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ВСТУП
Останнім часом проблема здійснення змін в освіті знаходиться в полі зору педагогів,
освітянських колективів і широкої громадської думки. Зокрема, перспективним проектом
реформування, що відповідає умовам сучасної України і потребам українських дітей, є Нова
українська школа. Для успішного здійснення освітніх трансформацій, окрім усього іншого,
необхідно чітко розуміти об’єктивні цивілізаційні зміни, поступ суспільного розвитку,
нові вимоги до людини. Зміни в освіті мають максимально сприяти підготовці людини до
життя і діяльності в ХХІ столітті. Якими ж тенденціями в розвитку цивілізації передусім
обумовлено зміни в освіті?
Перше. Людство вступило в новий тип цивілізації – інноваційний. Його характерними
рисами є постійна змінюваність та динамізм. Змінюються знання, технології, інформація,
обставини життя тощо, і відбувається це значно швидше, ніж зміна поколінь. Отримані
знання й компетентності дуже швидко застарівають, і з’являється потреба у нових.
Постає завдання – по-новому визначити мету навчання і функції навчального процесу.
Нині, як ніколи раніше, освіта, окрім творчо-критичного засвоєння базових знань, має
реалізовувати ще дві мети: виробляти у дитини уміння, навички й розуміння необхідності
навчатися впродовж життя задля власної конкурентоспроможності, а також навчати дітей
того, що є методологією і складатиме основу їхнього життя й діяльності. Забезпечити
індивідуальну і самостійну роботу учня, студента (згадаймо вимоги Болонського процесу),
перебудувати зміст і методики навчання (нариклад, вчити не знанням про іноземну мову,
а вчити мовленню на основі мовних знань; це ж стосується і опанування інших навчальних
предметів) – тобто застосувати компетентнісний підхід у навчальній діяльності. І тоді
матимемо знаннєву людину, для якої знання – фундамент життя. Суспільство таких
людей і буде дійсно знаннєвим суспільством.
Друге. Сучасна цивілізація суттєво розширила комунікативне середовище, в якому живе
й діє людина. Аби у цих умовах залишитись самій собою і бути ефективною в діяльності,
людина має бути самодостатньою, здатною усвідомлено діяти в «густих хащах» комунікацій.
В освіті треба змінити самий спосіб включення особистості у навчальний процес. Суб’єктносуб’єктні відносини між тим, хто навчає, і тим, хто навчається, мають замінити суб’єктнооб’єктні, що часто мають місце у нашій освіті. Обидва учасники навчального процесу мають
бути активними, рівноправними у взаємодії і взаємно пошановані. Педагогіка толерантності
й співробітництва має панувати як у школі, так і в університеті.
Зазначене потрібно не стільки освіті, скільки суспільству: стабільна демократія може
бути лише там, де є критична маса людей – носіїв демократичних цінностей, які воліють
жити в суспільстві, побудованому на принципах демократії.
Третє. Розвиток людства набув глобального характеру, що робить конкурентоспроможною лише ту людину, яка здатна жити й діяти у необмеженому просторі, тобто
глобалістську людину. В її вихованні багато складових – від відповідної світоглядної
підготовки, що адекватно відображає світ і місце в ньому України, до надання можливості
працювати, спілкуватися і взаємодіяти у глобальному просторі, тобто підготовки мовної.
На наш погляд, в освіті України, а потім і в цілому в країні, треба здійснити своєрідний
мовний прорив: випускник школи повинен вільно володіти державною українською,
рідною мовою (якщо вона не співпадає із державною) і англійською мовою як світовою.
Вивчення англійської мови має стати обов’язковим для усіх школярів.
Четверте. Нинішні часи вимагають по-новому осмислити систему цінностей. Зокрема,
треба орієнтувати дітей на бажання бути успішними в житті. Це має стати важливим
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стимулом до якісного навчання замість мотивації методами авторитарної педагогіки, до
того ж цей стимул орієнтує людину на максимальну самореалізацію.
Є цінності і традиції в суспільстві, що віджили свій час, гальмують суспільний
та індивідуальний розвиток – їх треба залишити в минулому. Є – непідвладні часу,
незважаючи на серйозні зміни в сучасній цивілізації. Серед таких цінностей – почуття
патріотизму, національної єдності. Здається, глобалізація має послабити значимість
національного. Утім глобалізація – не лише зближення народів і держав, уподібнення
економік. Це також загострення конкуренції між державами у різних сферах, набуття
нею планетарного масштабу. У таких умовах лише згуртовані нації, держави зможуть
максимально усвідомити свій національний інтерес і відстояти, захистити його у процесі
співпраці/конкуренції з іншими державами. Особливо це важливо для України як держави,
яка стала незалежною нещодавно і змушена відстоювати своє місце в уже поділеному на
зони впливу світі. Патріотизм, національне єднання є самоцінними самі по собі. Але це ще
й шлях до успішного розвитку України і заможного життя її громадян. Освіта як жодна
інша сфера покликана і має усі можливості для гуртування нації.
П’яте. У якості провідної ідеї сучасної освіти має постати дитиноцентризм, що
передбачає максимальне наближення навчання, виховання кожної дитини до її
індивідуальних особливостей і обдарувань. Цю ідею необхідно провести червоною
ниткою в усьому реформуванні освіти. Саме такий підхід дасть змогу дитині пізнати
себе, розвинути себе на основі власних здібностей і у дорослому віці максимально
самореалізуватися. Останнє є неодмінною умовою особистого щастя й динамічного та
несуперечливого суспільного прогресу.
Шосте. Сучасний світ не тільки поставив нові завдання перед освітою, а й створив
для неї нові можливості. Передусім це сучасні інформаційні технології, які забезпечують
як мінімум три функції: комп’ютерна грамотність; індивідуалізація та інтенсифікація
освітнього процесу; новий тип навчальної діяльності – дистанційна освіта. В перспективі
це, певно, революційна можливість заміни традиційної класно-урочної системи навчання.
Треба прискорити входження української освіти у сучасне середовище відкритої освіти.
І останнє. Безумовно, крім причин об’єктивного характеру, обумовлених загальноцивілізаційними процесами, є й інші обставини, що спонукають необхідність змін
в освіті. Серед них – внутрішні процеси в Україні як країні з перехідним характером
економіки, політики, соціальної і духовної сфери; непослідовність та суперечливість змін
в освітній сфері за часів незалежної України; недостатня підтримка освіти й освітян з боку
держави і суспільства, що не давало змоги вчасно і в належному обсязі проводити назрілі
перетворення, залучати до роботи у навчальних закладах кращих педагогів-професіоналів.
Наполеглива праця учених Національної академії педагогічних наук України зі
супроводу освітніх реформ, інноваційний доробок науковців у галузях освіти, педагогіки
і психології слугує поступу освітньої галузі. Створена майже зі здобуттям незалежності
України, Академія увібрала найкращі педагогічні традиції української педагогіки і
психології і продовжує їх розвиток відповідно до вимог часу.
В. Г. КРЕМЕНЬ
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РОЗДІЛ 1.

СУЧАСНИЙ ДИСКУРС РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА
ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ
ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ
УДК 159.955+37

Кремень В. Г.
Президія НАПН України

CУЧАСНЕ МИСЛЕННЯ Й ОСВІТА: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ
Анотація. У статті обгрунтовано концепт взаємообумовленого розвитку мислення й
філософії як соціально значущих феноменів. Зазначено й доведено перетворювальну силу
мислення, коли персоніфіковані ідеї стають загальним надбанням простору філософії і
культури соціуму. У зв’язку з цим підкреслено значущість сучасного мислення, що грунтується
на засадах новітніх інтегрованих наукових напрямів. Наголошено на перетворювальному
потенціалі нелінійного мислення в умовах невизначеності, що диктуються станом наявного
суспільного розвитку. Окреслено завдання освіти й педагогічної науки в умовах необхідності
формування нового мислення, сучасного сьогоденню.
Ключові слова: мислення, філософія, умови невизначеності, нелінійне мислення,
суспільний розвиток.
«Мислення становить велич людини…
Уся гідність людини міститься в її мисленні».
Блез Паскаль
Мислення — це феномен, завдяки якому людина пізнає, освоює й підкорює світ,
одночасно змінюючись сама. «У людини, що мислить, і совість інша», — кредо класичної
філософії. Мислення є запорукою творчої діяльності, що формує таланти, відкриття й
досягнення яких визначають епоху. Мислення «вбудовує» індивіда в культуру й систему
знань, які є його продуктом. У сучасному світі, перенасиченому інформацією, мислення
позбавляє від непотрібного, наносного, мінливого, від хибних цінностей і стереотипів
масової свідомості, відкриваючи тим самим простір для самореалізації людини.
Мислення і філософія
Філософія залишає за собою право шукати й знаходити відповіді на найбільш актуальні
та важливі питання, що ставить життя. Це право зумовлене її здатністю надавати мисленню
високий рівень категоріального узагальнення. В наш час, в епоху прагматизму й «чистого
розрахунку», заміни мислення й міркування «технологізмом» і «конструктивізмом», часто
можна почути слова про втрату філософією свого значення, про знецінення її теорій, про
її заміщення конкретними науками. Аргументи такі: пізнання у сучасному світі занадто
швидко розширює коло знань, зростає потреба все уточнювати, отримувати вигоду «тут»
і «тепер». Насправді ж результатом застосування філософії як науки постає мислення.
Мислення відкриває можливості для розуміння й перетворення наявного простору
соціуму й культури. Суть мислення полягає саме в цьому. Фактично все починається
з мислення. Генріх Гейне стверджував, що у Франції, перед тим, як відрубали голову
королю, відрубали голову Богу. Тобто Велика французька революція не виникла сама по
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Сучасний дискурс розвитку загальної педагогіки та філософії освіти
собі, стихійно, а була підготовлена тривалою мисленнєвою роботою видатних філософівпросвітителів —Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дідро, П.А. Гольбаха, Ш.Л. де Монтеск’є та інших.
Вони, у свою чергу, спиралися на досвід критичного аналізу попередньої філософії та
науки, який здійснили М. де Монтель, Р. Декарт, Б. Паскаль, які виплекали ідею свободи
духу й слова для європейської людини. Знамените декартівське «Cogito ergo sum»— «Я
мислю, отже, існую» — стало предтечею відповідного інтелектуального середовища, у
якому могли виникнути ідеї необхідності знання, розуму, виховання. А в їх лоні — свободи,
рівності, братства — цінностей, заради яких і потрібно жити, боротися й вмирати.
Революція гідності і новий спосіб мислення
Якщо брати новітню історію, то те саме можна сказати про Революцію гідності, яка
відбулася в Україні в 2013–2014 рр. Насамперед вона стала результатом інтелектуальної
напруженої діяльності, що зумовило виникнення нової системи мислення, позбавленого
догматів минулого, мислення, яке вибрало цінності європейської цивілізації — свободу,
демократію, можливість вільно вибирати перспективи життя відповідно до власних
пріоритетів. Тепер кожний може й має відчути можливості й необхідність нового мислення
таким чином і настільки послідовно, аби перспектива розбудови української держави
мислилася як власний розвиток й успіх і навпаки.
У процесі аналізу й оцінки Революції гідності доцільно згадати видатного німецького
філософа ХХ ст. О. Шпенглера, який, міркуючи про внутрішню форму історії, відмінної від
простого протікання часу, вважав, що «всередині» її є «щось», яке «керує» виникненням
і протіканням у ній подій, діяльності особистостей тощо. «…Не Наполеон оформив ці ідеї
(ідеї Французької революції. —В. К.), а вони його, — говорить О. Шпенглер, — і, зійшовши
на трон, він повинен був і надалі здійснювати їх у боротьбі з єдиною державою, яка бажала
того ж, — з Англією. Його імперія — творіння французької крові, але англійського стилю.
У Лондоні зусиллями Локка, Шефтсбері, Кларка, насамперед Бентама було розроблено
теорію «європейської цивілізації» — західного еллінізму — і перенесено в Париж Бейлем,
Вольтером і Руссо. В ім’я цієї Англії парламентаризму, ділової моралі й журналістики
люди воювали при Вальмі, Маренго, Ієні… [8, с. 222]. Отже, спосіб мислення, який був
виразом більш передових і життєствердних ідей (у даному випадку англійської філософії
і суспільної практики), став умовою перемоги, яка ствердила Велику Британію як
наймогутнішу країну ХІХ ст. Її досягнення визначили ряд нових принципів європейської
цивілізації.
Українська Революція гідності стала результатом виникнення нового мислення,
оскільки відчула в його контексті смисл реального світу й цінність справжнього життя,
поставивши грандіозне завдання — втілити цю смислову дійсність світу в людині. Тим
самим увести в практику основне завдання людиноцентризму — зробити світ таким,
у якому людина стверджує себе. Революція гідності реалізувала одвічне прагнення
української людини до духовної енергії Заходу, його свободи, схильності до невтомних
пошуків, здатності до відкриття, до глибини його досвіду. Саме європейський тип розвитку
«надав нині всьому світу свої риси, і до того ж раціональне мислення одержало всезагальне
поширення, ставши підтвердженням його переваги» [9, с. 38], — зазначає К. Ясперс. Отже,
саме принципи європейської цивілізації породили необхідність відповідного способу
мислення, форму його сприйняття світу, що означило подальший вибір Україною життя,
орієнтованого на загальнолюдські цінності, як історичний вибір.
