ми вважаємо, що причинами низького рівня 
сформованості соціокультурної компетентності 
у студентів у процесі навчання є відсутність кон-
кретної методики комплексного формування всіх 
її компонентів, навчально-методичного комплексу 
для поетапного формування компонентів соціо-
культурної компетентності майбутніх фармаце-
втів. Майже п’ята частина студентів не може реа-
лізувати свої комунікативні інтенції відповідно до 
вимог міжкультурної комунікації в іншомовному 
соціокультурному середовищі у зв’язку з тим, що 

педагогами не розроблено систему методичних 
заходів, спрямованих на вирішення цієї проблеми. 
Зазначені причини зумовлюють необхідність 
створення методичної технології формування 
соціокультурної компетентності [3, 5, 9].

Висновки. Об’єктивною потребою сучасної 
освіти є пошук оптимальних шляхів організації 
навчально-виховного процесу та раціональних 
складників змісту навчання і його структури.

Без знань соціокультурного фону неможливо 
сформувати комунікативну компетенцію навіть 
у обмежених рамках. Тільки культура у різних її 
проявах сприяє формуванню особистості.

Проведений педагогічний експеримент засвід-
чив, що формування у майбутніх фармацевтів 
соціокультурної компетентності в читанні англо-
мовних культуро-країнознавчих текстів не тільки 
підвищує якісний рівень сформованості кому-
нікативних умінь і навичок студентів, а й поси-
лює мотивацію навчання, активізує самостійну 
роботу, спонукає їх до самоаналізу, самооцінки та 
самовдосконалення, створює умови для розвитку 
позитивного світосприйняття.

Отже, формування у студентів соціокультур-
ного компоненту передбачає не лише знайомство 
з історією, традиціями, звичками країни, мова 
якої вивчається. Насамперед воно повинно давати 
знання, які можуть стати у пригоді безпосередньо 
у ситуаціях спілкування. Таким чином, соціокуль-
турна компетентність повинна виступати як мета 
і результат підготовки майбутніх фармацевтів до 
соціокультурної взаємодії у світі та суспільстві. 
Вищевикладене дозволяє дійти висновку, що 
однією з головних цілей вивчення іноземної мови, 
історії, культурології у закладах вищої освіти має 
стати формування соціокультурної компетентно-
сті, яка допоможе майбутнім фахівцям зайняти 
у суспільстві те місце, яке найповніше відповіда-
тиме їхнім потребам та можливостям.
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У статті висвітлено специфіку запам’ятовування цільовою аудиторією 
атрибутів бренду науково-педагогічного працівника закладу вищої 
освіти, до яких віднесено прізвище, ім’я, по батькові фахівця або 
використаний ним псевдонім, конструкти його габітарного іміджу та 
індивідуальний стиль бренд-комунікації. Диференційовано негативний 
полюс модальності відкладеного попиту на бренд-пропозицію у 
сфері бізнесу і традиційність вияву означеного явища у сфері вищої 
освіти як одного з факторів формування довгострокової лояльності 
до бренд-пропозиції науково-педагогічного працівника. Обґрунтовано 
доцільність семантичного ототожнення понять «впізнаваність 
атрибутів бренду» і «поінформованість про атрибути бренду» та 
ієрархічно-семантичну зверхність над ними поняття «обізнаність в 
атрибутах бренду», яке передбачає наявність у цільової аудиторії не 
мінімального, а саме достатнього обсягу інформації про бренд для 
прийняття бренд-орієнтованого рішення в умовах висококонкурентного 
освітньо-наукового середовища. З’ясовано причини та специфіку 
прямої кореляції обізнаності цільової аудиторії в атрибутах бренду 
фахівця та ступеня лояльності певного сегменту цільової аудиторії 
до нього. Проаналізовано алгоритм запам’ятовування ознак атрибутів 
бренду науково-педагогічного працівника вишу представниками його 
цільової аудиторії на основі вихідних положень теорії трикомпонентної 
структури пам’яті особистості. Аргументовано «параболічний» 
вплив інтенсифікації інформаційного потоку у бренд-комунікації на 
ефективність прийняття цільовою аудиторією рішень щодо взаємодії 
із брендом науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти. 
Доведено, що прийняття представниками цільової аудиторії щонайменше 
одного схвального рішення на користь бренду науково-педагогічного 
працівника закладу вищої освіти оптимізує локалізаційний аспект 
функціонування їх довгострокової пам’яті, сприяючи структурно-
хронологічній компресії процесу прийняття повторного аналогічного 
рішення. Наголошено на деструктивному впливі денотативних і 
конотативних викривлень інформації про бренд науково-педагогічного 
працівника вишу на впевненість цільової аудиторії у достовірності 
ознак атрибутів цього бренду.

Ключові слова: бренд 
викладача, сенсорний регістр, 
короткострокова пам'ять, 
довгострокова пам'ять, 
лояльність цільової аудиторії.
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The specifics of memorizing by target audience the attributes of the university 
professor's brand is shown in the article. The attributes of the specialist brand 
include last name, first name, patronymic of the specialist or the pseudonym 
used by him, constructs of his habitual image and individual style of brand 
communication. The author differentiates the negative pole of modality of 
deferred demand for the brand offer in the field of business and the traditionality 
of manifestation of this phenomenon in the field of higher education as one 
of the factors of formation of the long-term loyalty to the brand proposal. 
The expediency of semantic identification of the concepts "recognizability 
of brand attributes" and "awareness of brand attributes" is substantiated. 
The author also substantiated the hierarchical-semantic superiority of "brand 
awareness" over these concepts, because it involves the possession of not a 
minimum, but a sufficient amount of information about the brand to make 
a brand-oriented decision in a highly competitive educational and scientific 
environment. The reasons and specifics of the direct correlation of the target 
audience's awareness in the attributes of university professor's brand and 
the degree of loyalty of a certain segment of the target audience to it are 
clarified. The algorithm of memorizing the attributes of university professor's 
brand by the representatives of its target audience is analyzed on the basis 
of initial provisions of the theory of three-component structure of personality 
memory. The "parabolic" influence of intensification of information flow 
in brand communication on the efficiency of decision-making by the target 
audience on interaction with the university professor's brand is argued in 
the article. It is proved that the adoption of at least one positive decision in 
favor of the university professor's brand optimizes the localization aspect of 
the functioning of target audience's long-term memory, contributing to the 
structural and chronological compression of the process of making a similar 
decision. Emphasis is placed on the destructive influence of denotative and 
connotative distortions of information about the university professor's brand 
on the confidence of target audience in the reliability of this brand attributes.

Key words: university 
professor’s brand, sensory 
register, short-term memory, 
long-term memory, loyalty  
of target audience.

Постановка проблеми. Пріоритетною метою 
формування бренду науково-педагогічного пра-
цівника закладу вищої освіти є отримання ним 
закономірних конкурентних переваг на «внутріш-
ньовишівському», національному та міжнарод-
ному рівнях, що закономірно актуалізує потребу 
в безпомилковій ідентифікації особистісно-про-
фесійного образу фахівця цільовою аудиторією 
та його чіткої диференціації з-поміж інших персо-
нальних брендів. Обидва вищеозначені процеси 
відбуваються шляхом зіставлення представни-
ками цільової аудиторії власних ціннісно-мотива-

ційних конструктів з аналогічними конструктами 
бренду фахівця вишу, презентованими за допомо-
гою його унікальних атрибутів. Саме тому особли-
вої актуальності набуває віднайдення ефективних 
засобів досягнення не тільки впізнаваності цільо-
вою аудиторією атрибутів бренду науково-педа-
гогічного працівника закладу вищої освіти, а й 
комплексної обізнаності в них.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливості формування персонального бренду 
викладено в наукових розвідках Д. Аакера, 
О. Кужилєвої, Е. Фарр, А. Щербака та інших. 
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Диференціація атрибутів бренду та специфіка їх 
цілеспрямованої презентації цільовій аудиторії 
були предметом спеціальних наукових досліджень 
D. Hassay, M. Mourali, S. van Osselaer, F. Pons, 
Ratneshwarb, L. Warlopa, Z. Yang та інших. Інно-
ваційні дослідження теоретико-методологічних і 
практичних аспектів запам’ятовування інформа-
ції належать Р. Аткінсону, О. Брокерту, N. Barr, 
J. Cheyne, H. Eichenbaum, J. Fugelsang, D. Koehler, 
G. Pennycook та іншим. Водночас поза увагою 
науковців залишилися питання щодо запам’ято-
вування атрибутів бренду науково-педагогічного 
працівника закладу вищої освіти, які складають 
основу впізнаваності особистісно-професійного 
образу фахівця цільовою аудиторією.

Мета статті полягає у висвітленні специфіки 
запам’ятовування атрибутів бренду науково-педа-
гогічного працівника закладу вищої освіти цільо-
вою аудиторією.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Первинним об’єктом сприймання у бренд-кому-
нікації науково-педагогічного працівника закладу 
вищої освіти з цільовою аудиторією постають при-
таманні тільки йому атрибути (Brand Attributes). 
У вузькому значенні під ними слід розуміти назву 
бренду (прізвище, ім’я та по батькові фахівця або 
використаний ним псевдонім), логотип бренду 
(конструкти габітарного іміджу фахівця, презен-
товані в онлайн- або офлайн-форматі) та індиві-
дуальний стиль комунікації з цільовою аудито-
рією як свідчення рівня знань, умінь і навичок 
носія бренду, тоді як у широкому значенні атри-
бути бренду науково-педагогічного працівника 
вишу являють собою рекламні повідомлення, 
медіастратегії, канали дистрибуції тощо. Шляхом 
ідентифікації складу функціональних або емоцій-
них асоціативних рядів атрибути бренду фахівця 
закріплюють його образ у пам’яті представників 
цільової аудиторії (передусім абітурієнтів), зав-
дяки чому виступають одним із найпріоритетні-
ших факторів впливу на прийняття рішення щодо 
його вибору/відхилення або формування відкла-
деного попиту – наміру представників цільової 
аудиторії скористатися бренд-пропозицією через 
певний проміжок часу через неможливість зро-
бити це одразу [8, с. 150; 14, с. 27–28, 59–60, 71; 
17, с. 81–82]. 

У бізнес-середовищі відкладений попит зазви-
чай ототожнюється із невпевненістю представни-
ків цільової аудиторії щодо максимальної реле-
вантності бренд-пропозиції їх запитам, тоді як у 
сфері вищої освіти означене явище є свідченням 
хронологічного переносу схвального рішення 
(до появи оптимальних умов для його реалізації), 
тому не наділяється негативним полюсом модаль-
ності. Прикладом відкладеного попиту цільової 
аудиторії на бренд-пропозицію викладача вишу 

слугують процесуально пролонговані рішення 
студентів через декілька років обрати фахівця 
науковим керівником випускної кваліфікаційної 
роботи, відкладені рішення колег по кафедрі після 
завершення поточного проєкту запросити носія 
бренду до співпраці тощо.