Спосіб мислення як критерій визначення епохи
Людський дух, можна сказати, знаходить найбільш повну реалізацію y мисленні,
що й визначає епоху й узагалі історію. Нагадаємо, що вже представники німецької
класичної філософії вважали, що насамперед мислення, причому всього народу, відіграє
визначальну роль в історії. Раціональне зерно тут полягає в тому, що епоха визначається
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Розділ 1.
мисленням, яке розвивається історично, тобто мисленням, яке досягає певного рівня
історичного й соціокультурного розвитку. Отже, епоха створюється людиною завдяки
творчій силі мислення. Іншими словами, повнота епохи визначається тим, що її «сутність
переміщається всередину людини — у її спосіб мислення, яке досягло певного історичного
рівня» [5, с. 230].
Так, критерієм, який визначає епоху й відокремлює її від інших епох, є сфера
мислення та ідей людини. Важливість даного положення підкріплюється тим, що епоху
визначають ті ідеї і той спосіб мислення, життєвість яких засвідчена часом і дієвістю
впливу на соціально-культурний, політичний, економічний процеси в суспільстві.
Спосіб мислення епохи — це одночасно концепція внутрішньої «історичної логіки», на
основі якої формується відповідна часу і його запитам культура мислення. У процесі її
функціонування виробляються поняття, на основі яких даються відповіді на питання,
поставлені навколишнім світом перед людиною. Вироблені поняття оформлюються в
парадигму, яка надає можливість знайти потрібні відповіді на різні питання, утворюючи
ідеї, образи, смисли, систему понять і уявлень. Місце поняття або ідеї в загальній смисловій
парадигмі залежить від часу, епохи. Це і є результатом мислення, котре потрібно розглядати
не лише як систему чи інструмент, але і як спосіб управління речами, соціокультурними
феноменами та історичними й політичними процесами.
Нині ми говоримо про інформаційну епоху, головним структурним елементом якої є
суспільство, засноване на знаннях. В індустріальному суспільстві основним стратегічним
ресурсом був капітал, а в інформаційному суспільстві — знання. «На відміну від інших
природних енергій, — зазначає Дж. Нейсбіт, — знання не підлягає закону збереження:
його можна створити, його можна знищити, але головне — знання синергійне, тобто ціле,
як правило, більше суми своїх частин» [4, с. 29–30], і далі, посилаючись на П. Дракера,
продовжує: «…продуктивність знання вже стала ключовим моментом для продуктивності
праці, конкурентоздатності й економічних досягнень. Знання вже стало базовою галуззю,
тобто такою, що забезпечує економіку істотним і центральним ресурсом виробництва»
[Там само]. Безумовно, не лише економіку, а й усі інші сфери суспільства, оскільки
додаткову вартість створює передусім інноваційне знання.
Ситуація домінування знання наповнює сучасну епоху новим змістом, що вимагає
нового способу мислення. Сутність сучасної епохи становлять революційні зміни в
житті людини, які зумовлені нестримним потоком нових ідей, що постійно зростають.
Потрібно зауважити, що в історії, як говорить Е. Тоффлер, відбувалися нескінченні
«революції», які змінювали стару техніку на нову, змінювали уряди. Але при цьому
саме суспільство залишалося практично незмінним, як і люди, що його складають.
Однак справжні революції змінювали не лише техніку, а й соціальні інститути,
повністю перетворювали рольові структури суспільства. Не всі нові ролі й нові права
залишатимуться у майбутньому, коли нестримно відбуватимуться все нові економічні,
технологічні й соціальні зміни. Паралельно з «трансформацією суспільних ролей та їх меж
відбувається ще більш швидка трансформація інфраструктури наукових знань, база яких
швидко розширюється у всіх сферах, на якy спираються соціальні зміни» [6, с. 21–22]. Ця
обставина надзвичайно актуальна для українського життя, що все потужніше вливається
у загальний цивілізаційний поступ світу.
Мислення як умова розширення індивідуальних та соціальних потенцій
В умовах сучасних соціоекономічних і технологічних трансформацій повсюдно
стверджуються індивідуальні здібності. Це актуалізує особистісний розвиток, формування
потреб, що відповідали б часові, водночас породжуючи зміни в освіті, привносячи туди нове
мислення. З’являється й нова форма колективності, яка виникає й формується завдяки
сферам використання комп’ютерних мереж, що «дозволяють» розосередження людей,
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передусім професійне й комунікативне. Ідеться про факт зовнішнього «розширення»
людини, що досягається завдяки використанню новітніх технологій, зокрема застосуванню
інформаційно-комунікаційних пристроїв і гаджетів та інформаційних мереж. Безмежно
розширивши світ людини, вони зняли просторово-часові межі, змінивши відносини
людини з реальністю завдяки можливостям, що забезпечують.
Факт «розширення» людини вказує її найважливіший аспект нової форми
колективності — децентралізацію людей. «Децентралізація створює нові центри, і їх стає
все більше, а отже, і більше можливостей і варіантів вибору для окремих особистостей.
Бізнес децентралізований, і можна знайти собі роботу там, де хочеш жити, у сільській
місцевості або будь-де… Домашній комп’ютер дає можливість працювати усамітнено,
якщо ви — один з тих небагатьох, хто вибирає таку можливість. Завдяки децентралізації
політичної влади зміни можна проводити на місцях, і це, фактично, єдиний спосіб їх
проводити. Децентралізація — могутній рушій (генератор) соціальних змін» [4, с. 189].
У таких нових, створених інформаційними мережами, політичних умовах рішення
досягаються шляхом творчого пошуку, який вимагає нового мислення, нової логіки,
нового міркування, одночасно їх породжуючи.
Сучасний розвиток соціокультурного життя показує, що значну кількість функцій,
які в минулому індивід віддавав колективу, він освоїв і виконує сам. У багатьох сферах
людина перестала бути залежним членом колективу, є самостійною ланкою його
функціонування. Результати діяльності колективу тепер залежать від індивіда, який
творчо мислить. Те, що з’являється в результаті творчості, — непередбачуване, неочікуване
— стає новою реальністю й відкриває перед людиною нову, іншу картину світу. Мислення
та його результати — ідеї, концепції, проекти, моделі — можуть не лише вражати своєю
оригінальністю, а й ставати реальним підґрунтям подальших соціокультурних та інших
трансформацій, у тому числі й способу мислення епохи.
Утвердження й зміна мислення та перехід на новий рівень займає певний час,
здійснюється поступово, оскільки раптово й одразу все соціально значиме не відбувається
й не приходить. Необхідно враховувати, що всі основні «фактори майбутнього»
вже містилися, як зародки, як атоми, у минулому, створеному людиною. Цей спосіб
формування нового дійсний як для чинних (наявних) інститутів соціального життя,
так і для моральних ідеалів, включаючи індивідуалізм, сумісний з гуманізмом, і свободу
індивідів, що зростає. Така схематична послідовність може бути застосована й до процесу
виникнення та формування способу мислення епохи. Зокрема, спосіб мислення сучасної
епохи в явній або неявній формі містить у собі також ті поняття, категорії й логічні зв’язки,
що й попередні. Можна зробити висновок, що в тих самих суспільстві, державі різні групи
людей належать або до різних епох, або всі належать до однієї епохи, але «сповідують»
різні способи мислення, яких було досягнуто в різні часові виміри й історичні епохи [5,
с. 378]. У навчальному процесі або науковому пізнанні ми використовуємо знання всіх
попередніх епох, але спосіб мислення має змінюватися відповідно до вимог епохи.
Мисленнєві основи соціально-економічних трансформацій
Завжди існує внутрішній і зовнішній зв’язок між способом мислення епохи і способом
розвитку суспільства. Чим більше свобод забезпечує суспільство, тим більший прогрес у
розвитку нового способу мислення. Інформаційне суспільство, засноване на перманентних
удосконаленнях усіх його сторін, включає зміну мислення як осягнення на мислення як
продуктивну діяльність. Це обумовлено перетворенням інформації і знання на головний
ресурс епохи, що якісно змінює базові основи життя.
В ситуаціях практичного життя сучасний спосіб мислення стверджується шляхом
стабільного, безперервного зростання наукових знань, що приводить до постійного
оновлення й удосконалення технологій. Це передбачає перегляд філософсько-

11

Розділ 1.
методологічних передумов, зокрема реконструювання духовного контексту, смислової
парадигми, які в кожну епоху визначають людську діяльність і мислення. Революція в
системі знань впливає не лише на економіку — підприємці не можуть просто впровадити
новітні технології і рухатися далі. Сучасні зміни впливають на процес прийняття рішень,
і тому важливо, на яких посилах засновані — правильних або неправильних. «Ми живемо
в епоху, коли наші перевірені часом критерії визначення істинного й хибного самі
виявляються під сумнівом», вказує Е. Тоффлер [6, с. 546]. А сумнів, як відомо, є основою
пізнання істини. Боротьба навколо питання про істину є частиною процесу зміни нашого
мислення в розумінні глибинних основ нашого життя.
Особливість сучасного мислення зумовлена спектром прояву поліфонії індивідуальних
способів організації соціального життя та його стилів. Причому ідея про суспільство
рівних можливостей проникла в інші сфери: релігію, мистецтво, музику, розваги,
створивши культурну, етнічну, расову різноманітність, характерну для країн, чільних
у розвитку сучасної цивілізації. Така тенденція розповсюджується на всі області
духовного життя людини, яке починає все більше домінувати. У цій різноманітності
головним об’єднувальним елементом є бажання реалізувати енергію інтелектуального
дослідження, тобто його духовну наснагу. Багатоваріантність, неповторність, охоплення
всіх ступенів і градацій, неперервність переходів з одного стану в інший як «креативний
крок» — такі перші, вихідні риси нашої нової епохи. Характерна для неї багатоплановість
рішень, оновлення всіх сфер діяльності полягають у застосуванні нових інтелектуальномисленнєвих підходів. Адже в інформаційному суспільстві для реалізації творчих задумів
використовуватиметься знаннєва, а не фізична могутність, і технології майбутнього
розширюватимуть і збагачуватимуть наші інтелектуальні здібності, наповнюватимуть
розумінням і спрямованістю на пізнання сутності світу.
Специфіка синергетичного мислення
Важливе значення для розвитку мислення в сучасну інформаційну епоху має
невизначеність, як характеристика розвитку складних систем, що породжує безліч
можливостей. Невизначеність є імпульсом для утвердження мислення, яке можна назвати
синергетичним, «нелінійним». Для суспільства й людини підхід з позиції методології
складних систем і нелінійної динаміки зовсім не заперечує специфіку свідомості,
мислення, духу і свободи волі людини. Цей підхід — один з аспектів опису поведінки
людини, подій, феноменів соціокультурного життя з позиції загальних паттернів розвитку
складного у світі взагалі. Це положення відповідає нинішній універсалізації нелінійного
(ймовірнісного, поліваріантного) характеру освоєння природного й соціального життя,
а також інтелектуального середовища існування людини, що пов’язано з актуалізацією
категорій і смислів сучасної культури.
У контексті міждисциплінарної методології, яка найбільше підходить до розуміння
сучасності, для пояснення збільшуваної складності всіх сфер соціального життя, ми
приходимо до усвідомлення нелінійності розвитку навколишнього світу — природного
й соціального. Це означає можливість здійснення навіть малоймовірних подій.
Екстремальні події скоріше норма, ніж виняток у нашому складному світі. Нелінійність
означає можливість розростання подій внаслідок випадковостей. Нелінійна система
проходить через ситуації неусталеності й безпосередньо не залежить від початкових
умов; малозначимі події, незначні відхилення, флуктуації можуть привести до потужних
наслідків. «Синергетичні ефекти нелінійних взаємодій, — вважає відомий німецький
учений К. Майнцер, — не можуть бути передбачені в їх віддалених наслідках. Окрім того,
нелінійність означає масштабну інваріантність структур світу як у їх просторовому, так і
в часовому аспекті» [1, с. 97].
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З позицій нелінійного мислення суспільства, народи, люди є результатом
різновекторної діяльності з більшим або меншим рівнем свободи. Окремі індивіди
відображають культурний, політичний, економічний та інші параметри його порядку,
вносячи своєю активністю зміни у наявний стан. Означені параметри сильно впливають
на індивідів цього суспільства, змінюючи їх активність, посилюючи й послаблюючи їх
установки та здібності. Цей тип зворотного зв’язку характерний для складних динамічних
систем (суспільства, свідомості тощо). Якщо параметри умов функціонування суспільства
досягають певних критичних величин завдяки внутрішнім і зовнішнім взаємодіям, то
соціальні перемінні можуть зміщуватися в область нестабільності, з якої можуть виникати
різноспрямовані альтернативні шляхи. Малі, але випадкові дії (наприклад, дуже небагатьох
впливових людей, наукові відкриття, нові технології) можуть стати вирішальними для
одного з можливих різноспрямованих шляхів, за яким розвиватиметься суспільство або
реалізовуватиметься людина.
Мислення дає можливість усвідомити, що динаміка самоорганізації високорозвинених
систем зумовлює відмову від парадигми централізованого контролю. Однак
самоорганізація може привести й до небажаних результатів. Так, потрясіння в політичному
житті часто виходять з-під контролю, що призводить до негативних наслідків у житті
суспільства. Тому необхідно дотримувати балансу між самоорганізацією і регуляцією.
Глобальні кризи (фінансові, духовні, геополітичні, екологічні тощо) мають потребу
в розробленні й застосуванні відповідних, також глобальних, стратегій і міжнародної
кооперації. Управління має враховувати невизначеність, що існує в реальному світі, а не
ігнорувати її. У гуманітарних науках, насамперед в освіті, маємо прагнути до побудови
самоорганізованих систем з м’яким управлінням їхніми властивостями. Виявляючи з
позицій такого мисленнєвого підходу глобальні тренди й визначаючи параметри порядку
складної динаміки, ми маємо шанс впровадити наші плани реформи освіти в життя, що
складає власне його сенс.
Синергетичний аспект сучасного мислення, таким чином, зумовлений розумінням
складності насамперед природного й соціального життя, яке під час усе більш глибокого
вивчення постає у своїй невизначеності, непередбачуваності, можливості неочікуваних
змін. У цьому контексті, якщо коротко охарактеризувати сутність синергетичного бачення
еволюції мислення, у центрі уваги постають три основні ідеї: а) принципова відкритість
систем наукового знання й навчально-пізнавальної діяльності; б) нелінійність еволюції
наукового знання й інтелектуальних здібностей людини; в) самоорганізація складних
систем, до яких насамперед відносяться свідомість, пізнання, мислення, творчість
тощо. Іншими словами, під еволюцією мислення потрібно розуміти розвиток не лише
систем наукового знання, освітньо-культурної діяльності, а й пізнавальних здібностей
людини. Сутність еволюції наукового знання в системі нелінійного мислення може
бути зрозумілою через ідею поліваріантності, альтернативності шляхів еволюції науки,
тобто різноманітності підходів, напрямів тощо. По-іншому в сучасному світі жити, діяти,
творити й протистояти все складнішим викликам неможливо.
Методи і способи нелінійного мислення в «суспільстві знань»
Нелінійне мислення веде до нового конструктивного діалогу між спеціалістами в різних
наукових дисциплінах. Зазначаючи, що в наш час людство наблизилося до осягнення
невиправної невизначеності своєї історії, Е. Морен ставить завдання навчати розумінню
«людських умов», що нині пізнати людину означає насамперед осмислити її місце у світі.
Знання в космології, геофізиці, екології, біології, дослідженнях доісторичного періоду
змінили наші уявлення про Всесвіт, Землю, життя та власне людину. Однак ці знання
поки розрізненні, тому виникає епістемологічна проблема. Її суть у тому, що неможливо
осягнути складну єдність людини ні шляхом так званого «роздільного мислення», яке
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зображує людську природу поза космосом, у якому ми живемо, поза фізичною матерією
й духом, з яких ми утворені, ні шляхом «редукційного мислення», яке зводить людську
єдність до суто біоанатомічного субстрату. Гуманітарні науки розділені на обособлені
сфери дослідження, тому людина стає невидимою, зникає, як «слід на піску». Виникає
необхідність для системи освіти «великого возз’єднання розсіяних знань, які є результатом
досліджень у природничих науках, для осмислення місця людини у світі, а також знань,
нагромаджених у гуманітарних науках, щоб пролити світло на багатомірність і складність
людини» [3, с. 47]. Інтеграція знання досягається на основі креативів нелінійного
мислення, яке може пояснити всі виклики сучасності.
Вказуючи на роль і значення синергетичної методології в сучасній освіті, у зміст якої
входить нелінійне мислення, зазначимо її подвійний характер. По-перше, може йтися
про синергетичні підходи до освіти, нелінійний спосіб мислення й організацію процесу
навчання й виховання; по-друге, можна говорити про освіту через синергетику, шляхом
передавання й поширення сучасних знань. У першому випадку синергетика виступає як
метод освіти, а в другому — як її зміст. В обох випадках потрібно спиратися на можливості
нелінійного (синергетичного) мислення.
У цьому контексті синергетичні методи освіти включають насамперед самоосвіту.
Одне з ключових понять синергетики — самоорганізація, у процесі навчання означає
самоосвіту. Інші методи — нелінійний діалог, пробуджувальне навчання, навчання як
інактивація, як адаптивна модифікація, гештальт-навчання. Усі названі методи змушують
пізнавати, думати, знати, міркувати, творити, уявляти, вступати в діалог, обговорювати й
пропонувати своє. Усе це фундаментальні дії, що практикуються в найбільш передових
навчальних закладах і мають за мету виховати сучасну, творчу людину. Вона повинна
«добре мислити», що означає такий «спосіб мислення, який дозволяє «схопити» текст і
контекст, індивіда і його оточення, локальне і глобальне, багатомірне, словом, складне ціле,
тобто умови людської поведінки» [3, с. 83], — вказує Е. Морен. Таке всебічне осмислення
дає можливість зрозуміти як об’єктивне, так і суб’єктивне, хибне та істинне, раціональне та
ірраціональне, моральне та аморальне в науковому пізнанні й соціальній життєдіяльності.
Нові системи наукового пізнання й нові підходи до освіти вимагають інших, відповідних
до вимог сьогодення, способів передавання й поширення породжених інформаційною
епохою знань. Насамперед ідеться про всебічну розробку засобів візуалізації знань через
систему сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій. Усі способи, методи й аспекти
сучасного мислення потребують подальшого розвитку й реформування. Потрібно зважати,
що для продуктивного розвитку освіти й наукового пізнання необхідно розуміти мислення
як інтерсуб’єктивну діяльність. Серед її основних способів потрібно виокремити діалог,
гру й розуміння. За своєю практичною, пізнавальною й комунікативною значимістю
ці способи та здатності мислення як інтерсуб’єктивна діяльність виражають сутнісні,
глибинні якості людини. Вони є основою спілкування людей, відрізняючись один від
одного особливими зв’язками, регулярністю, правилами й раціональністю. При цьому
діалогічні способи мислення містять елементи ігрових дій і процесів розуміння так само,
як ігрове мислення протікає в діалогічних формах і передбачає взаєморозуміння, а самі
способи розуміння опосередковуються ігровими й діалогічними засобами. У контексті
сучасних соціокультурних потреб і вимог потрібно зауважити, що якими б не були інші
інтерсуб’єктивні способи мислення, у них завжди обов’язково присутні елементи діалогу,
гри й розуміння [7, с. 396–397].
Властивості діалогічного мислення обговорюються й вивчаються в термінології
найширших філософських, культурологічних, риторичних, логічних, політичних та інших
інтерпретацій і тлумачень. Інтерес до вивчення діалогічного мислення зростає у зв’язку
з постійними змінами соціальної, політичної, економічної ситуації в сучасному світі, у
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зв’язку з процесами інформатизації суспільного життя, зміною перспектив культурного
й науково-технічного прогресу, потребою в нових моделях освіти й навчання. Мислення
як гра виражає ідеальний аспект гри як виду людської діяльності, що відбувається
повсякденно (в понятійних та емоційних формах). Мислення як розуміння є необхідною
умовою і засобом спілкування, діяльності, методом пізнання та відіграє роль пояснення,
інтерпретації, тлумачення. Творча продуктивність мисленнєвої діяльності людини
визначається її здатністю зрозуміти світ іншої людини й тим самим зрозуміти саму себе.
Сучасні дослідження містять поняття «методологічна культура мислення». Ідеться
про типові для конкретної історичної епохи пізнавальні орієнтири, які являють себе
як ідеал раціональності; методологічні навички й «інструменти» дослідження; певні
форми усвідомлення дослідником себе у якості суб’єкта пізнання. Велике значення має
те, що дослідницька спільнота визнає факт співіснування концептуальних систем, які
опосередковують різне розуміння, інтерпретацію одних і тих самих явищ, процесів і
при цьому не виключають, а взаємодоповнюють одна одну. Унаслідок цього сучасний
дослідник повинен навчитися формувати достовірне знання в умовах наявності в
теоретичному пізнанні та взаємозбагаченні різних теоретико-методологічних систем
відліку [2, с. 161]. Можна стверджувати, що в сучасному пізнанні (це стосується й освіти)
відбувається формування методологічної культури мислення, заснованої на узгодженні
різних стилів мислення, різних типів методологічної рефлексії суб’єкта пізнання, різних
способів і підходів у навчанні.
У ситуації співіснування в сучасній філософії, освіті та науці якісно різних методів і
способів мислення одним із ключових факторів збереження наукової раціональності як
умови досягнення істини і цінностей сучасної культури, факторів самозбереження науки
й розвитку теоретичного пізнання стає здатність дослідників до взаємоповаги, розуміння
значущості праці «близьких» і «далеких» представників наукових товариств. Причому,
незалежно від змісту їх діяльності, уміння узгодити чужі уявлення зі своїми власними,
виміряти незнайомі форми мислення відповідно до стандартів раціональності та істинності.
Сучасна освіта, як і наука, опинилася в ситуації, коли можливість їх самозбереження,
відтворення, розвитку залежить від уміння вчених формувати достовірне знання в умовах
взаємодії в просторі пізнання й навчання множини концептуальних систем відліку, у
процесі формування нових вимог до методологічної культури мислення.

Список використаних джерел
1. Майнцер К. Вызовы сложности в ХХІ веке. Междисциплинарное введение / К. Майнцер //
Вопросы философии. — 2010. — С. 81–98.
2. Медведев В. А. О тенденциях развития методологической культуры мышления / В. А. Медведев
// Вопросы философии. — 2010. — № 2. — С. 161–164.
3. Морен Э. Образование в будущем: семь неотложных задач / Э. Морен // Синергетическая парадигма: Синергетика образования. — М. : Прогресс-Традиция, 2007. — С. 24–96.
4. Нейсбит Д. Мегатренды / Д. Нейсбит; Пер. с англ. М. Б. Левина. — М: ООО «Издательство ACT»:
ЗАО НПП «Ермак», 2003. — 380, [4] с. — (Philosophy).
5. Оруджев З.М. Способ мышления эпохи: Философия прошлого / З. М. Оруджев. — М. : Едиториал
УРСС, 2009. — 400 с.
6. Тоффлер Э. Революционное богатство / Э. Тоффлер, Х. Тоффлер. — М.: АСТ; ПРОФИЗДАТ,
2008. — 569 с.
7. Шилков Ю.М. Язык и познание: Когнитивные аспекты / Ю. М. Шилков. — СПб. : Владимир
Даль, 2013. — 542 с.
8. Шпенглер О. Закат Европы / О. Шпенглер. — Мн. : Харвест, М. : АСТ, 2000. — 1376 с.
9. Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс.— — М. : Республика, 1994. — 527 с.

15

Розділ 1.
Kremen Vasil G. Modern thinking and education: a methodological concept.
Abstract. The article substantiates the concept of interconnected development of thinking and
philosophy as socially significant phenomena. The transformational power of thinking is pointed out
and proved, when personalized ideas become the common property of the philosophy and culture
of society. In this connection, the emphasis is placed on the significance of contemporary thinking
based on the principles of the newest integrated scientific directions. It is emphasized on the transformational potential of nonlinear thinking in conditions of uncertainty, dictated by the state of
existing social development. The problem of education and pedagogical science in the conditions
of formation of new thinking, modern present is outlined.
Keywords: thinking, philosophy, conditions of uncertainty, nonlinear thinking, social
development.
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ЗАКОН ВІДТВОРЕННЯ
Анотація. У статті проаналізовано значення закону відтворення суспільства
для цивілізаційного розвитку; розкрито етапи цивілізаційного поступу людства — від
античності до сучасності, а також експонентний характер сучасного цивілізаційного
поступу в контексті розвитку людських, фінансових і матеріальних ресурсів. Відзначено
виклики, пов’язані із експонентним зростанням доданої цивілізаційної вартості, зокрема
основний — його узгодження з етичними нормами суспільного розвитку. Розкрито механізми
такого узгодження на прикладі сфери освіти та науки. Розглянуті проблеми адаптовано
до різних аспектів цивілізаційного поступу та викликів, що постали перед Україною.
Ключові слова: закон відтворення; цивілізаційні зміни; експонентний розвиток; освітня
сфера.
Вступ. За всю свою історію людство пізнало чимало законів, які сприяли розширенню
меж пізнання, розвиткові технічного та соціального прогресу. Шлях людини до пізнання
законів природи та самої себе і світу є доволі тривалим: від когнітивної революції, яка
відбувалася близько 70 тисяч років тому, до сільськогосподарської пройшло 58 тисяч
років. Процес накопичення інтелектуальних здібностей, які людина почала застосовувати
для покращення умов життя, був повільним.