Формування бренду науково-педагогічного 
працівника вишу, як і будь-якого іншого персо-
нального бренду, відбувається в умовах висококон-
курентного середовища, чим пояснюється висока 
кількість асоціативних операцій як з боку носія 
бренду, так і з боку його цільової аудиторії в ході 
здійснення бренд-комунікації. Комплекс асоціа-
цій, які виникають у свідомості цільової аудито-
рії відносно атрибутів бренду фахівця, наділяє 
його символічним капіталом, тому надважливим 
завданням видається ідентифікація складу асоціа-
тивних рядів, в яких закріплюється образ бренду, 
а також їх ієрархічного рівня відносно інших асо-
ціативних рядів. Асоціації бренду виражаються 
у формі різноманітних психічних явищ і станів – 
комплексу відчуттів особистості, емоційних ста-
нів та ментальних конструкцій (уявлень, суджень, 
позицій, намірів тощо) [14, с. 46, 75].

Сприймання атрибутів бренду науково-педа-
гогічного працівника закладу вищої освіти від-
бувається з актуалізацією асоціативного ряду, 
в якому знаходить своє відображення інформація 
про носія бренду – напрями його професійної 
самореалізації, домінуючі риси характеру та тем-
пераменту, ціннісні й світоглядні орієнтації, соці-
альний статус тощо. Саме розумінням асоціацій 
як закономірних зв’язків зафіксованих у пам’яті 
подій, фактів, предметів чи явищ породжена необ-
хідність поглибленого аналізу специфіки функ-
ціонування пам’яті, оскільки ефективне форму-
вання бренду науково-педагогічного працівника 
закладу вищої освіти можливе тільки за умови 
якісного оволодіння цільовою аудиторією інфор-
мацією про нього.

У сучасній науковій літературі, присвяченій 
питанням ефективного донесення до цільової 
аудиторії інформації про бренд, простежується 
термінологічна заплутаність відносно понять 
«впізнаваність атрибутів бренду», «поінформо-
ваність про атрибути бренду», «обізнаність в 
атрибутах бренду» та «brand awareness», які упе-
реджено синонімізують. Поняття «впізнаваність 
атрибутів бренду» та «поінформованість про атри-
бути бренду» можуть виступати в ролі взаємоза-
мінних, адже відзначаються семантичною близь-
кістю – обидва позначають наявність у цільової 
аудиторії відносно невеликої за обсягом інформа-
ції щодо існування бренду. На думку Д. Аакера, S. 
van Osselaer, S. Ratneshwarb, L. Warlopa та низки 
інших дослідників, під впізнаваністю бренду 
фахівця доцільно розуміти здатність представ-
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ників цільової аудиторії безпомилково іденти-
фікувати його при сприйманні основних зов-
нішніх атрибутів: елементів габітарного іміджу, 
презентованого цільовій аудиторії в онлайн- та 
офлайн-режимі, прізвища, імені та по батькові 
фахівця або використаного ним псевдоніму, а 
також унікальної особистісно-професійної інфор-
мації ідентифікувального характеру щодо посади 
носія бренду в закладі вищої освіти, участі у відо-
мих широкому колу осіб проєктах, назв його нау-
кових праць тощо [1, с. 377–378; 19, с. 34, 43].

На відміну від сфери бізнесу, де впізнаваність 
бренду зазвичай виступає результатом довготри-
валої цілеспрямованої діяльності щодо популя-
ризації у соціумі провідних атрибутів бренду 
засобами реклами, для сфери вищої освіти харак-
терне здобуття науково-педагогічним працівни-
ком вишу впізнаваності цільовою аудиторією 
внаслідок здійснення професійної діяльності: 
впізнаваність викладача студентською аудиторією 
забезпечується проведенням навчальних занять, 
впізнаваність викладацькою аудиторією – спіль-
ною участю в науковій, методичній та інших 
сферах діяльності кафедри та/або вишу тощо. 
При цьому слід зазначити, що впізнаваність 
бренду фахівця закладу вищої освіти є обов’язко-
вим, однак не єдиним індикатором його визнано-
сті та затребуваності цільовою аудиторією.

Ієрархічно вищим серед означених «індикато-
рів» постає обізнаність в атрибутах бренду, котра 
трактується як здатність представників цільової 
аудиторії не тільки впізнати бренд фахівця при 
пред’явленні одного з його атрибутів, а й згадати в 
достатньому обсязі інформацію про нього за умови 
пред’явлення опосередкованих стимулів (напри-
клад, у разі виникнення усвідомленої або неусві-
домленої потреби). Основними параметрами 
обізнаності в атрибутах бренду є його «ширина» 
(комплекс сфер діяльності, ситуацій і контекстів, 
в межах яких відбувається згадування інформації 
про бренд) і «глибина» (легкість та ймовірність 
пригадування цільовою аудиторією інформації 
про бренд). Мірилом обізнаності цільової ауди-
торії в атрибутах бренду науково-педагогічного 
працівника закладу вищої освіти є її кількісна 
характеристика, яка уможливлює визначення 
«ступеня обізнаності цільової аудиторії в атри-
бутах бренду», «ступеня сприймання цільовою 
аудиторією бренду», «ступеня ставлення цільової 
аудиторії до бренду», «ступеня лояльності пев-
ного сегменту цільової аудиторії до бренду» тощо. 
«Ступінь обізнаності цільової аудиторії в атрибу-
тах бренду» детермінується відношенням кілько-
сті представників цільової аудиторії, які знають 
про його існування, до кількісного показника всієї 
цільової аудиторії, якій релевантна бренд-пропо-
зиція фахівця. «Ступінь сприймання цільовою 

аудиторією бренду» визначається через відно-
шення кількості представників цільової аудиторії 
з позитивними асоціаціями щодо бренду науко-
во-педагогічного працівника вишу до кількості 
представників цільової аудиторії, які знають про 
його існування. «Ступінь ставлення цільової ауди-
торії до бренду» обчислюється через зіставлення 
кількісного складу цільової аудиторії з позитив-
ним ставленням до нього та кількості представни-
ків цільової аудиторії, поінформованих про його 
існування. «Ступінь лояльності певного сегменту 
цільової аудиторії до бренду» детермінується від-
ношенням кількості лояльних до нього представ-
ників певного сегменту цільової аудиторії серед 
всіх, хто відзначається позитивним ставленням до 
нього [1, с. 26–33; 12, с. 253].

Впізнаваність цільовою аудиторією атрибутів 
бренду науково-педагогічного працівника закладу 
вищої освіти забезпечує прийняття бренд-орієн-
тованого рішення лише за умови досягнення неза-
перечної монополії бренд-пропозиції на ринку 
надання освітньо-наукових послуг, що для високо-
конкурентної сфери вищої освіти є вкрай малоймо-
вірним. Означена теза багаторазово обґрунтову-
ється у дослідженнях Д. Аакера та Е. Фарра, де 
доведено обернену кореляційну залежність між 
силою бренду та рівнем його спонтанної прига-
дуваності: бренд з низьким рівнем спонтанної 
пригадуваності атрибутів цільовою аудиторією 
відноситься до категорії слабких навіть за умови 
досягнення високого рівня впізнаваності влас-
них атрибутів з підказкою [1, с. 30–33; 12, с. 254].

Думка щодо необхідності здобуття брендом 
науково-педагогічного працівника вишу всебічної 
обізнаності цільової аудиторії в його атрибутах 
актуалізує необхідність висвітлення закономір-
ностей сприймання інформації про бренд фахівця, 
її запам’ятовування та прийняття на її основі 
схвальних бренд-орієнтованих рішень. Усвідом-
лення таких закономірностей уможливлює роз-
роблення носієм бренду ефективних технологій 
цілеспрямованого донесення бренд-інформації до 
цільової аудиторії для формування у свідомості її 
представників стійкого особистісно-професійного 
образу фахівця з мінімізацією як денотативних, 
так і конотативних інформаційних викривлень. 
Такі інформаційні викривлення здатні суттєво зни-
зити впевненість цільової аудиторії у конкурен-
тоздатності бренд-пропозиції фахівця, оскільки 
ставлять під сумнів достовірність характерис-
тик атрибутів створеного в уяві образу бренду.

Згідно з вихідними положеннями теорії три-
компонентної структури пам’яті особистості, 
складниками пам’яті учасників бренд-комуніка-
ції постають сенсорний регістр, короткострокова 
та довгострокова пам’ять [2, с. 54–77; 4, с. 15; 
6, с. 7–11; 10, с. 13–15; 11, с. 3–4; 13, с. 245–252]. 
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Функціональне призначення сенсорного регі-
стру – рецепторне сприймання інформації та 
її нетривале (протягом 200–400 мс) утримання 
в незмінній формі після зникнення впливу ознак 
атрибутів бренду науково-педагогічного праців-
ника вишу. За час перебування інформації в сен-
сорному регістрі вона перевіряється на релевант-
ність «установці», після чого нерозпізнана та 
небажана її частина відфільтровується в «буфер» 
(відхиляється), а релевантна «установці» інфор-
мація переноситься до короткострокової пам’яті 
(у виняткових випадках – одразу до довгостроко-
вої) [2, с. 79–80; 9, с. 66–69; 13, с. 18–26].

На жаль, вищеописаний алгоритм відбору 
релевантної інформації враховується у брендингу 
лише частково. З одного боку, теза про необхід-
ність одночасного впливу одразу на декілька 
рецепторів цільової аудиторії в ході бренд-ко-
мунікації вже набула достатнього поширення. 
З іншого боку, в теорії комунікаційного менедж-
менту «релевантна» інформація, яка подолала 
«бар’єр сприймання» і потрапила до короткостро-
кової пам’яті, не опинившись у «буфері», авто-
матично розглядається як достатня причина для 
появи у цільової аудиторії обізнаності в атрибу-
тах бренду, хоча її достатньо лише для прийняття 
«імпульсивних» рішень щодо вибору бренду, до 
яких не відносяться рішення щодо вибору бренду 
у сфері вищої освіти [8, с. 153].

«Проміжним» компонентом структури пам’яті 
учасників бренд-комунікації постає короткостро-
кова пам’ять, яка забезпечує функціонування 
одразу двох потоків інформації – вхідного і вихід-
ного. Вхідний потік передбачає паралельну та/
або послідовну обробку перенесеної із сенсор-
ного регістру інформації щодо атрибутів бренду 
науково-педагогічного працівника вишу. Якщо 
означена інформація кількісно не перевищує 
обсяг короткострокової пам’яті, легко розпізна-
ється та має достатньо високий ступінь дифе-
ренційованості – вона обробляється паралельно, 
тоді як складна і велика за обсягом інформація 
підлягає послідовній обробці, при якій локальні 
ознаки атрибутів бренду опрацьовуються після 
глобальних. Тривалість перебування інформації 
в короткостроковій пам’яті прямо пропорційна 
ефективності її запам’ятовування завдяки більш 
ретельному кодуванню, чим пояснюється пози-
тивний мнемічний ефект від невідкладного пов-
торення новосприйнятої інформації з поступовим 
збільшенням інтервалів між наступними повто-
реннями [2, с. 29–46, 82–87; 3, с. 81–86; 4, с. 5–15; 
6, с. 7–11; 7, с. 4–5; 9, с. 91; 10, с. 6–9; 11, с. 16–23; 
13, с. 26–37, 252]. 

Основною детермінантою функціонування 
вихідного потоку інформації у короткостроковій 
пам’яті учасників бренд-комунікації виступає 

завадостійкість – властивість особистості, яка 
забезпечує ефективне відтворення ознак атрибу-
тів бренду у звичних та емоціогенних умовах без 
активізації резервних ресурсів організму. У свою 
чергу, до основних факторів формування завадо-
стійкості учасників бренд-комунікації доцільно 
віднести індивідуальний рівень їх емоційної реак-
тивності, властивості нервової системи (силу, 
врівноваженість, рухливість), рівень розвитку 
інтелекту, інтенсивність дії стресорів, а також 
складність призначеної для відтворення інформа-
ції про атрибути бренду тощо [15, с. 56].

Довгострокова пам’ять учасників бренд-ко-
мунікації не має чітких обмежень в обсязі та при-
значена для довготривалого зберігання у формі 
семантичних понять інформації, яка підлягає 
репрезентації для відтворення запам’ятованих 
ознак атрибутів бренду науково-педагогічного 
працівника вишу або розпізнання та кодування 
новосприйнятих ознак атрибутів бренду фахівця. 
Ефективність такої репрезентації залежить як 
від специфіки кодування означених семантичних 
понять, так і від локалізації необхідних слідів 
у довгостроковій пам’яті учасників бренд-ко-
мунікації – у разі високої релевантності інфор-
маційного запиту відповідному семантичному 
поняттю останнє підлягає максимально швид-
кій репрезентації. Означена закономірність має 
неабияке значення для брендингу науково-педа-
гогічного працівника, адже досягнення щонай-
менше одного схвального рішення на користь 
бренду з боку представника його цільової ауди-
торії значно спрощує і пришвидшує прийняття 
ним повторного аналогічного рішення. Нато-
мість, активація помилкових кодів деструктивно 
впливає на мнемічну діяльність представників 
цільової аудиторії бренду фахівця вишу, спо-
вільнюючи процеси в їх сенсорному регістрі та 
короткостроковій пам’яті. Саме з цієї причини 
пригадування ними навіть основних атрибутів 
бренду науково-педагогічного працівника (його 
прізвища, імені, по батькові, використаного ним 
псевдоніму, конструктів габітарного іміджу або 
індивідуального стилю комунікації) викликає 
ускладнення, оскільки сформовані у довгостро-
ковій пам’яті сліди недостатньо релевантні від-
повідним інформаційним запитам) [2, с. 102; 
4, с. 14–16; 13, с. 194–195; 14, с. 53].

Для сфери вищої освіти характерне упере-
джене нехтування інструментарієм самопрезен-
тації науково-педагогічним працівником вишу 
власних чеснот цільовій аудиторії, що законо-
мірно актуалізує необхідність встановлення опти-
мального обсягу призначеної для самопрезентації 
інформації про атрибути бренду фахівця, якого 
буде достатньо для здобуття лояльності до цього 
бренду. Науковими дослідженнями в галузі пси-
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хології, маркетингу та менеджменту доведено, що 
інтенсифікація інформаційного потоку у бренд-ко-
мунікації має «параболічний» вплив на ефек-
тивність прийняття цільовою аудиторією рішень 
щодо взаємодії з брендом науково-педагогічного 
працівника: спочатку зростання обсягу інформа-
ції про бренд виступає стимулюючим фактором, 
однак після досягнення точки екстремуму над-
мірне інформування про атрибути бренду збільшує 
обсяг часу, який потрібен для аналізу новосприй-
нятої інформації про бренд фахівця і прийняття 
на її основі рішення відносно релевантності 
бренд-пропозиції запитові представника цільо-
вої аудиторії [5, с. 482; 14, с. 52–54; 18, с. 549].

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямі.

1. Ефективність формування бренду нау-
ково-педагогічного працівника закладу вищої 
освіти залежить як від модальної оцінки атрибу-
тів бренду фахівця, так і від швидкості та якості їх 
запам’ятовування цільовою аудиторією.

2. Поняття «впізнаваність атрибутів бренду» 
та «поінформованість про атрибути бренду» є 
семантично взаємозамінними, позначаючи наяв-
ність у цільової аудиторії невеликої за обсягом 
інформації про існування бренду, тоді як поняття 
«обізнаність в атрибутах бренду» є ієрархічно 
вищим від вищеозначених і передбачає наявність 

у цільової аудиторії достатнього обсягу інформа-
ції про бренд для прийняття бренд-орієнтованого 
рішення в умовах висококонкурентного освіт-
ньо-наукового середовища.

3. Запам’ятовування ознак атрибутів бренду 
науково-педагогічного працівника вишу пред-
ставниками його цільової аудиторії відбувається 
завдяки злагодженій роботі всіх складників 
пам’яті – сенсорного регістру, короткострокової 
та довгострокової пам’яті.

4. Поява денотативних та/або конотативних 
інформаційних викривлень знижує впевненість 
представників цільової аудиторії у достовірності 
ознак атрибутів бренду науково-педагогічного 
працівника закладу вищої освіти.

5. Прийняття представниками цільової ауди-
торії щонайменше одного схвального рішення на 
користь бренду науково-педагогічного працівника 
вишу оптимізує локалізаційний аспект функціо-
нування їх довгострокової пам’яті, спрощуючи і 
пришвидшуючи процес прийняття ними повтор-
ного аналогічного рішення.

6. Перспективи подальших досліджень в озна-
ченому напрямі вбачаються у ретельному вивченні 
специфіки управління застосуванням видів та 
властивостей уваги у процесі сприймання цільо-
вою аудиторією інформації про бренд науково-пе-
дагогічного працівника закладу вищої освіти.
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The article focuses on planning and delivering effective reading skills lessons 
in an online environment. Over the past time, the spread of COVID-19 has 
immensely forced teachers of all educational institutions to increase the use of 
technology in the teaching-learning process. The new teaching environment 
has brought new strategies and techniques to the classes. While teaching 
reading can feel easier face-to-face in a number of ways, it is possible to adapt 
and teach reading skills successfully online. In this article, the issue of the 
similarities and differences between face-to-face reading lessons and online 
reading lessons is discussed. The outline for an online reading lesson with a 
detailed explanation of its elements is provided. The structure of the reading 
class is viewed through the scope of its purpose and targeted reading skills. 
Common elements of lesson planning include warm-up, objective discussion, 
present a model, guided or controlled practice, less guided or controlled 
practise, independent practice, assessment. The article also presents the ways 
how teachers can display and share reading materials online. It discusses the 
advantages and disadvantages of each option in depth. Practical ideas and 
suggestions for tools and activities to help learners develop reading sub-skills 
and improve students’ perceptive skills are presented. It is also offered online 
resources for developing reading skills and provided a detailed description 
of their features so the teachers may choose the ones which will best benefit 
their learners. Implementation of virtual tools helps develop students’ reading 
skills and requires knowledge and practice. Any tool and activity offered in 
the article allow both teachers and students to improve their reading class 
cooperatively and interactively.

Key words: online tools, reading 
activities, reading skills and sub-
skills, means of sharing reading 
material, lesson outline.

РОЗДІЛ VII. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ



189

Pedagogical Sciences: Theory and Practice. № 3 (39), 2021 ISSN 2786-5622

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЧИТАННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
НА ОНЛАЙН-ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Голощук С. Л. 
кандидат філологічних наук, доцент,

доцент кафедри іноземних мов
Національний університет «Львівська політехніка»

вул. С. Бандери, 12, Львів, Україна
orcid.org/0000-0931-1947-1074
svitlana.l.holoshchuk@lpnu.ua

Стаття присвячена питанням упровадження сучасних дистанційних 
освітніх технологій під час вивчення англійської мови студентами 
вищих навчальних закладів. Це дослідження спрямоване на виявлення 
впливу онлайн-навчання на формування навичок читання. У процесі 
дослідження конкретизується понятійний апарат навчання в форматі 
онлайн та офлайн; виокремлюються позитивні і негативні сторони 
навчання із застосуванням електронних технологій для навчального 
процесу в закладах вищої освіти; аналізується ефективність 
дистанційних технологій у контексті розвитку навичок читання. Детально 
охарактеризовані педагогічні шляхи впровадження мультимедійних 
засобів навчання під час вивчення іноземної мови як ключової умови 
фундаментальної підготовки кваліфікованого фахівця, орієнтованого 
на задоволення потреб сучасності. Вдосконалення навичок читання 
базується на ретельно продуманих і підібраних вправах, кожна з 
яких має на меті вдосконалення окремого аспекту навички читання.  
Автор статті пропонує план проведення онлайн-заняття із детальним 
роз’ясненням його елементів. Такий підхід допоможе викладачам 
створити структуру заняття, яка може бути адаптована до будь-якої теми 
та рівня знань студентів. Ще одним важливим елементом для проведення 
онлайн-занять є способи відображення та обміну матеріалами для 
читання. Автор наводить практичні рекомендації та пропозиції передачі 
інформації, які були апробовані на заняттях зі студентами. Досвід 
показує, що навички читання активно вдосканалюються із застосуванням 
сучасних онлайн-платформ. У дослідженні запропоновано окремі 
онлайн-ресурси з детальним описом їх особливостей. Це дасть змогу 
освітянам вибрати ті, які найбільше відповідають їхнім потребам. 
У зв’язку з цим розвиток навичок читання під час вивчення іноземної 
мови розглядається як шлях до творчості, роботи в новому середовищі 
та з людьми різних культур.

Ключові слова: онлайн-
навчання, офлайн-навчання, 
навички читання, способи 
обміну матеріалами онлайн, 
структура заняття. 

Problem statement. New teaching environment 
fosters teachers to provide students with new learn-
ing approaches in a more meaningful and interesting 
manner and motivate them to learn while improving 
their language skills. While teaching a foreign lan-
guage to students, reading skills have a great impact 
along with other skills such as listening, speaking, 
and writing. Reading is about understanding writ-
ten texts. It is a complex activity that involves both 
perception and thought. Readers typically make use 
of background knowledge, vocabulary, grammatical 
knowledge, experience with text, and other strategies 
to help them understand written text. 