Певне прискорення пізнавальних можливостей розпочалося з переходом людини до
життя у постійних поселеннях, що виявлялося у зміні укладу життя і давало поштовх
для розширення форм відтворення суспільства. Зокрема, поява таких форм, як здатність
виготовляти нові знаряддя праці, пристрої, вибирати рослини для окультурення, птахів і
тварин для одомашнення, вміння малювати, грати на музичних інструментах, виконувати
ритуальні дійства, писати символи, є свідченням поступального розвитку. Кожна нова
форма відтворення — неоціненний внесок у цивілізаційний розвиток. Чим більше є
форм відтворення, і чим вони складніші, тим більш розвинутим стає суспільство, що,
за визначенням Яна Моріса, означає «здатність групи удосконалювати своє фізичне
та інтелектуальне середовище» [11]. Завдяки розвиткові інтелекту та розширенню
різноманітних умінь людини створюється додана цивілізаційна вартість, що є сенсом
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процесу відтворення, результатом дії універсального закону суспільного життя. Останній,
на відміну від законів природи, що забезпечують відтворення популяції людей, відтворює
суспільство як інтелектуальний і культурно-духовний феномен під назвою «цивілізація».
Метою цієї публікації є розкриття механізмів дії закону відтворення суспільства та
його значення для цивілізаційного розвитку, усвідомлення того, що сучасна цивілізація,
де поширене відтворення із доданою цивілізованою вартістю, у порівнянні з попередніми
тисячоліттями і, навіть, століттями, які не завжди увінчувалися доданою цивілізованою
вартістю, стала нормою щоденного життя. Сучасні покоління зіштовхнулися з явищем
експонентного зростання доданої цивілізованої вартості, збереження і примноження якої
стає надскладним завданням, що потребує значних людських, фінансових і матеріальних
ресурсів, а також духовного зростання цивілізації. Експонентне зростання притаманне
для країн з високим рівнем освіти, науки, технологій та економіки, заснованої на інтелекті
(знаннях). Через це не всі країни можуть забезпечити відтворення суспільства з доданою
цивілізаційною вартістю, що загострює суперечності між заможними і бідними державами
та спричиняє різноманітні загрози.
Виклад основного матеріалу. Різні форми загострення суперечностей і масштаби загроз
призводили людство до межі, після якої воно нівелювало свою цивілізаційну сутність, але
кожного разу знаходилися сили, що давали новий імпульс для розвитку. Доволі часто
це відбувалося за рахунок людських життів, зникнення народів, їх культури та мови,
знищення багатьох видів флори та фауни. Те, що ми називаємо доданою цивілізаційною
вартістю, має свою високу ціну. Нині людство настільки залежне від своїх досягнень, що
їх втрата може призвести не лише до зникнення цивілізації, а й до зникнення феномену
біологічного життя на планеті. Ця загроза ставить перед людським співтовариством
пріоритетне завдання — узгодити експонентний розвиток з етикою. З’ясування механізмів
такого узгодження, зокрема, у сфері науки і освіти, є ще одним завданням пропонованої
статті. Окрім цього, розглянемо означені проблем у контексті аналізу різних аспектів
цивілізаційного поступу та викликів, що постали перед Україною, зокрема освітньою
сферою.
На перехід від сільськогосподарської революції до наукової, що дала могутній поштовх
технологічному прогресу та ще більш прискореному відтворенню доданої цивілізаційної
сутності, людство витратило у чотири рази менше часу, порівняно з перехідним періодом
від когнітивної до аграрної революції. У цей період людство виходить за межі традиційного
передавання досвіду — від батьків до дітей, що сприяло виокремленню цілеспрямованої
(формальної) освіти. Розвиток інтелекту та розширення пізнавальних можливостей
людини стали підґрунтям для виникнення філософії як особливого способу сприйняття
та інтерпретації світоустрою, що відкрило перспективи наукового пізнання.
Античність дала високі взірці інтелектуального, духовного та культурного піднесення
цивілізації. У цей час сформувалися морально-етичні засади суспільного життя, занепад
яких у період раннього середньовіччя призвів до цивілізаційної кризи. Значну роль у
подоланні цієї кризи відіграли світові релігії — християнство, мусульманство та буддизм.
Досягнення людського інтелекту, з одного боку, зазнали секуляризації, а з іншого —
збагатилися морально-етичною складовою. Середньовічний дискурс між інтелектом і вірою
завершився компромісом. Відродження античної традиції прагнення до гармонійності дав
новий поштовх для пізнання світу. Пізнавальні можливості людини ще більше поєдналися
з умінням їх застосовувати для вирішення важливих проблем людства, що позначилося
на скороченні міжреволюційних циклів.
Протестантизм звільнив значну частину людської спільноти від надмірних обмежень, а
це, в свою чергу, відкрило шлях для більш гнучкого поєднання релігійної етики з прагненням
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людини змінювати світ. Перехід від наукової до промислової революції тривав лише
300 років. Варто звернути увагу на те, що назви «сільськогосподарська» і «промислова»
революції є доволі умовними — насамперед вони відображають інтелектуальний поступ
людей. І за якими критеріями ми не визначали б назви цивілізаційних революцій
(когнітивної, аграрної, промислової), усі вони — результат розвитку сукупного інтелекту
людей на нашій планеті.
Перша фаза промислової революції стала можливою завдяки зусиллям дослідників і
винахідників, а парова машина — фізичне відтворення досягнень інтелекту. Папен, Севері,
Ньюкомен і Ватт створили додаткову цивілізаційну вартість, що стала рушієм значних
суспільних трансформацій, символом яких є паровий двигун. Ці зрушення спричинили
подовження тривалості життя, вивільнення людей від важкої фізичної праці, розширення
можливостей для перевезення вантажів і подорожей, поширення знань і комунікацій,
зростання міст, зміни у сфері зайнятості людей, усталеного способу життя, характерного
для аграрного суспільства, зміни ролі сім’ї, а також багатьох негативних наслідків, що
відобразилися на стані природи.
Усі названі революції: когнітивна, аграрна, наукова та промислова — стали можливими
завдяки розвитку людського мозку, адже в основі будь-якого виробництва — від кам’яного
рубила до найсучаснішого цифрового пристрою є інтелект людини. «Усе, що ми робимо,
відбувається через наш мозок. Від структури цієї фантастичної машини залежать
наші здібності, обмеження і характер; ми — це наш мозок», — стверджує Дік Свааб [8].
А головним рушієм цивілізаційного розвитку, на переконання Аристотеля, є те, що «всі
люди від природи прагнуть до знання» [2]. Здобуваючи знання, людина навчилася їх
застосовувати та передавати іншим, що забезпечує поступальний розвиток цивілізації.
І як ми не називатимемо революції, за своєю суттю вони завжди відображають поступ
пізнавальної активності людини, що охоплює усі сфери та простір її життя. З огляду на це,
названі революції варто означити як цивілізаційні, адже вони мають ефект синергетичного
впливу на життя людей усієї планети, що спричинило процес глобалізації, кульмінацією
якого може стати виникнення планетарної цивілізації.
Аналізуючи цивілізаційний поступ людства наприкінці ХХ — початку ХХІ століть, ми
бачимо, що прискорення пізнання світу розширило можливості людини й сприяло зміні
усього простору її життя — побуту, професійної діяльності, освіти, культури, дозвілля,
медицини, способів комунікації та багатьох інших компонентів. Цей процес не є ідеальним,
він має позитивні — технологічний прогрес, і негативні — екологічна криза, наслідки. Нині
в освоєнні багатьох технологій людство досягло експонентного рівня розвитку. Тільки
упродовж останніх десяти років завдяки людському розуму створено Wi-Fi, багатоядерні
процесори, смартфони із сенсорним екраном, флеш-накопичувачі, гібридні, водневі та
електричні автомобілі, взуття із вбудованим процесором, Web2.0, соціальні мережі та
планшетні комп’ютери. Ці інновації надзвичайно швидко стали невід’ємними атрибутами
життя суспільства, насамперед, поколінь, які народилися у добу комп’ютерів, цифрових
технологій, Інтернету — Y, Z і Альфа.
Ці покоління вирізняються своєю інтелектуальною та емоційною своєрідністю, їх
світ цінностей, значною мірою, є підвладним онлайн-соціалізації. Сім’я, а разом із нею
різноманітні освітні інституції, з кожним роком втрачають свій вплив на цей процес.
Віртуальний світ доволі часто виявляється більш привабливим для підростаючого
покоління, ніж світ реальний, оскільки перший немає кордонів, перешкод, обмежень і
обмежувачів. Аборигени світу цифрових технологій таким чином абстрагуються від
бідності, насильства, приниження і за межами реальності прагнуть забути своє соціальне
становище, умови, в яких фізично живуть, — вони віднаходять пристанище та втіху у
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Сучасний дискурс розвитку загальної педагогіки та філософії освіти
дружньому до них віртуальному світі. Саме тут, на противагу реальному життю, вони
швидко знаходять своїх героїв і друзів, змінюють ідентичність та експериментують зі
своїм статусом, інтерпретують та поширюють інформацію. У віртуальному світі вони є
вільними у виборі змісту і стилю спілкування, прийнятті рішень тощо.
Покоління Z (середина 1990-х — до 2010 р.) є першим, для якого світ життя і світ
цифрових технологій — невіддільні. Це світ надзвичайно швидкоплинних змін. Ще
більш інтенсивні зміни очікують на покоління Альфа, яке приходить у світ після 2010 р.
[10]. Перші представники цього покоління вже стали школярами. Появі покоління
Альфа передував великий інформаційний бум, експонентне наростання якого — явище
повсякденного життя, таке ж звичне, як автомобілі, телевізори, літаки. Це покоління
повністю зможе скористатися плодами нової цивілізаційної революції, що суттєво змінить
усі сфери життя.
Стівен Гокінґ та інші науковці передбачають, що саме зазначені покоління здійснять
перехід людства до самовизначеної еволюції, суть якої полягає у заміні законів природного
добору законами раціонального проектування [9]. Цифрові технології перетворюють
генетику на інформаційну науку, що відкриє широкі перспективи біоінженерії та
процесам самовизначеної еволюції. Такі можливості відкривають не лише чималі
перспективи збільшення тривалості та якості життя, а й значні загрози втручання у
процеси саморегулювання а, можливо, і їх втрати. Як завжди, ми балансуватимемо між
добром і злом, що вимагає включення до порядку денного питання цінностей, наукової
та освітньої етики.
Етичні питання, що мають супроводжувати нову цивілізаційну революцію, набувають
ще більшої актуальності у зв’язку з тим, що до 2029 р. штучний інтелект, як вважає
Р. Курцвейл, перевершить фізичні й інтелектуальні можливості та емоційний інтелект
людини [5]. Нині ми стаємо очевидцями зближення фізичного, біологічного і цифрового
світів, що призведе до їх об’єднання. Технології, поставлені на службу людини, змінюють
якість та простір її існування. Нові покоління можуть отримати перспективи, які ще й
нині вважаються фантастикою.
Нові можливості породжують нові виклики та загрози. Нинішні, а тим більше наступні
покоління, мають опановувати новітні технології протидії маніпуляціям, кібервійнам
та іншим небезпекам. У найближчі роки реальність хакерських атак і кібервійн між
державами та міжнародними корпораціями може стати однією з найбільших загроз.
Про це, зокрема, свідчить заява трьох керівників розвідувальних структур США, яка
була оприлюднена під час слухань у Сенаті наприкінці грудня 2016 р. У заяві, зокрема,
зазначається: «Росія є повномасштабним актором у кіберпросторі, який створює головну
загрозу уряду США, військовій, дипломатичній, комерційній, іншій критично важливій
інфраструктурі та ключовим мережам постачання послуг через її високорозвинену
наступальну кіберпрограму, застосування складних тактик, техніки та процедур».
Керівники розвідувальних структур США звертають увагу на те, що «російські хакерські
операції були націлені на урядові організації, критично важливу інфраструктуру,
експертні установи, університети, політичні організації та корпорації» [1]. Недооцінка
таких загроз може мати негативні глобальні наслідки, на які повинні реагувати не лише
спецслужби, а й університети, що зобов’язані зробити корективи у підготовці фахівців,
здатних упереджувати катастрофи у кіберпросторі, а також уся сфера освіти, покликана
допомогти громадянам опанувати навики критичного мислення. Зважаючи на гібридну
війну, ця проблема є найбільш чутливою для України, оскільки країна сама не готова і не
готувала своїх громадян до протидії інтернет-провокаціям та кіберзагрозам на кшталт атак
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на енергосистеми [3]. Як свідчать події останніх років, у багатьох інших більш розвинених
країнах є проблема з критичним сприйняттям інформації та протидії кібератакам.
Актуальність інформаційної безпеки зростає разом зі збільшенням швидкості
інформаційного цунамі. Сьогодні на нашій планеті інформація поширюється не лише
через Інтернет, а й за допомогою майже шести мільярдів телевізорів і радіоприймачів.
Щорічно з’являється п’ять мільярдів наукових видань та статей, 250 тис. дисертацій і
звітів. Період подвоєння об’ємів світової інформації продовжує скорочуватись, ще
швидше зменшується і кількість перешкод на шляху доступу до цієї інформації. Людство
вже стоїть на порозі інтернетизації усього простору земної кулі. До 2020-го, порівняно
з 2011 роком, швидкість інтернет-з’єднання зросте у три мільйони разів, що дозволить
задовольнити постійно зростаючий попит користувачів, кількість яких також невпинно
збільшується [4].
Доступність інформації та поінформованість громадян, зростання рівня освіченості,
поява нових секторів зайнятості та відмирання старих призводить до трансформації
соціальної структури сучасного суспільства. Експонентний розвиток цифрових технологій
спричиняє зміни на ринку праці, зникнення традиційних для ХХ століття професій та
появу нових. Тому перед освітньою сферою постають значні виклики, а зростаючі вимоги
до рівня компетентності персоналу вже нині вимагають від сфери освіти змін, що мають
забезпечити адаптивність фахівців до діяльності в умовах інноваційного розвитку,
постійних змін технологій та функціональних обов’язків.
На появі нових професій наголошують експерти міжнародного кадрового порталу
HeadHunter Україна [6]. Ми є свідками того, як сучасний бізнес занурюється в Інтернет.
Краудфандинг, краудсорсинг, поява фрілансерів — приклади інтернетизації бізнесу та
самоорганізації громадян у реалізації спільних проектів. Пошук інвестицій, фінансові
операції, просування товарів і послуг, підбір персоналу значною мірою здійснюється через
всесвітню мережу. Передбачається, що, крім популярних зараз розробників і геймерів,
поколінням Y, Z і Альфа потребуватимуть дизайнерів віртуальних світів, проектувальників
нейроінтерфейсів, цифрових лінгвістів, організаторів інтернет-спільнот, мережевих
юристів, архітекторів даних, ветеринарів для роботів, операторів штучного інтелекту,
архітекторів розумних будівель, фахівців з утилізації непотрібної інформації, упорядників
віртуального простору сучасної людини та управлінців для її онлайн-профілю, дизайнерів
комплексних систем, інженерів даних, соціальних працівників цифрових мереж, фахівців
з персональних брендів, діджитал-детективів тощо [7].
Ринок праці все більше потребуватиме багатофункціональних фахівців, які
володітимуть навиками комплексного розв’язання проблем, зможуть працювати «на
перетині» різних професій, будуть компетентними у декількох галузях, плануватимуть свої
дії з урахуванням діяльності інших колег, розумітимуть внесок кожного у спільний проект,
а також демонструватимуть відкритість для нового досвіду та готовність передавати його
іншим.
Зважаючи на означені тенденції, суттєвих трансформацій зазнає професійна освіта.
Університети, коледжі та професійні ліцеї зобов’язані створювати умови для навчання за
інтегрованими професіями, опанування яких сприятиме багатофункціональності фахівців
та розвиткові їхнього уміння комплексно розв’язувати проблеми.
Отже, освіта буде скерована на розвиток таких особистісних якостей, як уява,
креативність, ініціативність, лідерство, вміння розв’язувати комплексні проблеми і
переробляти знання для створення нової реальності. Майже всі інші вміння, що раніше
потрібні були людині, нині опановувати не варто, оскільки ними можуть володіти роботи,
які виконуватимуть значний обсяг завдань. Проте, незважаючи на «розум» роботів,
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великі швидкості технологічного прогресу та інновацій, значний обсяг навиків штучного
інтелекту, роль і відповідальність людини буде лише зростати адже саме вона є творцем
штучного розуму.
Висновки. Науковий дискурс основних тенденцій цивілізаційного розвитку дозволив
зробити висновок, що з-поміж усіх законів, згідно з якими живе людство, найважливішим
є закон відтворення суспільства. Дія цього закону повторюється у житті кожної людини,
наділеної розвиненим інтелектом. Множинністю зусиль, скерованих на удосконалення
життя, забезпечується процес відтворення суспільства, коли кожне наступне покоління
відтворює і примножує здобутки всіх попередніх. Цей закон доведено історією тривалістю
2,5 мільярди років, що минули з часу появи людського роду на теренах нашої планети.
Він неспростовно доводить, що з кожною наступною цивілізаційною революцією процес
відтворення прискорюється і ускладнюється. Відтворення суспільства на етапі когнітивної
революції не мало явних ознак, які можна було бачити наочно, але без нього ми нині
не могли б спостерігати і брати участь у відтворенні, що є зримим для кожної людини.
Це стало можливим завдяки розвиткові інтелектуальних, когнітивних і креативних
здібностей людини. Закон відтворення суспільства зробив можливим поступ людства до
сучасного цивілізаційного рівня.
Завдяки новітнім технологіям світ стає все ближчим до того часу, коли з’явиться
можливість задовольнити основні матеріальні потреби людини та вирішити найбільшу
кількість її проблем. Завдяки експонентному розвитку найближчі 20–30 років людство
може забути про загрозу голоду, нестачу питної води та поширення багатьох хвороб.
Уперше в історії будь-яка людина наділена інтелектуальними можливостями, має мету,
завзяття, доступ до технологій та капіталу, може подолати серйозні виклики. Нині
найбільші світові проблеми розглядаються як нові можливості для бізнесу і розвитку.
Сучасний експонентний розвиток суспільства одночасно породжує і численні виклики,
серед яких основним є його неузгодженість з етичними тенденціями еволюції людства.
Одним із головних механізмів цього узгодження вважаємо поступальний розвиток сфери
освіти, основною місією якої повинен стати багатогранний та прогностичний розвиток
особистості, спроможної вирішувати як хронічні проблеми сучасності, так і упереджувати
нові, що неминуче виникатимуть у процесі суспільних і технологічних трансформацій.
Для України, на сьогодні, не має альтернативи, яка могла б замінити вирішальний
вплив людського розвитку на цивілізаційний поступ. Лише забезпечення відтворення
суспільства з доданою цивілізаційною вартістю може вивести нашу державу на рівень
цивілізаційної конкурентоспроможності. Закон відтворення суспільства є неспростовним
доведенням цієї істини. Якщо суспільство прагне досягати вершин досконалості, воно
має найбільше коштів інвестувати у людський розвиток. Чим вищий рівень людського
розвитку, тим досконалішим є суспільство і більшими стають його можливості.
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІКИ:
ОСВІТОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ
Анотація. У статті показано, що розширення предметного поля сучасної педагогіки
вимагає досліджень, які виходять за межі дисциплінарних і набувають ознак між- та
мультидисциплінарності; новий якісний рівень досліджень в галузі освіти можливо
забезпечити на засадах освітології як наукового напряму інтегрованого дослідження сфери
освіти, що зосереджує увагу на об’єктах та явищах з «жорстким» та широким типом
міждисциплінарності, які виходять за межі усталеного предмета педагогіки; визначено
критерій розмежування педагогічних досліджень й досліджень в галузі освітології (наук про
освіту) — «тип міждисциплінарності дослідження».
Ключові слова: педагогічне дослідження, освітологія, міждисциплінарне дослідження,
тип міждисциплінарності дослідження.
Вступ. Глобалізаційні та інтеграційні процеси у світі, становлення та розвиток
інформаційного простору, і, як наслідок, тотальна інформатизація всіх сфер суспільства й
поява принципово нових форм комунікації, значною мірою вплинули на процес формування
нового наукового знання, технологізацію наукового дослідження, взаємодію різних
наукових галузей. У глобалізованому світі необхідною умовою подолання масштабних та
складних проблем, що постали перед людством, є інтегрування зусиль фахівців різних наук
у їх вирішенні, розширення меж дисциплінарних досліджень, а у професійній підготовці
майбутніх фахівців — забезпечення «високого рівня інтеграції професійних знань на фоні
все більш прискореної диференціації навчальних дисциплін» [6].
Таким чином, при здійсненні досліджень зростає значення й актуальність взаємодії
представників різних галузей наукового знання.
«Фрагментація наукової думки (а, відтак, і наукових інституцій) за предметом
дослідження, як цього вимагають канони некласичної науки, зумовили формування
системи теорій, які описують певні зрізи реалій, але не формують цілісного «теоретичного
простору», що мало б унеможливити схвалення рішень (економічних, політичних чи
інженерних) усупереч життєво важливим інтересам людства» [1]. Варто підкреслити,
що в Європейському Союзі на міждержавному рівні сформульовано цілі інтеграції
європейської науки.
Проблеми міждисциплінарних досліджень висвітлюються вченими різних галузей
науки, зокрема В. Кременем (філософія освіти), В. Огнев’юком (освіта), Л. Загвойською
(економіка), І. Матяш (архівознавство), О. Афанасьєвою, Є. Вишняковою (дидактика вищої
школи) та ін. Окреслена проблема значною мірою стосується гуманітарних наук, зокрема
педагогіки, оскільки поділення цієї галузі наукового знання на окремі напрями, значна
частка суб’єктивізму у дослідженнях утруднюють отримання холістичного результату.
Мета статті полягає у висвітленні освітологічного контексту міждисциплінарних
досліджень у галузі педагогіки.
Виклад основного матеріалу. Педагогіка не належить до замкнених, суто галузевих
дисциплін, вона розвивається в усіх багатовимірних зв’язках з іншими галузями наукового
знання. Сфера її функціонування практично не обмежена, оскільки педагогічна наука
впливає на ефективність функціонування не тільки всіх сфер життєдіяльності суспільства,
а й на формування особистості кожного громадянина, рівень його освіченості, вихованості,
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ціннісних орієнтацій, трансляцію суспільного й культурного досвіду між поколіннями,
розвиток інтелектуального потенціалу кожної країни, якості її людських ресурсів в цілому.
Разом з тим розвиток сучасної педагогіки все більше спирається на дослідження,
які виходять за межі дисциплінарних і набувають ознак міждисциплінарних, а, іноді, й
мультидисциплінарних досліджень. Така ситуація для виходу на якісно новий рівень
досліджень в галузі освіти відповідно до складних, швидкозмінних реалій глобалізованого
світу викликає необхідність або розширення предмета педагогіки, або визначення
предметного поля наук про освіту.
Проблему щодо розширення предмета педагогіки, подолання методологічної
багатовимірності у педагогічних дослідженнях польські науковці вирішують через
впровадження субдисциплін педагогіки, коло яких постійно розширюється. До педагогіки у
Республіці Польща відноситься значна кількість субдисциплін, зокрема історія виховання,
філософія педагогіки, педагогіка релігії, педагогіка культури, соціальна педагогіка,
педагогіка ресоціалізації, педагогіка опікунства, пренатальна педагогіка, педагогіка
родини, педагогіка творчості, інклюзивна педагогіка, педагогіка спорту, соціологія освіти,
освіта дорослих, основи освітнього права, економіка освіти, гендерна педагогіка, теорія
виховання, альтернативна педагогіка, ранньошкільна педагогіка, педагогіка управління,
порівняльна педагогіка, медіа педагогіка, спеціальна педагогіка, педагогіка здоров’я,
педагогіка праці, педевтологія, шкільна дидактика, психологія навчання, загальна
педагогіка, методи педагогічних досліджень. Разом з тим, таке розширення предметного
поля педагогічної науки не в змозі припинити наукові дискусії серед польських вчених
щодо предмета й функцій сучасної загальної педагогіки.
Нині потрібно враховувати, що освітній процес трансформується відповідно до
цивілізаційних перетворень. Якщо врахувати, що навчальні заклади й освітні установи
функціонують в умовах ринку, то дослідження їх конкурентоспроможності, управлінських
технологій, бізнес-процесів в освіті, досягнення стандартів якості освіти набувають значної
актуальності. Разом з тим, вивчення таких проблем у дисциплінарних межах педагогіки
стикаються зі значними труднощами, які не можна подолати, застосовуючи виключно
методологію педагогіки. Те саме можна віднести й до процесів, які відбуваються в економіці
освіти, соціології освіти, освітній політиці тощо. Відтак, освітні явища й процеси, що
відображають інтегрування різних галузей науки у формуванні нового знання про освіту,
взаємодію сфери освіти з іншими сферами суспільства, можуть бути дослідженні виключно
у межах між- та мультидисциплінарного підходів, зокрема на засадах освітології.
Останніми роками в Україні активно розвивається новий науковий напрям
інтегрованого дослідження сфери освіти — освітологія [4]. Проблеми розвитку освітології,
що обговорювалися українськими й польськими вченими на науковому семінарі у Варшаві
(2011 р.), знайшли своє відображення у колективній монографії [11].
Освітологія визнає апріорі, що освіта за останні роки стала докорінно іншою і якісно
відрізняється від попередніх традиційних поглядів. Освітологія розглядає освіту широко,
а саме як: процес зовнішнього впливу на засвоєння індивідом узагальненого соціального
досвіду та цінностей; результат, рівень загальної культури й освіченості людей; цінність
(державну, суспільну, особистісну); соціальний інститут, що впливає на стан свідомості
суспільства; соціокультурний феномен, система різноманітних навчальних закладів і
освітніх установ [6].