Recent research and publications. The stu-
dents learn in different ways, and there are various 
approaches to learning which highlight different 
aspects of the process [1; 3; 7; 9]. Our work follows 
the theory, which focuses on how information is given 
to learners and refers to visual, auditory, and kinaes-
thetic learners [1, p. 24]. Visual learners respond well 
to pictures, colours, images. They need to see things 
to help them learn and remember. Auditory learners 
learn best by hearing things. Kinaesthetic learners 
like movement. They need movement and hands-on 
tasks to help them learn. In any class we teach, the 
learners will have a range of learning styles. This 
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means that to improve students’ reading skills using 
an online setting, we have to use a range of activities 
and techniques so that different styles of learners are 
interested and can learn from the lessons.

The purpose of the article is to demonstrate that 
it is possible to adapt and teach reading skills suc-
cessfully online. It discusses theoretical and practical 
approaches to planning and delivering effective Eng-
lish classes focused on developing students’ reading 
skills online.

Presentation of the main material. There are 
several skills involved that students need to be 
effective in reading. The most common are scanning 
(reading a text quickly to pick out specific informa-
tion), skimming (reading a text quickly to get a gen-
eral idea of what it is about), and inferring (deciding 
how a writer feels about something from the way 
that they write rather than the words they use). Some 
educators distinguish other reading skills such as 
predicting, recognising links, establishing context 
for reading, guessing meaning from context, iden-
tifying the target audience, identifying the main 
message [3, p. 240]. It is the teacher’s role to work 
with the students to analyse what these skills are and 
to show them how they can be improved. Having 
this in mind, the teacher also needs to ask compre-
hension questions and conduct activities to practice 
these specific skills. There are many reading activi-
ties [5], which give opportunities to teach learners of 
different types a variety of strategies:

 – silent reading – everyone reads a paragraph or 
page silently, and then questions are asked about the 
task or vocabulary, etc.;

 – listen and read – participants watch part of the 
movie and then read the same portion of the story in 
the book (this is a good review and a way to cover more 
difficult passages twice for better comprehension);

 – read and listen – participants read a passage in 
the book and then review the same part in the movie 
(this is an excellent way to focus on listening to 
dialogue, vocabulary, grammar, and comprehension);

 – read and discuss – the leader can ask questions 
about the reading or how the participants feel about a 
topic or idea presented in the book or movie;

 – read and write – participants can write book 
reports or short essays in a class environment; 

 – share your favourite part – after students listen 
to (or read) the book, have them share their favourite 
part and explain why they like it. This will be good 
speaking practice, and can even spark discussion if 
other students are allowed to ask clarifying questions.

The outline for an online reading lesson varies, 
and many models might evoke a similar look to lesson 
planning. The essential elements of lesson planning 
do not differ much whether you are teaching face-to-
face, online, or perhaps in a hybrid/flipped classroom 
model (both online and in person) [10]. While teach-

ing reading skills in an online environment, the teach-
ers should think about the following structure of the 
lesson: 1. Are there tasks for learners before, during, 
and after reading? 2. Are there a range of tasks that 
appeal to different learning styles? 3. What reading 
skills do the tasks practise? 4. How can you make 
these skills explicit to learners and help them identify 
how to improve their skills? However, it is important 
to remain adaptable and flexible if something is not 
working. In this case, the teacher may disregard the 
plan and respond to what is happening in the classroom. 

An outline allows a teacher to follow a logical 
sequence from one activity to the next, leading to a 
pre-determined objective. Common elements of les-
son planning include warm-up, objective discussion, 
present a model, guided or controlled practice, less 
guided or controlled practice, independent practice, 
assessment [5, p. 34]. A reading lesson plan in an online 
environment includes these basic steps. Still, they may 
be put together on a variety of ways, using a number 
of strategies to fulfil the lesson aims and objectives: 

 – warmer – to introduce the topic; setting the 
scene (show the students some pictures, ask some 
questions, encourage students to relate their personal 
experience where relevant);

 – pre-teach vocabulary – to facilitate understanding 
of the text (highlight several words necessary for 
students to understand, drill pronunciation using the 
phonemic chart);

 – skimmimg – to get a general idea/check 
students’ understanding (ask students to read through 
the text (giving them a time limit)) and check their 
understanding);

 – scanning – reading for specific information/
detailed understanding (students then re-read the 
article, this time for more detail and attempting to 
answer some questions which are shared on the screen);

 – follow-up activity – students do extra activities 
to develop reading techniques;

 – review – cover vocabulary/grammar items 
taught. 

The key difference in a reading lesson structure 
is whether the reading is done in the lesson or for 
homework. Many teachers do not feel sure about how 
the text should be read itself: is it better to read it in 
class or for homework? The answer to the question 
depends on a number of factors, which involve the 
learners’ level of language command. Students hav-
ing higher skills are more reasonable, so they have 
more autonomy and more motivation. If the text is 
quite long, students should read it at home and take 
notes. It also allows them the preparation time that 
they need to complete it. If the lesson focus is on 
reading for specific information, the learners can 
do the reading in class. It pushes learners to scan-
read and not read everything. The teacher can set a 
time limit. But if the lesson focus is on reading for 
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detailed information, the learners can do the reading 
for homework. In class, it is the follow-up work sum-
marizing any other additional work the teacher wants 
to do. The purpose of the reading lesson should never 
be just comprehension. It needs to be more purpose-
ful, more tangible. The teacher can then use the text 
in class to focus on specific reading skills that might 
be skimmimg, scanning, reading between the lines, 
determining fact from opinion, evaluating, summa-
rising, etc. Before reading, learners may be given 
a sheet of questions to answer, a list of vocabulary 
words to look for, or other language tasks. Here are 
some techniques which are well-practiced for a suc-
cessful development of reading skills online:

 – be sure that every student has the story sent to 
them digitally ahead of time;

 – if possible, watch a movie clip version after you 
have read a particular chapter;

 – use visual aids to establish context and generate 
interest;

 – teach learners to predict text content;
 – help learners to understand that they don’t need 

to know the meaning of every new word in the text;
 – give learners explanations about reading skills 

terminology, for example, prediction and skimming 
in their first language [7, p. 202].

When planning reading lessons, it is crucial to 
think about how the text will be shared with learn-
ers [2; 4]. Based on our experience, we would con-
sider the following means of sharing reading mate-
rial: 1) displaying it on the screen and sharing it 
with students during the lesson; 2) using an online 

platform’s whiteboard; 3) providing learners with a 
handout to print before the lesson; 4) giving students 
a link to the text during the lesson. Each of the meth-
ods has its advantages and disadvantages, which are 
presented in Table 1. 

It only depends on the level of students and the 
purpose of the lesson, which means of sharing read-
ing tasks to use. 

Besides providing students with the activities 
prepared in advance by the teacher, online materials 
are also good ways to improve reading skills. Below 
there are useful resources that teachers can use to cre-
ate exciting and level-appropriate online reading les-
sons for their students and websites that learners can 
access themselves.

Breaking News English is a free website that 
teachers can use to prepare lessons. Full lesson plan 
materials are provided, along with texts aimed at dif-
ferent levels. These are for teenagers or adults rather 
than children. All lessons come out every two days 
and are based on stories currently in the news – as 
the world’s news breaks, the teachers may discuss it 
with the class using reproducible handouts. The site 
also offers exercises to improve reading speed. The 
students may choose a faster or slower speed that best 
fits their level. This activity helps to develop both 
reading and speaking skills. 

News in Levels is a website and a mobile applica-
tion that takes authentic news stories and simplifies 
them for mid and lower levels. Each article is written 
in three levels. Level 1 has the 1000 most important or 
often-used words. Level 2 has the 2000 most impor-

Table 1
Strengths and weaknesses of sharing reading material

Means of sharing reading material Strengths Weaknesses
Display the text on a whiteboard. Can be displayed quickly and 

easily in class.
All learners can see what you want 
them to see.

Can only show a very short text, or it will 
be too small to see.
Learners cannot see the text after the 
lesson has ended.

Display the text on your screen and 
share your screen with learners during 
the lesson.

Can be displayed quickly and 
easily in class.
All learners can see what you want 
them to see.

Can only show a short text or rely on 
learners reading at the same pace when 
you scroll down.
Learners cannot see the text after the 
lesson has ended.

Provide learners with a handout 
before the lesson, e.g. via email.

Learners can print the handout and 
have it easily to hand.
Learners can see the whole text 
and read at their own pace.
Learners have the text after the 
lesson has ended.

Teacher has to prepare and share the 
handout with the learner before the 
lesson.
Teacher has to make sure the learner can 
access the tool used to share the handout.
Teacher cannot see what the learner is 
looking at.

Provide learners with a link to the text 
during the lesson.

Learners can quickly click on the 
link and access the text.
Learners can see all of the text 
easily and read at their own pace.
Learners have access to the text 
after the lesson has ended.

Teacher has to make sure the link works.
In a group setting, one or two learners 
may have trouble accessing the links.
Teacher cannot see what the learner is 
looking at.

https://breakingnewsenglish.com/
https://www.newsinlevels.com/
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tant or often-used words. Level 3 has the 3000 most 
important or often-used words. While audio/video is 
available, the written texts provide useful vocabulary 
in bold. The application is also good for self-study as 
the words are repeated in one level, so when the stu-
dents read it every day, they remember them.

Cambridge Assessment English has some free 
material for learners of different levels. Teachers 
could adapt this material for classroom use. The 
activities are usually short and last 5–10 minutes and 
are best suited to adult learners.

Thus, the online tools for developing listening 
skills we’d like to recommend you are as follows: 
https://tedxesl.wordpress.com/about/; https://break-
ingnewsenglish.com/; https://www.newsinlevels.
com/; https://www.cambridgeassessment.org.uk/.

Conclusion. With the right tasks and the right 
level of support, students enjoy and appreciate the 
chance to practice reading online. They find it satis-
fying and motivating, and it adds an extra dimension 
to the reading skill – the one that is becoming more 
and more useful in the world beyond the classroom.
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У статті досліджується просування освітніх послуг за використання 
визначених платформ. Методологія дослідження обумовлена 
загальнонауковими методами: класифікації, пояснення, синтезу, аналізу, 
спостереження. Окреслено мету статті, яка полягає в дослідженні 
основних шляхів та особливостей рекламування навчального закладу з 
використанням інтернету і соціальної мережі, наведенні методів оцінки 
ефективності цієї реклами й її стилістичних характеристик. Наукова новизна 
розвідки визначається розкриттям основних необхідних стилістичних 
методів у здобутті високого показника конверсії від вебсайту та каналу 
в соціальній мережі закладу вищої освіти. Зроблено аналіз останніх 
досліджень і публікацій, де основну увагу вчені приділяли проєктуванню 
та реалізації реклами, дослідженню просування навчального закладу в 
інтернеті та аналізу стану реклами закладу вищої освіти на теперішній 
час. Простежено, що просування освітніх послуг є невід’ємною частиною 
функціонування сучасного закладу вищої освіти. Сформовано розуміння 
якісного проведення рекламних кампаній в інтернеті для закладу вищої 
освіти. Розглянуто основні види, цілі інтернет-реклами та наведена її 
аргументація. З’ясовано, що найліпшим методом просування освітніх 
послуг закладом вищої освіти наразі є залучення платформ вебсайту 
та каналу в соціальних мережах. Досліджено етапи та структуру 
проєктування вебсайту. Знайдено важливі методи комунікації платформи 
з користувачем, які в майбутньому дадуть змогу створити позитивне 
враження від закладу вищої освіти. Запропоновано візуально-стилістичні 
прийоми дизайну платформи, враховуючи позитивні та негативні 
наслідки. Окреслено низку показників, за допомогою яких можна оцінити 
ефективність наданої реклами в інтернет-просторі. Наведено статистику 
користування відеохостингом «Youtube» на 2021 р. Визначено етапи та 
особливості створення рекламного відеоролика закладу вищої освіти на 
платформі. Досліджено структуру оформлення каналу, його графічну 
індивідуальність серед інших можливих конкурентів. Запропоновано 
додаткові нішеві методи просування на платформі у вигляді хештегів 
та заголовків. Охарактеризовано інструмент відеохостингу, який сприяє 
детальній аналітиці з уже проведених рекламних кампаній. 