Як відомо, основні підходи до проведення наукових досліджень класифікуються за
критерієм «міра повноти пізнання навколишнього світу». Серед таких підходів виділяють:
дисциплінарний, міждисциплінарний, мультидисциплінарний та трансдисциплінарний.
Дослідження, які здійснюються у межах дисциплінарного підходу — це дослідження,
що проводяться в рамках однієї наукової галузі, обмежені її об’єктом, предметом та
методологією дослідження. Головна ознака дисциплінарних досліджень полягає у тому,
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що проблеми, які обираються, досліджуються з використанням методології та наукового
інструментарію конкретної науки. Дисциплінарний підхід застосовується фахівцями
конкретної наукової галузі.
Разом з тим, вирішення складних проблем суспільства та людини вимагає взаємодії та
конвергенції між різними галузями наукового знання, дисциплінами й субдисциплінами,
а тому потребують залучення до досліджень представників різних наук для забезпечення
цілісності, всебічності й комплексності у розв’язанні проблеми. Така необхідність сприяє
розвитку мульти- та міждисциплінарних досліджень в останні роки, збільшенню уваги до
міждисциплінарних досліджень [3].
Міждисциплінарні дослідження — це дослідження, які передбачають взаємодію різних
галузей наукового знання у вивченні одного й того ж об’єкта складної реальності. До
основних ознак міждисциплінарних досліджень можна віднести: поєднання різних галузей
наукового знання; використання методології та мови більш, ніж однієї дисципліни (двох);
аналіз та інтерпретація результатів з позиції «провідної» дисципліни. Варто підкреслити,
що імпульсом до розвитку міждисциплінарних досліджень у світі стала поява дисциплін та
галузей знання, в яких рівень міждисциплінарності виявився набагато вищим, ніж в інших.
Найбільший динамізм та міждисциплінарний потенціал спостерігається у суспільних та
гуманітарних науках, на які у розвинених країнах виділяються значні обсяги фінансування
зважаючи на соціально-політичні та економічні причини, зокрема розвиток масштабного
ринку продукції та послуг, визнання за провідний критерій в системі сучасних цінностей
показник «якість життя»[8].
Узагальнюючи напрацювання науковців, можна виділити такі види міждисциплінарності: між науковими галузями, між окремими спеціальностями однієї
і тієї самої галузі, між окремими спеціальностями різних галузей науки. Такі види
міждисциплінарності узгоджуються з класифікаціями Дж.Кляйна та Р. Кенінга.
Міждисциплінарність, за Дж. Кляйном, поділяється на вузьку та широку. Про вузьку
міждисциплінарність йдеться, коли у процесі дослідження відбувається інтегрування
близьких за методологією і парадигмами дисциплін (наприклад, окремими спеціальностями
однієї і тієї самої наукової галузі). Широка міждисциплінарність передбачає інтегрування
методів, концепцій і/або теорій наук, які мають незначну сумісність (наприклад, різними
науковими галузями, окремими спеціальностями різних галузей науки). Формами
інтегрування визначаються пошук точок дотику між усталеними галузями наукових
знань та реструктурування — виокремлення частин дисциплін для формування нового
когерентного цілого (Дж. Кляйн).
Щодо типів міждисциплінарності, то для досліджень у сфері освіти найбільш вдалою,
на наш погляд, є виокремлення «м’якого» і «жорсткого» типів міждисциплінарності
(Р. Кенінг), оскільки саме «тип міждисциплінарності» можна розглядати як критерій
розмежування педагогічних досліджень та досліджень з освітології (наук про освіту).
Педагогічні дослідження за своєю сутністю завжди відрізняються м’яким типом
міждисциплінарності, оскільки дослідження суто педагогічних явищ і процесів
вимагають «вузької» міждисциплінарності: у таких дослідженнях відбувається
інтегрування близьких за методологією і парадигмами наукових дисциплін. Дослідження
з наук про освіту (освітологічні дослідження) завжди можна віднести до «жорсткого»
типу міждисциплінарності, оскільки у таких дослідженнях реалізується «широка»
міждисциплінарність: використовуються методи, концепції і/або теорії наук, які мають
незначну сумісність (філософія освіти, історія освіти, культурологія освіти, управління
освітою, освітня політика та освітнє право, економіка освіти, соціологія освіти тощо).
Аналіз фундаментальних досліджень з актуальних проблем суспільних та гуманітарних
наук НАПН України [5] показав, що з 643 проблем, визначених для дослідження, 227,
тобто 35,3%, становлять проблеми з жорстким типом міждисциплінарності. Значною

25

Розділ 1.
мірою це стосується таких напрямів дослідження: теорія і методологія педагогіки — 43,3%;
філософія освіти — 38,4%; професійна педагогіка — 40,9%; неперервна освіта — 100%;
освіта дорослих — 69,2%; теоретико-методологічні засади вищої освіти — 43,7%; зміст,
форми і технології вищої освіти — 42,3%; педагогічна освіта — 38,7%; соціальна педагогіка
— 46,6%; якість освіти, управління розвитком освіти — 44%.
Таким чином, дослідження сучасної освітньої галузі не можуть бути здійсненими
виключно на засадах методології педагогіки. Все більше при дослідженні функціонування
сфери освіти, освітніх явищ і процесів відчувається необхідність залучення методів і
когнітивного поля інших галузей науки.
До факторів, що впливають на динаміку міждисциплінарних досліджень, крім
природного розвитку самої науки, дослідники США [12] відносять:
— Цільові дослідницькі програми, обсяги фінансування яких значно перевищують
витрати на неспецифічні фундаментальні та прикладні роботи.
— Інституціональна підтримка: питання міждисциплінарності обговорюється
на рівні академічної науки, оскільки академічний сектор є лідером щодо проведення
міждисциплінарних досліджень, появи нових галузей знання тощо. За оцінкою
Національної академії наук США найбільший прогрес у сфері створення умов і проведення
мультидисциплінарних досліджень досягнуто у промислових і спеціалізованих державних
(національні лабораторії, спеціальні інститути тощо) дослідницьких структурах. На відміну
від академічного сектора, діяльність галузевих лабораторій в основному спрямована на
вирішення прикладних наукових завдань, які вимагають міждисциплінарних підходів.
Орієнтованість на практичний результат забезпечує високий рівень кооперації та
співробітництва фахівців різних галузей наукового знання.
— Постійне зростання рівня контактів промисловості та академічної науки: створення в
провідних країнах світу університетськими вченими малих і середніх високотехнологічних
компаній, що працюють на промислові корпорації, заохочення стажувань та обмінів
фахівцями між академічним та промисловими секторами науки, а також тристороння
кооперація між державними дослідницькими структурами, академічною наукою і
промисловістю.
— Освітня політика із заохочення між- та мультидисциплінарних досліджень.
Що стосується Європейського Союзу, то в основному підтримка міждисциплінарних
досліджень здійснюється в рамках великих цільових програм [9], через створення
спеціалізованих центрів, де реалізуються особисті (а не «віртуальні») контакти вчених, що
має важливе значення для формування між- та мультидисциплінарних колективів, обміну
ідеями та методами [13]. Так, при вирішенні проблем щодо вироблення чистої енергії,
перспективним кроком у стимулюванні міждисциплінарних досліджень є формування
«горизонтальних» міжінститутських зв’язків, у тому числі міжнародних, та створення
вищими навчальними закладами та іншими дослідницькими структурами спільних
дослідницьких програм і структур [10].
Висновки. Розвиток сучасної освіти вимагає досліджень, які виходять за межі
дисциплінарних і набувають ознак між- та мультидисциплінарності. Якісно новий рівень
таких досліджень можливо забезпечити на засадах освітології, методологічно спрямованої
на дослідження об’єктів та явищ з «жорстким» типом міждисциплінарності, які виходять за
межі усталеного предмета педагогіки. Критерієм розмежування педагогічних досліджень й
досліджень в галузі освітології (наук про освіту) можна вважати тип міждисциплінарності
дослідження, відповідно «м’який» чи «жорсткий», який визначає вузьку чи широку
міждисциплінарність.
Стимулювання міждисциплінарних досліджень в галузі освіти повинно відбуватися
за рахунок освітніх програм, створення різних центрів і встановлення міжінститутських
контактів, а також відпрацювання фінансової політики підтримки таких досліджень,
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створення механізмів координації та підтримки міждисциплінарних проектів в галузі
освіти на національному та наднаціональному рівнях. Лідером у міждисциплінарних
дослідженнях, відповідно до більшості прогнозів, стануть суспільні та гуманітарні науки,
а також науки про життя.
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Sysoyeva S.O. Interdisciplinaryresearch in the field of pedagogy: the educologic context
Abstract. The article shows that the widening of the subject field of modern pedagogy requires
research that goes beyond the boundaries of discipline and acquires the features of inter- and multidisciplinarity; a new qualitative level of research in education can be provided on the principles
of educology as a scientific direction of an integrated study of the field of education that focuses
on objects and phenomena with a «rigid» and broad type of interdisciplinarity that goes beyond the
established subject of pedagogy; the criterion for distinguishing pedagogical researches and studies
in the field of educology (education sciences) is defined — «the type of interdisciplinary study».
Keywords: educology, interdisciplinary research, pedagogical research, type of the
interdisciplinarу research.
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ЯК ДОРОСЛІШАЮТЬ В УКРАЇНІ І СВІТІ: ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ І
ВИКЛИКИ
Анотація. В статті розглядаються концепції дитинства як етапу розвитку людини.
Аналізується багатофакторність впливів на дорослішання дитини, формування її
ідентичності, ідентифікації, феномен «зникнення дитинства». Особлива увага приділена
характеристиці травмованого українського дитинства, факторів і причин такого стану
та шляхів виходу із нього.
Ключові слова: наукова рефлексія, історія дитинства, плинна реальність, ідентичність,
ідентифікація, цінності, антицінності, травмоване дитинство.
Вступ. Вища освіта, університетська в тому числі, отримує від загальної середньої
випускників — юнаків та дівчат, які знаходяться ще на етапі дорослішання, процеси
формування у них ще не закінчені. Тому тему моєї статті можна б було назвати: Кого
отримує наша вища школа як свою головну дійову особу, суб’єкта навчального і загалом
університетського середовища?
Тому правомірно і логічно поставити питання — що таке дорослішання, зростання
сьогодні? В яких умовах воно відбувається? Які несе в собі позитиви і негативи, які
проблеми. Які виклики ставить перед нами? Мета статті — розглянути концепції дитинства
як етапи розвитку людини, проаналізувати багатофакторність впливів на дорослішання
дитини, формування її ідентичності, ідентифікації, феномен «зникнення дитинства».
Виклад основного матеріалу. Перш, ніж проаналізувати процеси, які відбуваються
в Україні, подивимося на них з більш широко охоплюваних обширів, і передовсім — з
історичних.
Всім добре відомо, що дитинство існувало впродовж розвитку людської цивілізації,
бо не можна стати дорослим, оминувши цей період життя. Але далеко не зразу людство, а
зокрема європейська цивілізація, виокремило дитинство як стадію, етап розвитку людини,
концептуалізувало його, тобто піддало науковій рефлексії.
Наукове «відкриття» дитинства, як певного, окремого етапу у житті людини, фахівці
пов’язують з виходом у 1960 р. у Франції книги Філіпа Ар’єса «Дитина і сімейне життя за
старого порядку», де під «старим порядком» розуміється домодерний час (для нас більш
звично говорити — новий час). Ця книга стала відома широкому колу фахівців у всьому
світі і породила не лише нову наукову парадигму — дослідження дитинства, а й викликала
до життя величезну кількість літератури про дитинство, сформувала на Заході новий
напрям у науці під назвою «Історія дитинства». Ця книга була перекладена російською
мовою лише у 1999 р., і практично не викликала ніякої зацікавленості, ніякого резонансу
серед наших науковців.
З часу публікації книги багато західних науковців дискутували з Ар’єсом, розвивали
його ідеї або заперечували їх, однак жодна праця щодо дитинства і донині не обходиться без
аналізу цієї книги. У ній, зокрема, на основі аналізу зазначається, що остаточно розуміння
дитинства сформувалося у ХVII столітті, яке виявляється більше не в «сюсюканні» і в
пустощах, а в піклуванні про здоров’я дитини, фізичному і моральному [1, с. 136–142].
Звернемо увагу саме на ці слова — піклування про фізичне, моральне і додамо —
інтелектуальне здоров’я дитини. Історики дитинства стверджують, що, розпочавшись у
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XVII ст., з «віднайдення» дитинства, кожне наступне століття додавало до цього розуміння
все більше і більше складових. Особливо багатим для такого розуміння дитинства (фізичного,
морального, інтелектуального) стало XIX століття, коли ідеї про дитинство як соціальний
феномен з’являлися і поширювалися через розповсюдження грамотності, започаткування
масової загальної освіти, яка мала ввести дитину у світ дорослих через абстрактний (а не
як було до того практичний) світ знання; через долучення до правил, канонів моральності,
також певною мірою абстрактних, виключивши при цьому з світу дитини хвороби, смерть,
політику, грошові стосунки, сексуальні відносини.