Ключові слова: просування, 
заклад вищої освіти, реклама, 
вебсайт, відеоролик, дизайн.
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The article examines the promotion of educational services using definite 
platforms. The research methodology is determined by general scientific 
methods: classification, explanation, synthesis, analysis, and observation. The 
purpose of the article is outlined, which is to study the main ways and features 
of advertising an educational institution using the Internet and social network, 
and to provide methods for assessing the effectiveness of this advertising and 
its stylistic characteristics. The scientific novelty of the article is determined 
by the disclosure of the main necessary stylistic methods in obtaining a high 
conversion rate from the web-site and channel in the social network of the 
higher education institution. The analysis of recent studies and publications, 
where scientists pay special attention to the design and implementation of 
advertising, the study of the promotion of an educational institution on the 
Internet, and the analysis of the state of the university’s advertising at present 
has been conducted. It is traced that the promotion of educational services is 
an integral part of the functioning of a modern university. An understanding 
of high-quality advertising campaigns on the Internet for universities has been 
formed. The main types and goals of online advertising are considered and 
its argumentation is given. It is established that the best method of promoting 
educational services by a higher education institution at the moment is to use a 
web-site and a channel in social networks as a platform. The stages and structure 
of web-site design are investigated. Important methods of communication 
between the platform and the user have been found, which in the future will 
help to create a positive impression of the higher education institution. Visual 
and stylistic methods of platform design are offered, taking into account 
positive and negative consequences. There is outlined a number of indicators, 
thanks to which it is possible to evaluate the effectiveness of the provided 
advertising on the Internet. The statistics of the use of Youtube video hosting 
for 2021 are given. The stages and features of creating an advertising video 
of the university on the platform are indicated. The structure of the channel 
design, its graphic individuality from among other possible competitors is 
investigated. Additional niche methods of promotion on the platform in the 
form of hash tags and headings are offered. The video hosting tool is described, 
which promotes detailed analysis of already conducted advertising campaigns. 

Key words: promotion, 
university, advertising, website, 
video, design.
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Постановка проблеми. У зв’язку з постій-
ним поширенням реклами навчальних закладів 
у глобальній мережі інтернет нагальним питан-
ням стало розширення каналів просування освіт-
ніх послуг для залучення нових абітурієнтів. За 
сучасних умов освітнього простору як на націо-
нальному, так і на світовому рівнях наявна велика 
конкуренція серед закладів вищої освіти (далі – 
ЗВО). Для абітурієнтів інтернет і соціальні мережі 
є основним інструментом пошуку й аналізу інфор-
мації про своє майбутнє місце навчання. Така тен-
денція зобов’язує заклади вищої освіти проводити 
рекламну кампанію в інтернет-мережі та залучати 
нові канали для просування своїх послуг. Але 
іноді некомпетентна реклама може мати невеликі 
охоплення. Тому перед ВНЗ постає питання ефек-
тивного використання сучасних інформаційних 
ресурсів для просування освітніх послуг та охо-
плення якомога більшої аудиторії.

Аналіз досліджень і публікацій. Процес 
проведення рекламних кампаній у сфері закла-
дів вищої освіти досліджували: Н.Д. Санакоєва, 
В.О Кушнір, В.В. Подольна, С.П. Усик та інші. 
Вчені приділяли увагу проєктуванню й реалізації 
реклами, досліджували просування навчального 
закладу в мережі інтернет та аналізували стан 
реклами ВНЗ на теперішній час. В.В. Подольна, 
С.П. Усик більш детально розглянули особливості 
рекламування освітніх послуг. Автори вважають 
просування основним необхідним інструмен-
том для залучення абітурієнтів. Реклама повинна 
охоплювати не тільки базові методи, а й public 
relation, стимулювання збуту та індивідуальний 
продаж. У результатах дослідження сформовано, 
що краще зрозуміти потреби цільової аудиторії, 
на яку буде поширюватися рекламна кампанія, 
можна за структурою піраміди А. Маслоу: пер-
ший ступінь – освіта, необхідна для виживання 
у світі; другий ступінь – убезпечення від проблем 
у майбутньому; третій ступінь – повага навколи-
шніх; четвертий ступінь – саморозвиток. Ця піра-
міда максимально наблизить навчальний заклад 
до образу абітурієнта, що в майбутньому допо-
може правильному формуванню цілей та спрямо-
ваності маркетингових стратегій. В.В. Подольна 
та С.П. Усик розглянули рекламу з психологічної 
точки зору. Її фокус спрямовано на маніпуляційні 
тактики і вплив на свідомість людини. Однак 
питання специфіки планування рекламної діяль-
ності, наведення її методів оцінки і візуально- 
стилістичних особливостей у певних соціальних 
мережах та інтернеті було розвинене не в повному 
комплексі, тому вимагає постійного наукового і 
практичного пошуку. 

Мета статті – дослідження основних шля-
хів та особливостей рекламування навчального 
закладу з використанням інтернету й соціальної 

мережі, наведення методів оцінки ефективності 
цієї реклами та її стилістичних характеристик. 

Виклад матеріалу дослідження. З невпин-
ним розвитком інтернету реклама в ньому стала 
потужним інструментом донесення інформації 
до цільової аудиторії. На нашу думку, інтернет – 
це основне місце, де ВНЗ мають просувати свої 
освітні послуги. Адже, по-перше, це середовище 
є сприятливим для процесу обміну необхідною 
інформацією між зацікавленими сторонами. 
По-друге, це підвищує в очах майбутніх студентів 
репутацію закладу вищої освіти.

Останніми роками відбулось істотне усклад-
нення рекламно-інформаційної діяльності. Суть 
нової ролі реклами полягає в тому, що вона стала 
невід’ємною й активною частиною комплексної 
системи маркетингу, рівень розвитку якої визна-
чає якість й ефективність рекламно-інформа-
ційної діяльності виробника та її відповідність 
новим вимогам світового ринку. Говорячи про 
просування закладу вищої освіти, можна зазна-
чити, що реклама вже стала традиційним, звич-
ним каналом просування і для керівництва ВНЗ, 
і для споживачів [5, с. 194].

Просування – це будь-яка форма інформування 
споживачів про товари, послуги та діяльність пев-
ного закладу [4, c. 13].

Функціями просування виступають:
– ознайомлення з інформацією про товар чи 

надану послугу;
– зберігання популярності товару/послуги;
– зміна образу товару/послуги;
– формування відповідей на питання кінцевих 

споживачів товару/послуги.
Реклама є найбільш традиційним, звичним 

каналом у просуванні та «зрозумілою» і для 
адміністрації ВНЗ, і для цільових аудиторій. 
Традиційна реклама для закладів вищої освіти є 
необхідною умовою, але далеко не достатньою. 
Традиційна реклама забезпечує присутність 
об’єкта просування в рекламно-інформаційному 
полі, але не є фактором, що визначає вибір закладу 
вищої освіти цільовою аудиторією [1, c. 16].

Наразі заклади вищої освіти стали дедалі актив-
ніше закріплюватися на ринку реклами як суб’єкти 
цього ринку, що надають важливу для суспільного 
розвитку та становлення освітню послугу. Оскільки 
ринок освіти стрімко зростає, кожен ВНЗ для 
того, щоб залучити абітурієнтів і створити пози-
тивну громадську думку на тривалу перспективу,  
розробляє власні програми просування [3, с. 207].

Унікальністю реклами в інтернет-просторі є 
те, що вона потребує мінімум затрат і водночас 
забезпечує максимальну ефективність. Позитив-
ним моментом є застосування передових техноло-
гій, які не завжди можна використати для інших 
видів реклами.
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Головною метою інтернет-реклами є намір 
сформувати необхідне уявлення в сторони, якій 
реклама адресується. Таким чином, для того щоб 
заклад вищої освіти мав змогу розпочати рекламну 
кампанію своїх освітніх послуг в інтернеті, необ-
хідно усвідомити чітку ціль та тип аудиторії. 

Насамперед рекламні цілі розподіляють на три 
типи: мотивувальна; інформативна; реклама-нага-
дування.

Мотивувальна реклама є однією з найбільш 
пріоритетних для багатьох сучасних ВНЗ, а також 
для закладів, які нещодавно з’явилися на ринку 
освітніх послуг. За допомогою цієї реклами ВНЗ 
може заявити про серйозність намірів, висвітлити 
власний освітній потенціал, продемонструвати 
сильні сторони, порівняно з конкурентами. Аргу-
ментами можуть бути такі чинники, як педагогіч-
ний склад, домовленості з іноземними ВНЗ щодо 
програм обміну тощо.

Метою інформативної реклами є створення 
необхідних умов для просування нового про-
дукту університету (наприклад, відкриття нового 
факультету). Під час цієї рекламної кампанії 
детально демонструється, що саме пропонує ВНЗ 
у межах нового освітнього продукту: програма 
навчання, методика тощо. Окрім того, інформа-
тивна реклама може допомогти в разі невдало 
сформованого іміджу ВНЗ серед аудиторії внаслі-
док різноманітних чинників.

Реклама-нагадування є актуальною для 
престижних та бажаних серед майбутніх студен-
тів закладів вищої освіти або тих, хто вже вико-
ристав інформативну і мотивувальну рекламу. 
Найкращий час для такого виду реклами – зима 
і весна, саме цей період характеризується най-
більш активними роздумами абітурієнтів щодо 
вибору майбутнього місця навчання. Реклама-на-
гадування сповістить про необхідність прийняття 
рішення та запропонує один із можливих варіантів.

Наступний важливий крок рекламної кампанії 
ВНЗ – формування аргументації. Види аргумента-
ції в рекламі: економічна (можливість отримання 
стипендії, грантів, бюджетні та пільгові місця); 
формування перспектив міжнародних кооперацій 
(спілкування з іноземними студентами, проход-
ження навчання за програмою обміну); соціальна 
(престижність ВНЗ, кваліфікація кадрів).