ХІХ підготувало ґрунт для проголошення ХХ століття шведською громадською
діячкою Елен Кей «століттям дитини». Ми звикли надавати виключного значення
розвитку освіти, але йдеться про більш широкий вимір, про який говорив Ф. Ар’єс —
соціальний, який зачіпає усі аспекти цього феномену — одяг, стосунки в сім’ї, здоров’я,
харчування, сексуальність, розуміння моралі, книги, дитячі забави, іграшки і, звичайно,
школу, і т. ін., які у своїй сукупності створюють світ дитинства. Було усвідомлено усією
людською спільнотою існування оригінального, окремого світу дитинства, з одного
боку, а з іншого — почалася складна і системна робота над змістовим наповненням цього
феномену. Над цим працювали літератори, журналісти, медики, фізіологи і психологи,
соціологи і в першу чергу педагоги [2].
Наступна праця і наступний автор, які у значній мірі вплинули на розуміння
дорослішання у минулому, а, відтак, і у сьогоднішньому — це більш близька до нас у
часі книга американського соціолога, спеціаліста з теорії комунікацій Нейла Постмана
«Зникнення дитинства», що вперше вийшла у 1982 р., а була перевидана ним, доповнена
і розширена у 1994 р. [3].
У книзі автор віддає належне і аналізує історію дитинства через працю Ф. Ар’єса,
інших дослідників, але головна теза Постмана закумульована у назві книги — «зникнення
дитинства» нині, в наш час. Які у нього є підстави для такого висновку?
Серед перших ознак він називає комерціалізацію дитинства, що є ознакою визнання
дорослими втрати дитинством його специфіки. Комерціалізація полягає у створенні
могутньої індустрії, спрямованої на дитинство — це мода, одяг, іграшки (яскравий приклад
— лялька Барбі), конкурси дитячої краси тощо, де дитина само по собі і не дуже важлива.
Все це кореспондує з рухом суспільства, тобто дорослих до свого «ідеалу» — вічної сяючої
молодості. Адже саме на це спрямовані зусилля фармацевтів, пластичних хірургів, косметики,
моди. І діти у цій перспективі вічної молодості посідають далеко не останнє місце.
Дорослішання у такому вимірі призводить до породження нових негативних тенденцій,
і серед них дитяча сексуальність, дитячі фобії, дитяча злочинність, яка практично не
відрізняються від злочинів, що їх здійснюють дорослі.
Окремим важливим питанням в контексті окреслення сучасних тенденцій — це
дорослішання і комп’ютерні технології. Інформаційний процес, комп’ютерні технології,
тобто починають заміщувати функції, які виконувалися і виконуються живими і
авторитетними для дитини дорослими.
Нині спостерігаємо, що діти, навіть ті, які ще не вміють добре ходити і говорити, дуже
добре справляються з різними гаджетами. Іконна, візуальна, а не графічна інформація не
потребують селективної, логічної і системної розумової роботи, вона репрезентативна і
не потребує певної стадії навчання. Комп’ютерні технології, якими оволодівають діти у
ранньому віці, спрямовані на швидку реакцію у той віковий період, коли дитина не має
власної рефлексії і усвідомлення власної особистості. Дитина діє через стимули, реакції і
підкріплення у відповідності з поведінковими принципами (біхевіоризм), а не будує саму
себе, у неї не розвивається рефлексія, «довга» пам’ять, запам’ятовування, вона не оцінює
себе, свої вчинки і, таким чином, відбувається вимивання моралі у її класичному розумінні.
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До цього доєднується і проблема зникнення дитячої допитливості: вона заміщена
інформацією, інформаційним, часто кліповим, потоком, який загальнодоступний і для
його здобування не потрібно докладати певних зусиль. Відоме й ще не пізнане не поєднані
містком допитливості і немає потреби у поводиреві по лабіринту знань — дорослому — чи
то учителю, наставнику, чи батьках.
За такого стану речей класичні цінності і взагалі ціннісне сприйняття світу, оточуючих,
вчинків, що традиційно відбувається через освіту, втрачають свій сенс. Поступово зникає
межа між добром і злом, дозволеним і забороненим. Багато тривожних і неоднозначних тем,
які раніше не виносилися на широке публічне обговорення, були прихованими від дитини
(міжстатеві стосунки, насилля, душевні хвороби, різні інтимні речі) перейшли від сфери
соромного, ганебного в сферу публічно обговорюваних соціальних і психологічних явищ.
Для дитини нині немає або майже немає ніяких приховуваних дорослими утаємничених
сюжетів і тем, і тим самим світ дорослих і світ дитинства розташовуються як рівноправні.
І що це, як не зникнення світу дитинства? [4].
Але існує ще одна тенденція, яка, можливо, урівноважує або ж може урівноважити дві
названі попередні. Соціум нині побудований таким чином, що у сучасних суспільствах
немає єдиного центру впливу на дорослішання, або двох центрів, як це було традиційно
— сім’ї і школи (для деяких — і третього центру — церкви).
Нині відбувається мультифакторність впливу, існує динамічність, адаптативність
(здатність до пристосування) з самого раннього дитинства і практично до дуже зрілого віку.
Соціальний філософ Зігмунд Бауман використовує термін «плинна модерність», тим самим
підкреслюючи, що швидкі і постійні зміни не мають наперед визначеної спрямованості, вони
різноспрямовані. Невизначеність є основною характеристикою глобалізованого і водночас
фрагментованого світу, де усталені соціальні інститути, практики, навички поступаються
новим, мінливим і неочікуваним. Такий підхід унеможливлює вирішальний вплив одного
джерела на особистість — йдеться про множинність і певну рівноцінність впливів.
Однак, яким би гнучким, відкритим і лояльним не було суспільство, дорослішати нині
значно важче, ніж у традиційному суспільстві, бо немає чітких правил, меж і обмежень.
Дитина може ідентифікувати себе з певною спільнотою, і вона це робить — ідентифікує і
реідентифікує себе з різними сферами впливів, з різними групами і об’єднаннями, з якими
стикається, комунікує у процесі життєдіяльності.
Соціологи зазначають, що нині одна й та ж людина може ідентифікуватися впродовж
навіть одного дня у різних іпостасях — наприклад, вона ідентифікує себе як спортсмен,
коли є гравцем команди, як учень або студент — у складі групи, як сім’янин, як подорожній
і так далі. Тобто, підкреслимо, що питання ідентифікації і реідентифікації нині поставлено
поряд з проблемою ідентичності, яка також стоїть на порядку денному. І це є також
виразною ознакою і тенденцією нашого часу.
Як означені тенденції і виклики корелюються з процесами, що відбуваються нині в
Україні? Чи ми зовсім інші?
Як видається, багато з того, що перелічено, у великій мірі стосується і дорослішання
у нас, проте, можливо, не в такому чіткому вираженні через певну консервативність і
традиційність нашого суспільства. Але, не викликає сумнівів, що зазначені процеси все
більше прослідковуються у процесі дорослішання української дитини. До тих загальних
тенденцій хотілося б додати власне своїх, притаманних нашому життю.
Наголосимо, що події в Україні за останні два з половиною роки, трансформації як у
державному плані, так і у суспільному, особистісному, багато в чому змінили світогляд
усіх і кожного окремо. За цей невеликий проміжок часу українці проробили величезну
ментальну роботу, роботу над собою, своєю свідомістю і самосвідомістю. Країна здійснила
значний ментальний, цивілізаційний стрибок і зависла у ньому, не знаючи куди і як
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приземлитися. І з нами разом у цьому стрибку зависли і наші діти, які дорослішають,
зростають саме в таких умовах.
Українське дитинство, дорослішання пройшло разом з країною декілька етапів.
Етап нейтральності освіти і виховання загальної середньої і вищої школи в перші роки
незалежності як реакція на агресивну, наступальну радянську ідеологію, побудовану на
партійності. Ключова ідея нейтральності — дитина, молода людина має бути нейтральною
в політичному й ідеологічному сенсі.
Але ця тенденція швидко зникла, а натомість постала політизація й значна ідеологізація
дитячого світу і процесу дорослішання в Україні, яка змінювала свій вектор від ліберальних
ідей до праворадикальних з вкрапленнями неорадянських канонів, які, втім, нехарактерні
для української молоді, але активно нав’язувалися згори.
Надзвичайно потужна тенденція — це повернення до витоків, до традицій, етноцентризм,
пов’язаний із традиціоналізмом. Відзначимо, що це одна із найпотужніших тенденцій,
яка зберігається донині як провідна. Вона великою мірою добровільна, ініціативна,
підтримується усім суспільством, і що важливо — дітьми і молоддю.
З критикою цієї тенденції виступають інтелектуали, представляючи її «шароварщиною»,
«старосвітськістю», що, на мою думку, не зовсім справедливо, якщо ми говоримо у термінах,
у парадигмі «мінливої плинності», значної кількості ідентифікаційних патернів, провідним
з яких виступає саме українськість, яка пов’язана перш за все з етнологічним виміром. Це
врешті решт ознака постмодерності, коли в одному полі уживаються і співіснують різні,
навіть протилежні концепції і погляди.
Значний релігійний вплив на дорослішання як тенденція, який, відзначимо, в останні
два з половиною роки дещо послабився, мабуть, через невизначену позицію української
церкви московського патріархату, яка, врешті, опікується своїми статусними проблемами.
Однак, релігійність як необхідна складова входить до патерну дорослішання, а релігійне
розуміння моральності багато в чому замінює світське її розуміння. Звідси виходить
повчальність, моралізаторство і дидактизм, нав’язування своєї точки зору, яке є складовою
українського дорослішання, хоча, вони, мабуть, не дуже сприймається дітьми і молоддю,
але входить до її ідентифікаційного і самоідентифікаційного коду.
Як певну противагу або антитезу попередній тенденції можемо відзначити й тенденції
впливу на дорослішання антицінностей, коли добро і зло втратили свою вагу і значущість на
фоні неприйнятного більшістю і олігархічного розвитку суспільства, в якому справедливість
і несправедливість, вірність і зрадництво, повага і зневага мають також мінливий характер,
залежить від контексту і того, чиїми устами промовляються ті чи інші слова. Діти і молодь,
як і все суспільство, звикли до того, що сьогодні це біле, а завтра — чорне. Для цієї тенденції
характерна станова ідентичність, станова моральність. Коли говоримо про дітей — то
ідентичність відповідно до професії батьків, навіть цілих станів — середнього класу, бідних.
Найбільш яскравим і кричущим прикладом прояву антицінностей є результати
е-декларування чиновників і депутатів Верховної Ради, а саме їх пояснення походження
незліченних багатств в той час, коли йде війна і суспільство, волонтери вишукують кошти
на забезпечення армії, а половина країни живе на субсидіях. Країна разом з молодим
поколінням здригнулася від того, які «цінності» сповідують наші можновладці.
Характерною і загальною тенденцією українського дорослішання є травмоване
дитинство. І через причини, про які йшлося вище, а головне — через агресію Росії стосовно
України, війну проти України, у яку втягнуті не лише дорослі, а й діти — ті, які проживають
на окупованих територіях — Донбасі і Криму, у «сірій» зоні, та й по всій території — всіх
торкнулася війна. Це переміщені діти, внутрішні біженці, але ж біженці, яких той же Зігмунд
Бауман, дуже широко і повно розглядаючи проблему біженців як світову, називає «людськими
відходами» [5, с.65]. Він зазначає, посилаючись на солідні дослідження, що основний
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складник ідентичності біженців або переміщених осіб — це те, що вони «не — потрібні»,
«пере — міщені», небажані, для них характерна «заморожена плинність», затяжний стан
тимчасовості. Все це стосується нас безпосередньо: в умовах кризового стану українського
суспільства, падіння рівня життя, зубожіння зростають у «замороженій плинності» діти,
вони народжуються, дорослішають, і невідомо, скільки це буде продовжуватися.
Не буде перебільшенням передбачити, що в Україні з’являться і біженці та їхні діти
з країн Азії та Африки, яких стара Європа просто не переварить, а повертатися назад їм
просто немає куди.
І остання тенденція, про яку можна говорити як оптимістичну, але з великим сумом.
Це героїзація, ідеалізація подій і людей, яка в цілому є характеристикою нової, високої
моральності в нашому суспільстві, але пов’язана із трагічними подіями, смертями людей
але, як результат, моральним очищенням.
Висновки. Дорослішання в Україні пов’язано з народженням нових героїв і поверненням
до нашої історичної пам’яті тих, які були викреслені з українського контексту.
Але яку дорогу ціну платимо ми за таке дорослішання — і в глобальному контексті, і
в нашому, українському.
Окреслені тенденції — це і є виклики, на які маємо відповідати. Гостро стоїть питання
— як? Як об’єднати глобалізацію і фрагментарність, європейськість і традиційність,
переміщуваність і осідлість, ідеалізм і прагматизм, загальні тенденції з частковими?