Дієвою платформою у просуванні освітніх 
послуг в інтернет-мережі є вебсайт. Цей портал 
є основним пошуковим інструментом необхідної 
інформації у період вибору навчального закладу. 
За ефективного проєктування він допоможе роз-
винути рекламну кампанію та збільшити обсяги 
потенційної цільової аудиторії. Найважливішим 
етапом у розробці вебсайту є підбір кваліфікова-
них кадрів, бо саме від них залежить подальший 
успіх навчального закладу. В цьому сегменті пра-
цюють вебдизайнери та UI/UX-дизайнери (User 

Interface/User Experience). Проєктування плат-
форми можна поділити на такі фази: аналіз конку-
рентів; розбір цільової аудиторії; створення архі-
тектури сайту; прототипування; тестування. 

Опублікований контент на вебсторінці має збі-
гатися з основними потребами відвідувачів плат-
форми різних категорій: день відкритих дверей; 
приймальна комісія; афіша заходів; вступ до гур-
тожитку; розклади занять та сесій тощо. Позитив-
ним фактором у комунікації платформи з корис-
тувачем є створення форми зворотного зв’язку за 
допомогою поштової скриньки або консультації 
в режимі онлайн, що підсилює ступінь довіри 
до освітнього закладу. Інтерфейс платформи 
має відповідати принципам «Юзабіліті» (зруч-
ності користування), що допоможе абітурієнтам 
не заплутатися у великій кількості різноманіт-
них розділів. Популярною модифікацією сайту є 
його адаптивність на мобільних пристроях, такий 
доступ із будь-яких приладів підвищує його охо-
плення цільової аудиторії.

Окрему увагу необхідно приділити дизайну 
платформи, візуально-стилістичному оформ-
ленню сайту. Робота над виглядом сайту скла-
дається з кількох аспектів: розробки структури 
і логіки сайту з урахуванням зручності користу-
вання, створення окремих елементів графічного 
оформлення і, безумовно, вибору відповідної сти-
лістики сайту [2, с. 31].

У дизайні сторінки для швидкої ідентифікації 
закладу вищої освіти необхідно застосовувати 
його наявний фірмовий стиль та логотип. Мініма-
лістичний дизайн – запорука кращого сприйняття 
інформації. Перенасичені кольором, текстами, 
різноманітними графічними елементами сто-
рінки втрачають свою конверсію та відвідуваність 
саме через нездатність користувача усвідомити 
необхідну інформацію. Гармонійна кольорова 
гама та акцентні маркери допоможуть висунути 
найважливіші об’єкти на передній план. Вибір 
шрифтової пари у розробці дизайну – найскладні-
ший етап, бо саме на ньому зосереджується увага 
користувача під час пошуку інформації. Текст 
має відповідати принципам читабельності та кон-
трастності. Краще за все застосовувати рублені 
шрифти та розмір кегля не менше 7 pt (пунктів). 
Використання плавної анімації, висувних блоків, 
рухомих кнопок додає простору і покращує візу-
альне сприйняття сторінки.

Плоскі іконки, односкладові фігури з чіткими 
контурами та одного кольору дозволяють макси-
мально спростити дизайн і зробити його більш 
легким. Елементи управління стають інтуїтивно 
зрозумілими користувачеві та стимулюють його 
до взаємодії [2, с. 70]. У сукупності всіх наведе-
них факторів вебсайт сприятиме позитивному 
враженню про якості навчального закладу та 
надані ним освітні послуги.
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Після проведення рекламних кампаній на плат-
формі важливо оцінити їхню ефективність. Існує 
низка показників, за допомогою яких це можливо:

– показник «Hit», що вказує на кількість 
переглянутих сторінок. Їх співвідношення на оди-
ницю часу дозволяє оцінити рекламну «потуж-
ність» сторінки в інтернеті;

– показник «Host» – показник унікальних від-
відувачів вебсторінки. За кожним користувачем 
закріплена унікальна IP-адреса;

– СTR (Click-Through Rate) – основний показ-
ник ефективності інтернет-просування. Вимірю-
ється у відсотках і розраховується як відношення 
кількості переходів на рекламне оголошення до 
кількості їх відтворень відвідувачам вебсайту;

– CTI (Click-To-Interest) – кількість відвіду-
вачів, які проявили активні дії на сайті (провели 
велику кількість часу, переглянули декілька сто-
рінок, повернулися до сайту через певний промі-
жок часу, зберегли адресу вебсайту тощо).

– VTR (View-Trough-Rate) – співвідношення 
кількості переглядів до кількості показів.

Наступним ефективним інструментом для 
просування освітніх послуг є соціальна мережа 
«Youtube». 

Youtube – це платформа для перегляду та 
випуску відео. Цей відеохостинг користується 
неабиякою популярністю у світі. Станом на 
2021 р. платформа для обміну відео налічує 
2,3 млрд користувачів у всьому світі [6]. Так, 
62% підприємств використовують YouTube як 
канал для випуску відеоконтенту [6]. Розміщуючи 
інформативні ролики про свою діяльність, ВНЗ 
може отримати більшу конверсію своїх реклам-
них заходів. Процес створення рекламного відео-
ролика для ВНЗ поєднує в собі такі етапи: підго-
товку, процес зйомки, обробку готового матеріалу.

Підготовка рекламного відеоролика потребує 
підбору виконавців ролей та розробки сцена-
рію зйомок. Сценарій – ключовий фактор успіху 
рекламного ролика, який побудований на ідеї, 
готовності до подальшої візуалізації та чіткій кон-
цептуальності. Процес зйомки включає технічний 
аспект роботи, зокрема, визначення техніки зйо-
мок, використання художніх прийомів, акторську 
роботу. Обробка готового матеріалу складається з 
монтажу, роботи зі звуком, візуальними ефектами 
тощо. Першочергово у розробці рекламного віде-
оролика треба з’ясувати мету і стратегію, які сто-
ять перед навчальним закладом. Необхідність цих 
кроків зумовлюється ефективністю рекламного 
ролика в майбутньому. 

Оформлення головної сторінки Youtube-ка-
налу навчального закладу має відповідати сучас-
ним тенденціям дизайну, адже саме з цієї сторінки 
починається знайомство абітурієнта з навчаль-
ними можливостями, що надаються ВНЗ. За допо-

могою унікального візуального рішення можна 
швидко продемонструвати переваги навчання та 
одразу звернути увагу абітурієнта на потенційно 
цікаві речі. Якісний дизайн сторінки в Youtube під-
креслює високий рівень наданих освітніх послуг, 
що сприяє поширенню цього показника серед абі-
турієнтів. Візуальний стиль каналу повинен збіга-
тися з основним фірмовим стилем закладу вищої 
освіти. Сторінка складається з таких найважли-
віших графічних елементів: аватара (логотипа 
закладу), шапки, обкладинки до відеороликів.

Аватар – це невелика картинка, яка уособлює 
певну компанію. Частіше за все використовується 
логотип або ім’я та прізвище власника каналу, 
якщо це особистий бренд. Для упізнаваності 
закладу вищої освіти необхідно розташувати його 
основний логотип. Буде великим плюсом, якщо 
аватар не матиме дрібного тексту, тому що його 
загальний розмір – 800×800 px, тож текст може 
бути нечитабельним.

Шапка каналу є найголовнішим графічним 
елементом сторінки, на яку припадає вся основна 
увага. Вона може містити загальну інформацію 
про ВНЗ, його лозунги, контакти та адресу. Під 
час розробки дизайну використовують або еле-
менти з фірмового стилю, або звичайні фотографії 
студентів та викладачів. Шапка має бути ефектив-
ною й виконувати основні цілі, поставлені закла-
дом вищої освіти.

Обкладинки до відеороликів – це невеликі 
«прев’ю», які стисло інформують користувача про 
зміст відео. Вони повинні включати назву відео-
ролика великого розміру для швидкої ідентифі-
кації теми та фоновий малюнок. У жодному разі 
не можна робити однакові обкладинки, оскільки 
одразу втрачається індивідуальність візуального 
стилю, надалі він стає однаковим та нецікавим. 

До кожного відеоролика в Youtube під час 
опублікування можна додати «хештеги» – сло-
ва-маркери, які використовуються людьми під 
час пошуку. Наприклад, «університет», «день від-
критих дверей», «абітурієнт». Обов’язково треба 
додати заголовок до відео, який буде чітко харак-
теризувати його тематику. Youtube допомагає про-
сувати нові відеоролики впродовж 48 годин; чим 
більше переглядів у нього, тим вищий рейтинг у 
відео. Якщо у навчального закладу є додаткова 
соціальна мережа, де можна поширювати поси-
лання, краще за все його розповсюджувати яко-
мога більше саме в цей тимчасовий період. Ство-
рення сторінки каналу закладу – це багатогранний 
і творчий процес, тому в цьому випадку для успіш-
ного фінального результату до виконання таких 
робіт слід залучати професійних дизайнерів, 
режисерів, відеоредакторів або студентів, які здо-
бувають відповідні спеціальності. Для останніх це 
буде стимул одержати перший практичний досвід.
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Також основна цінність, яку можна отримати 
з YouTube для ВНЗ під час рекламних заходів, – 
детальна аналітика. YouTube Analytics – це інстру-
мент для авторів відеохостингу «YouTube». За 
допомогою запропонованої аналітики можна діз-
натися, що саме подобається аудиторії, що саме 
вона коментує, на чому акцентує найбільшу увагу 
тощо. Такі аналітичні показники постійно онов-
люються, що допомагає з великою точністю фор-
мувати профіль вподобань цільових груп і вчасно 
коригувати стратегію рекламних кампаній.

Висновки. Сучасний стан розвитку техноло-
гій вимагає від ВНЗ наявності чітко сформова-
ної та цілеспрямованої стратегії для просування 
своїх освітніх послуг. Дослідження показало, що 

основними засобами рекламування навчального 
закладу є глобальна мережа інтернет та соці-
альні мережі. Ефективними платформами для 
досягнення цієї мети є вебсайт та відеохостинг 
«YouTube», конверсія яких допоможе підсилити 
охоплення більшої кількості абітурієнтів. З’ясо-
вано, що візуально привабливий дизайн сторінки 
закладу вищої освіти відіграє важливу роль у ство-
ренні позитивного відгуку користувача платформи 
про нього. Наразі заклади вищої освіти поступово 
закріплюються на ринку інтернет-реклами, більше 
того, освітній ринок демонструє тенденцію до 
зростання в цій сфері. Для ефективнішої реклами 
у мережах заклади мають концентруватися на 
розробці власної унікальної стратегії просування. 
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У статті визначено особливості впровадження біхронного режиму 
онлайн-навчання у системі післядипломної педагогічної освіти, 
використовуючи інноваційні технології дистанційного навчання, що 
дає можливість забезпечити підготовку сучасних педагогів до реалізації 
процесів реформування в умовах сучасних викликів. 
Проведено аналіз поглядів як вітчизняних, так і зарубіжних науковців 
щодо теоретичних, практичних і соціальних аспектів впровадження 
дистанційного навчання та визначення ключових понять: «післядипломна 
педагогічна освіта», «дистанційне навчання», «асинхронний режим», 
«синхронний режим», «біхронний режим», «технології дистанційного 
навчання».
На основі проведеного опитування слухачів курсів підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників в Інституті післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області визначено переваги та обмеження асинхронного, 
синхронного та біхронного режимів онлайн-навчання. 
Автором презентовано окремі ресурси, що сприяють реалізації 
біхронного режиму взаємодії учасників освітнього процесу в Інституті 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, використовуючи 
при цьому для організації навчання платформу MOODLE; для проведення 
онлайн-занять – сервіси ZOOM, «Google Meet», «SKYPE»; для роботи 
у групах – віртуальні ресурси «PADLET», «MIRO»; для забезпечення 
формувального оцінювання – «LEARNINGAPPS», «MENTIMETER», 
«KAHOOT» тощо.
Розкрито практичне значення окремих технологій дистанційного 
навчання, що дає можливість підтримувати зв’язок зі слухачами 
у синхронному й асинхронному режимі, проведення онлайн-занять 
у різних форматах, таких як лекція, практичні заняття, конференція, 
тренінг, круглий стіл, майстер-клас, використовуючи текст, презентації, 
таблиці, схеми, графіки, відеоматеріали, посилання в мережі Інтернет, 
допоміжні файли, та здійснювати різні види контролю визначення рівня 
засвоєння нових знань слухачами.
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дистанційне навчання, 
синхронний режим, 
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The article identifies the features of the introduction of bichron mode of online 
learning in the system of postgraduate pedagogical education, using innovative 
distance learning technologies, which provides training for modern teachers to 
implement reform processes in today's challenges.
An analysis of the views of both domestic and foreign scientists on the 
theoretical, practical and social aspects of the introduction of distance learning 
and the definition of key concepts: "postgraduate pedagogical education", 
"distance learning", "asynchronous mode", "synchronous mode", "bichron 
mode", "Distance learning technologies".
Based on the survey of students of advanced training courses for teachers at 
the Institute of Postgraduate Pedagogical Education of Chernivtsi region, the 
advantages and limitations of asynchronous, synchronous and bichronous 
modes of online learning are determined.
The author presents some resources that contribute to the implementation of 
the bichron mode of interaction of participants in the educational process at the 
Institute of Postgraduate Pedagogical Education of Chernivtsi region, using the 
MOODLE platform for the organization of training; for online classes services 
ZOOM, "Google Meet", "SKYPE"; for work in groups virtual resources 
"PADLET", "MIRO"; to provide formative assessment "LEARNINGAPPS", 
"MENTIMETER", "KAHOOT", etc.
The practical significance of certain distance learning technologies is revealed, 
which makes it possible to keep in touch with students in synchronous and 
asynchronous mode, conducting online classes in various formats: lecture, 
practical classes, conference, training, round table, master class using text, 
presentations, tables, diagrams, graphs, videos, links on the Internet, support 
files and perform various types of control to determine the level of acquisition 
of new knowledge by students.

Key words: postgraduate 
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learning, synchronous mode, 
asynchronous mode, bichron 
mode, distance learning 
technologies.

Постановка проблеми. Сучасні процеси 
реформування освітньої галузі та виклики, які 
спричинені пандемією COVID-19, сприяли тран-
сформації освітнього процесу у закладах піс-
лядипломної педагогічної освіти. Пошук нових 
підходів та методів навчання дає можливість пере-
осмислити ефективність використання та впро-
вадження технологій дистанційного навчання, 
запровадження та перехід на онлайн-навчання. 

Здатність оперативно перебудовуватися від-
повідно до нормативно-правових актів та запи-
тів замовників дає змогу системі післядипломної 
педагогічної освіти бути мобільною. Саме впро-
вадження різних форм підвищення кваліфікації 
(інституційної (очної (денної, вечірньої), заочної, 

дистанційної, мережевої), дуальної, на робочому 
місці, на виробництві тощо) дає можливість задо-
вольнити потреби педагогів та вимоги суспіль-
ства, визначені Порядком підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-педагогічних працівників, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 21 серпня 2019 р. № 800 [2]. Вчителі 
мають постійно самовдосконалюватися, вчитися 
протягом життя, підвищувати рівень професійної 
компетентності, творчо підходити до професійної 
діяльності, що забезпечує насамперед післяди-
пломна педагогічна освіта.

Під час швидкого розвитку суспільства ключо-
вими компетентностями особистості є вміння вчи-
тися, оперувати та управляти інформацією, тому 
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необхідно орієнтуватися на діяльнісні та розвива-
ючі технології в освітньому процесі, поєднуючи 
при цьому різні види взаємодії учасників навчаль-
ного процесу, що здійснюється в онлайн-режимі: 
асинхронному, синхронному та біхронному. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
щодо проблеми запровадження онлайн-навчання 
із застосуванням сучасних технологій дистанцій-
ного навчання свідчить, що окреслена проблема 
досліджується науковцями у різних аспектах. 

В освіті України розробляють теоретичні, 
практичні та соціальні аспекти впровадження дис-
танційного навчання. У вітчизняних працях нау-
ковців проблемі дистанційної освіти присвячено 
роботи О. Андрєєва, Н. Думанського. Г. Крав-
цова, І. Козубовської, В. Олійника, О. Глазуно-
вої, Є. Полат, О. Самойленка, Н. Твердохлєбової, 
А. Хуторського та ін. 

Проблеми впровадження технологій дистанцій-
ного навчання в зарубіжних країнах, зокрема пер-
спективи розвитку дистанційної освіти, досліджу-
вали Дж. Андерсон, Р. Деллінг, Ст. Віллер, Т. Едвард, 
Д. Кіган, Г. Рамблє, М. Сімонсон та ін. 

Педагогічне й інформаційне забезпечення дис-
танційного навчання вивчали та висвітлювали у 
своїх працях Н. Льовінський, Дж. Мюллер, А. Огур, 
Дж. О’роурке, Д. Парріш, Р. Філіпс, Н. Хара.

Нині немає одностайного рішення серед нау-
ковців щодо визначення поняття «дистанційне 
навчання». Можна зустріти ще таке визначення, 
як «дистанційна освіта», а деякі зарубіжні нау-
ковці визначають його як «теленавчання». Та все 
ж таки у науковому оточенні віддають перевагу 
вживанню терміна «дистанційне навчання».

Як визначено в Положенні про дистанційну 
форму здобуття повної загальної середньої 
освіти, затвердженому наказом Міністерства 
освіти і науки України від 8 вересня 2020 року 
№1115 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції 
28 вересня 2020 року за № 941/35224, дистан-
ційне навчання – організація освітнього процесу 
(за дистанційною формою здобуття освіти або 
шляхом використання технологій дистанційного 
навчання в різних формах здобуття освіти) в умо-
вах віддаленості один від одного його учасників та 
їх опосередкованої взаємодії в освітньому серед-
овищі, яке функціонує на базі сучасних освітніх, 
інформаційно-комунікаційних (цифрових) техно-
логій [1]. Дистанційна форма навчання передба-
чає доступ до інтернету, технічне забезпечення 
(комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в усіх учас-
ників освітнього процесу, а також те, що викладачі 
володіють технологіями дистанційного навчання.

Перша модель дистанційного навчання вини-
кла в Англії ще у 1840 році, коли проф. Ісаак Піт-
ман запропонував студентам здобувати освіту, 
листуючись через пошту.

В умовах сучасних викликів все частіше спо-
стерігається поєднання синхронного та асин-
хронного режиму взаємодії учасників освітнього 
процесу у межах організації дистанційної освіти. 
Таке поєднання має певні переваги, може бути різ-
новидом організації дистанційного навчання, його 
визначають як біхронний режим онлайн-навчання. 

Отже, біхронний режим онлайн-навчання – це 
поєднання асинхронного та синхронного режи-
мів онлайн-навчання, де слухачі можуть брати 
участь у будь-якому навчанні в будь-якому місці 
під час асинхронних частин курсу, але потім 
брати участь у заходах у режимі реального часу 
для синхронних сесій [4].

Американські науковці провели низку дослі-
джень та опитування здобувачів освіти різних рів-
нів і виявили переваги впровадження біхронного 
режиму онлайн-навчання. Джеслін Ніколь Фар-
рос виявила, що додавання синхронних дискусій 
в асинхронному курсі може покращити резуль-
тати навчання – здобувачі освіти, які брали участь 
у будь-якій кількості синхронних сесій, мали 
кращі результати в курсі [5]. Рейчел Фаулер вия-
вила, що, коли синхронні онлайн-орієнтації кур-
сів були інтегровані в онлайн-курси біологічних 
наук замість асинхронних онлайн-орієнтацій, 
успішність студентів (вимірювана оцінками) була 
вищою; рівень відмови становив 25,5 відсотка для 
курсів, що використовували асинхронну орієнта-
цію в Інтернеті, але лише 9 відсотків для курсів, 
які використовували синхронну орієнтацію [7]. 

Вивчаючи ставлення студентів, Нура Бадаві 
виявила, що понад 50 відсотків студентів, які 
навчаються в Інтернеті, висловилися за включення 
синхронних подій в онлайн-курси [6]. Студенти 
визнали ці заняття в реальному часі цінними для 
робочого часу, гостьових лекцій, оглядів іспитів, 
орієнтацій та командних проєктів. Вивчаючи син-
хронну та асинхронну дискусію, інші дослідники 
виявили, що синхронія позитивно впливає на уяв-
лення учнів про приналежність, позитивний афект 
та когнітивні процеси, тоді як асинхронність нега-
тивно впливає на взаємозв’язок між цілями коопе-
рації та кооперативними уявленнями. 

В іншому дослідженні Роберт Зотті виявив, 
що концепція змішування взаємодії в режимі 
реального часу та часу онлайн не висвітлюва-
лася кількома викладачами, які наголошували 
на важливості гнучкості, але одночасно вклю-
чаючи кілька синхронних занять. Ліза Яма-
гата-Лінч вважає, що для значущої інтеграції 
середовищ синхронного навчання в асинхронне 
навчання в Інтернеті «викладач повинен збалан-
сувати напругу між сприйняттям гнучкості, яку 
надає користувачам Інтернет-простір, та розро-
бленням обдуманих структур, які допоможуть 
їм скористатися перевагами гнучкого простору», 
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оскільки «синхронні онлайн-зустрічі цілих кла-
сів та добре структуровані зустрічі невеликих 
груп можуть допомогти студентам відчути силь-
ніший зв’язок зі своїми однолітками та викла-
дачем і залишатися залученими до курсових 
заходів». Загалом дослідження показують, що, 
коли функції синхронного спілкування інтегру-
ються з асинхронними функціями, онлайн-курс 
стає більш цікавим, підвищуючи результати нав-
чання, позитивні установки та збереження [8]. 

Інститутом післядипломної педагогічної 
освіти Чернівецької області розроблена Регіо-
нальна модель професійного зростання педаго-
гічних працівників на базі Інституту післяди-
пломної педагогічної освіти Чернівецької області, 
що визначає три складових частини: формальну, 
неформальну та інформальну освіту, у межах 
яких використовують широкий спектр технологій 
дистанційного навчання, які забезпечують органі-
зацію біхронного режиму онлайн-зв’язку із педа-
гогічними працівниками. 

Метою статті є обґрунтування можливо-
сті використання біхронного режиму взаємодії 
учасників онлайн-навчання у закладах післяди-
пломної педагогічної освіти в умовах сучасних 
викликів у суспільстві та процесів реформування 
освітньої галузі.

Виклад основного матеріалу. В умовах гли-
бинних соціокультурних перетворень, які пере-
живає нині Україна, зростає роль післядипломної 
освіти щодо забезпечення готовності педагогів 
діяти відповідно до нових умов, нових завдань, 
нових цінностей суспільства.

У Законі України «Про вищу освіту» зазнача-
ється, що післядипломна освіта – це спеціалізо-
ване вдосконалення освіти та професійної підго-
товки особи шляхом поглиблення, розширення та 
оновлення її професійних знань, умінь та навичок 
або отримання іншої професії, спеціальності на 
основі здобутого раніше освітнього рівня та прак-
тичного досвіду [3]. 

Відповідно, головна мета підвищення квалі-
фікації – поступовий розвиток особистості, яка 
навчається, на основі вдосконалення своєї профе-
сійної діяльності. А це можливо лише за умови, 
коли педагогічні працівники будуть включені 
до постійного самоаналізу результатів власної 
діяльності, а також порівняння цих результатів із 
вимогами сучасних досягнень науки, соціального 
та професійного досвіду. Тому є необхідність 
удосконалювати навчальні програми та навчаль-
но-тематичні плани курсів, які потрібно спрямо-
вувати не на середньостатистичного слухача, а 
орієнтуватися на індивідуальні особливості педа-
гога, допомагати йому не тільки адаптуватися до 
умов навчання, а й самостійно створити власне 
«освітнє середовище». 

У сучасних умовах реформування української 
системи післядипломної освіти важлива роль від-
водиться формальній освіті, яку слухачі здобува-
ють відповідно до освітніх ліцензованих програм 
закладів післядипломної освіти, що передбачає 
досягнення здобувачами освіти заздалегідь визна-
чених результатів навчання. Вона розширює й 
доповнює знання з фаху, методики викладання 
предмета, психології, які отримав учитель, здобу-
ваючи вищу освіту. 

Але пандемія внесла несподівані корективи 
і змусила всіх терміново опановувати цифрові 
інструменти й нові педагогічні підходи та мето-
дики. Вимушене дистанційне навчання стало 
викликом для всіх учасників освітнього процесу 
у системі післядипломної педагогічної освіти. 
Організувати якісне навчання з використанням 
цифрових технологій, надихати й мотивувати 
вчителів, давати раду технічним проблемам вия-
вилося зовсім не просто. 

Інститутом вибрано очне навчання із вико-
ристанням технологій дистанційного навчання, 
тобто біхронний режим онлайн-навчання. Таке 
навчання забезпечує поєднання синхронного та 
асинхронного режимів взаємодії всіх учасни-
ків освітнього процесу, що потенційно зменшує 
деякі проблеми, пов’язані з асинхронним онлайн- 
навчанням, включаючи відсутність безпосередно-
сті, спільноти, взаємодії та аудіовізуального спілку-
вання. Враховуючи виявлені переваги біхронного 
режиму онлайн-навчання, освітній процес в Інсти-
туті післядипломної педагогічної освіти Чернівець-
кої області організовано на платформі MOODLE, 
а для проведення онлайн-занять використовуються 
сервіси ZOOM, Google Meet, SKYPE.

MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment – модульне об’єктно орі-
єнтоване динамічне навчальне середовище) – це 
відкрита система управління навчанням, орієн-
тована на організацію взаємодії між викладачем 
та слухачами курсів, яка також використовується 
для організації дистанційних курсів. Платформа 
MOODLE – безкоштовна відкрита система управ-
ління дистанційним навчанням, що дає змогу 
використовувати широкий набір інструментів для 
освітньої взаємодії викладачів, педагогів (слуха-
чів курсів) та адміністрації Інституту.

Система MOODLE надає зручні засоби управ-
ління контентом і різні форми організації занять. 
Платформа дає можливість проводити заняття 
у різних формах: лекції, практичні завдання, 
форум, чат тощо. При цьому використовують 
текст, презентації, таблиці, схеми, графіки, віде-
оматеріали, посилання в мережі Інтернет, допо-
міжні файли та інші матеріали. Ця система має 
великий набір засобів комунікації та дає змогу 
забезпечити індивідуальну роботу викладача 
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з кожним педагогом (обмін вкладеними файлами, 
форуми, чати, ведення блогів тощо).

 В асинхронному режимі слухачі можуть 
опрацювати навчальні матеріали до занять, які 
викладачі розміщують на платформі (анотація, 
презентація, відеоматеріал, веб-сторінка). Ресурс 
платформи дає можливість здійснювати тесту-
вання та опитування слухачів із використанням 
питань закритого (множинний вибір правильної 
відповіді та зіставлення) і відкритого типів; слу-
хачі можуть виконувати завдання з можливістю 
пересилати відповідні файли, а також виконувати 
завдання на спільних GOOGLE-презентаціях. 
Крім того, система має широкий спектр інструмен-
тів моніторингу навчальної діяльності слухачів, 
наприклад: щодо загального часу роботи слуха-
чів курсів із конкретним навчальним матеріалом, 
відповідними темами або складниками навчаль-
ного матеріалу, загальної успішності слухачів або 
групи у процесі виконання тестових завдань тощо. 

Система має механізми зберігання поточних 
оцінок кожного студента за всіма дистанційними 
курсами, встановлення шкали оцінок, напівавтома-
тичного перерахунку результатів тестування тощо.

Уже впродовж двох років проводяться курси в 
Інституті із використанням платформи MOODLE. 
Для слухачів створюється курс за визначеним 
модулем, присвоюються логіни та паролі для 
того, щоб вони могли зайти на платформу та 
працювати. Цінністю для кожного педагога є 
матеріали, які розміщуються до кожного заняття 
і можуть використовуватися слухачами та заван-
тажуватися. Обов’язковою умовою успішного 
завершення навчання та отримання свідоцтва 
про проходження курсів підвищення кваліфікації 
при Інституті післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області є виконання більшої частини 
запропонованих завдань до кожної теми та вико-
нання підсумкового тестового контролю.

Для організації синхронного навчання на кур-
сах підвищення кваліфікації переважно вико-
ристовується сервіс ZOOM. ZOOM (zoom.us/
download) – сервіс для проведення відеоконфе-
ренцій та онлайн-зустрічей. ZOOM підходить для 
індивідуальних та групових занять. Цей ресурс 
дає можливість легко й швидко перемикатися 
з демонстрації екрана на інтерактивну дошку. 
Для ефективної організації практичних занять 
та онлайн-тренінгів викладачами використову-
ється функція поділу слухачів на групи – ство-
рення сесійних залів. На заняттях викладачами 
використовуються для роботи у групах вірту-
альні ресурси PADLET, MIRO; для забезпечення 
формувального оцінювання – LEARNINGAPPS, 
MENTIMETER, KAHOOT та ін.

Інститутом враховуються потреби слухачів та 
виклики суспільства і включено у програми кур-
сів підвищення кваліфікації навчальні теми, які 
знайомлять слухачів та забезпечують практичні 
навички володіння різними освітніми сервісами 
та технологіями дистанційного навчання. Викла-
дачами та методистами упродовж 2020–2021 рр. 
розроблено 114 нових лекцій. У межах курсів 
проводиться навчання щодо володіння ресурсами: 
для забезпечення відеотрансляцій навчальних 
занять – ZOOM, Google Meet, SKYPE; організа-
ції освітнього процесу у межах класів – GOOGLE 
CLASSROOM, MOODLE, TEAMS. 

У результаті проведеного опитування слуха-
чів курсів підвищення кваліфікації визначено 
основні переваги та обмеження синхронного, 
асинхронного та біхронного режимів онлайн-нав-
чання, що наведено у таблиці.

Висновки. Отже, у сучасній системі органі-
зації освітнього процесу закладів післядиплом-
ної педагогічної освіти застосування біхронного 
режиму онлайн-навчання є важливим складником 
для забезпечення якісної освіти, що дає можли-

Таблиця
Переваги та обмеження асинхронного, синхронного та біхронного режимів онлайн-навчання

Режими  
онлайн-навчання Переваги Обмеження

Повністю 
асинхронний 

▪ навчання у власному темпі;
▪ відсутність конфлікту планування.

▪ відсутність контролю часу;
▪ відсутній прямий зворотний зв’язок;
▪ низький рівень участі

Повністю 
синхронний

▪ оперативний зворотний зв’язок;
▪ тісна взаємодія;
▪ аудіовізуальне спілкування;
▪ підвищена відповідальність;
▪ можливість структурувати час;
▪ підвищення мотивації та виконання завдань.

▪ конфлікт під час власного планування;
▪ доступ до Інтернету та комп’ютера 
в певний час;
▪ можливість технічних проблем;
▪ обговорення надто швидкі.

Біхронний
▪ навчання у власному темпі, а також мають 
можливість негайного зворотного зв’язку та 
взаємодії;
▪ можливість аудіовізуального спілкування.

▪ конфлікт під час планування;
▪ можливість технічних проблем.



204

Педагогічні науки: теорія та практика. № 3 (39), 2021 ISSN 2786-5622

вість створити умови для задоволення індивіду-
альних освітніх потреб педагогічних працівників 
та керівних кадрів закладів освіти у професійному 
та особистому зростанні, а також потреб держави 
у висококваліфікованих кадрах, здатних компе-
тентно й відповідально виконувати професійні 
обов’язки, упроваджувати інноваційні технології в 
освітній процес, своєю діяльністю сприяти подаль-
шому ефективному реформуванню суспільства. 

Треба бути готовим до самостійності у вірту-
альному просторі, гаджетів на заняттях, самоос-
віти без примусу, переходу на адаптивне навчання 
(біхронне, асинхронне та синхронне, змішане, 
хмарне, перевернуте, Е-навчання). Адже ми 
повинні розуміти, що упровадження дистан-
ційних технологій освіти – це вимоги часу, нові 
умови життя, нові засоби взаємодії, нарешті – 
новий стиль мислення.
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