Мабуть, годі шукати універсальні рецепти. Хочу в кінці навести цитату, яка, можливо, і
буде певною відповіддю на поставлене запитання. Французький суспільний діяч, політик
Доменік де Вільпен зазначає: «Щоб керувати великим кораблем — людством і маленьким
човником — людиною, мають узгоджуватися усі дії…відбуватися примирення етики з
прогресом, економіки з мораллю, індивідуального з колективним, духовного з миттєвим,
влади з народом; пристрасті з розумом, вірність традиціям з різноманітністю культур;
прийняття нової культури ризику і свободи, а найголовніше — навчитися сприймати світ
таким, яким він є, виховати у собі інтерес до цього світу, дорослішати разом зі своїми
дітьми, намагаючись зрозуміти і прийняти їх».
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ДУХОВНО РОЗВИНЕНА ОСОБИСТІСТЬ У ПСИХОВИХОВНОМУ ВИМІРІ
Анотація. У статті розкривається динаміка категорії «дух» у контексті проблем
виховання зростаючої особистості. У цьому плані методика має справу з конструктами
«духовність» і «Я-духовне». Наголошується, що кінцевою метою виховного процесу повинна
бути духовно розвинена особистість. Кожен вихованець мусить стати суб’єктом власної
духовної «Я-системи», використовуючи її у регуляції своєї поведінки, діяльності, спілкування.
Досягти цю кінцеву мету можливо у організованому Я-центрованому розвивальному
вихованні, яке ґрунтується на етичній свідомості та етичній рефлексії. Аналізуються
два суб’єкт-суб’єктних відносин, які необхідно рівною мірою утверджувати у процесі
сходження підростаючої особистості до духовних цінностей. Пропонуються психологічні
засоби підвищення стійкості духовної Я-системи.
Ключові слова: дух, духовність, етична свідомість, етична рефлексія, Я-система,
Я-центроване розвивальне виховання.
Вступ. Духовність особистості — проблема, яка конституює її вищу сутність,
смислоціннісну іпостась. На філософському рівні означена проблема, яка має тривалу
історію, продуктивно осмислена у всій її глибині й цілісності. Нині ми долучаємося до неї
не лише у психологічному, а й у технологічному контексті. Цього разу вона висвітлюється
новими гранями, оскільки йдеться про пошук реальних засобів уведення особистості у
світ духовності. З огляду на сказане, слід зважити на певні обставини.
Духовно досконалій особистості жити у сучасному світі нелегко, позаяк у ньому діють
досить потужні сили, які перешкоджають їй бути досконалою. За таких умов духовно
розвиненій особистості необхідно стати справжнім майстром, щоб підтримувати внутрішню
гармонію, не впадати у розпач, залишатися вірною особистим цінностям та високому сенсу
життя. Однак, щоб прогрес людства тривав неперервно, іншого шляху для нього, окрім
духовного, немає. Мета статті— розкрити сутність психологічних чинників, які сприятимуть
на достойному рівні свідомості сходженню особистості до духовних цінностей.
Виклад основного матеріалу. При організації виховання у дітей та підлітків вищих
духовних цінностей слід враховувати широку соціальну ситуацію, у якій відбуватиметься
цей процес, точніше суспільні погляди на такі цінності, глибину їх осягнення і відповідні
ставлення до них. Скажімо, любов як благородне почуття, що підносить особистість за межі
тимчасового, буденного, часто-густо перетворюють лише на швидкоплинне хвилювання,
властиве людині. У такому разі відпадають підстави для прагнення зростаючої особистості
до вищих сенсів життя і духовного перетворення. Втрачається значущість достойних вчинків;
вони переважно видаватимуться непотрібними. Такі вчинки, що втратили для особистості
високосмислову основу через власне знецінення відповідних цінностей аж до їх безглуздості,
набувають статусу голих фактів, які не приносять користі ні їхнім авторам, ні оточуючим.
Процес духовно-морального виховання зростаючої особистості повинен здійснюватися
у контексті світоглядних утворень, таких як «світ людей» і «світ речей». Традиційний
виховний підхід теж не дистанціюється від них. Однак реальне уявлення вихованця про
ці утворення обмежується певною автономією, відсутністю стійких причинно-наслідкових
зв’язків між ними. Обґрунтуванням такої психологічної ситуації слугує онтогенетично
первинне тяжіння дитини до близьких людей (передусім рідних). Власне, і сам процес
пізнання початково центрується на людині, лише пізніше поширюючись на речі, що
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Розділ 1.
оточують. Відтак, у свідомості особистості значною мірою втрачається цілісність, згідно
з якою людина є творцем світу речей у широкому розумінні цього слова.
Ця обставина набуває особливої ваги стосовно процесу виховання, прямою метою якого
виступає духовно розвинена особистість. Виховуючи дитину, слід, по-перше, забезпечити
у неї суб’єктивну значущість людини, її непересічність і велич, зумовлені виключно її
великими діяннями, безкорисливо спрямованими на благо інших. По-друге, важливим
виховним завданням має виступити реалізація так званого орієнтаційно-ціннісного
зміщення. Обов’язково повинна відбутися внутрішня центрація саме на духовних діяннях,
а вже потім на самій людині як автора цих діянь. Таким чином у самосвідомості зростаючої
особистості сформується переконання, що якраз духовне діяння, вчинки виступають
єдиною мірою її розвитку.
Духовне самопереконання як особлива рефлексивна дія має обов’язково бути у
внутрішньому арсеналі вихованця, який орієнтується на духовне зростання. Звично таку
дію намагаються ототожнити з інтелектуальною рефлексією, аргументуючи тим, що ці
утворення спрямовані не назовні, а всередину суб’єкта. Також вони наводять логічний лад
у його внутрішній діяльності. Однак таке обґрунтування видається недостатнім, оскільки
дія духовної рефлексії сягає далі згаданої логічної функції (хоча вона досить важлива)
і має закінчитися з певною мірою ймовірності зміною позиції стосовно певної духовної
цінності. Саме зважаючи на означену функцію, її доцільно кваліфікувати духовним
самопереконанням. Воно ж набагато психологічно важче, ніж логічний процес як такий,
оскільки апелює до емоційно-ціннісних переживань людини. Крім того, зростаючій
особистості при розгортанні процесу духовного самопереконання доводиться звертатися й
до власної мужності, адже вона має справу й з тіньовою стороною Я-духовного. Здійснити
ж, так би мовити, візит до цієї сфери їй завжди нелегко. Адже все залежить від того, які шари
пережитого, що безпосередньо можуть бути пов’язані з соромом, відразою й іншими вкрай
негативними емоційними переживаннями, особі необхідно відтворювати у свідомості.
Якщо такий процес рефлексії через підвищену душевну складність стає неможливим, тоді
найкращим виходом із ситуації буде чесне самовизнання людини, що вона боїться своїх
думок, оскільки вони вимагають непосильних напружень, і тому відмовляється від них.
Особистість, що стає на шлях духовності, повинна володіти вираженим моральнопрогностичним мисленням. Таке мислення полягає у здатності людини передбачати
моральне діяння, визначати його позитивну (чи негативну) міру впливу на інших.
Ця здатність основана на врахуванні відповідних вчинкових провісників, які лише
сигналізують про можливість певної моральної колізії. Однак на цьому моральна
мисленнєва діяльність не закінчується: вона відшуковує і реалізує найбільш оптимальні
шляхи вирішення подібних моральних ситуацій.
Духовно розвинена особистість має суттєву особливість — вона вибудовує стосунки, за
яких звертається по допомогу, у разі потреби, насамперед заради іншого чи найближчого
оточення і лише потім заради себе. Це є дійсним проявом діяльнісної поваги такої
особистості до тих, з ким вона перебуває у тісних відносинах, піклування про них; при
цьому особистість ставить себе у позицію ціннісної підпорядкованості. Тож спроможність
надати перевагу іншому, коли сам перебуваєш у скрутному становищі, становить суть
високої духовно-моральної самосвідомості.
Виховуючи духовність, слід виходити з того, що індивід народжується з налаштованістю
на розвиток саме Я-духовного, становлення самого себе як особистості. Було б добрим
знаком, якби цей розвиток виявлявся однозначно продуктивним. Однак цього не
трапляється: Я-духовне завжди зустрічає перепони як зовнішні, так і внутрішні, які
впливають на його якість, гальмуючи чи зміщуючи у негативний бік.
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Початково вихованець мусить максимально усвідомити духовність (цінності, що
її складають) як дію-вчинок, поведінку загалом. І це діяльнісне відображення добра
попереджатиме пасивність, яка зазвичай виникає у навчальному процесі, коли більшість
знань об’єктивно не могли бути використані у реальній практиці. З іншого боку, на основі
саме такого розуміння духовності мають створюватися відповідні технології її виховання.
Стосовно осягнення людиною самої себе (своїх розумових, моральних, соціокультурних
надбань), уведена категорія «Я-концепція». Однак для розуміння особистістю власної
внутрішньої духовної картини доцільно застосовувати більш логічно строге поняття
«Я-система». У ньому має фіксуватися ієрархія цінностей за їх смисловою висотою,
узагальненістю і підпорядкованістю, а також місце нижчих душевних пристрастей та
емоційних переживань, більш чи менш стійких почуттєвих утворень.
Кожний вихованець повинен стати суб’єктом власної «Я-системи», використовуючи
її для регуляції своєї поведінки, діяльності, спілкування. Щоб вихованець піднявся до
такої надздібності, він мусить усвідомити, що духовна самосвідомість, на основі якої
формується «Я-система», не є актом самоспоглядання, а виступає складною дією, якою
слід цілеспрямовано оволодіти і надати їй внутрішнього сенсу.
Із самосвідомістю пов’язана й вершинна мета розвитку особистості — набуття власної
суб’єктності, під якою розуміємо її здібність у кожній ситуації і за будь-яких обставин
самостійно визначати свої соціальні дії і в кінцевому підсумку свою життєву спрямованість.
Здібність, про яку йдеться, є широко узагальненим утворенням, а значить проходить
тривалий час становлення, коли конкретні ситуації змушують особистість внутрішньо
їх упорядкувати за соціальними способами вирішення і відповідною мотивацією. І
лише після цього можливе узагальнення власних дій як показників суб’єктності. Варто
наголосити саме на мотиваційному узагальненні, оскільки від змісту дій безпосередньо
залежатиме й життєва спрямованість особистості.
Бажано, щоб вихованець усвідомлював себе як носія духовності, тобто не перебував
віч-на-віч з цією якістю як з абстрактним етичним утворенням, а долучав до такої зустрічі
її творців та зберігачів (певних персоналій, народ, державу). Тому необхідно спрямувати
мислення вихованця на те, щоб його судження «я носій духовності» ототожнювалося із
судженням «я усвідомлюю себе перед моєю нацією як носій духовності». За останнього
варіанта вихованець уподібнюватиме себе до нації не на підставі своїх конкретних надбань,
а актуалізуючи індивідуальне життя, у якому ці надбання формувалися і нині існують. Усе
це підвищить рівень готовності вихованця прямувати шляхом духовності.
Зростаюча особистість повинна прокладати внутрішній шлях до духовності свого
вищого Я. Якщо ж цього не відбувається, тоді власне Я вона неодмінно обмежуватиме
конкретними здібностями, уміннями, меркантильними прагненнями, елементарними
життєвими інтересами, і цим задовольнятиметься. Це слугує свідченням того, що така
особистість повернута назовні, до того, що іноді називають справжнім активним життям,
не розуміючи його істинного сенсу.
Без планомірних виховних впливів ця особистість набуде стійкого смаку до такого
способу життя, і зламати таку настанову стане надзвичайно важко. Річ у тім, що схоже
за спрямованістю оточення може постійно її підкріплювати. Воно вважає, що означена
особистість набула життєвої мудрості і живе за його принципами, вчасно віддаючи належне
своїй власній персоні. Особистість, про яку йдеться, не може глибоко проникнути в основу
своєї почуттєвої природи через недостатність етичної рефлексії, тому якраз оточення
часто й виступає вирішальним фактором у формуванні її особистісної спрямованості.
Воно навіює їй, що прямування до вищої духовності — це лише непотрібна витрата часу,
яку слід осуджувати і заперечувати. Через це у душі особистості зароджується стан
духовної суперечності, неспокій, байдужість до справжніх цінностей життя. Тоді вона
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обирає шлях подвійних життєвих стандартів: зовнішньо така особа демонструє (на жаль,
лише словесно) свою високу суспільно значущу орієнтацію, внутрішньо ж у неї ціннісна
порожнеча і примітивність, яку їй доводиться приховувати. Все ж може настати час, коли
внутрішні поштовхи приведуть цю особистість до висновку, що вона не просто жива істота,
але також і носій духовності, тоді й відбудеться відмова від беззмістовного існування і
прокинеться бажання кардинально інших цінностей.
Щоб духовно розвивальний процес на рівні індивідуальності був продуктивним, він
мусить мати сприятливі внутрішні умови. Серед них насамперед — емоційне благополуччя,
піднесеність високопочуттєвих надбань вихованця. Але така внутрішня картина у дійсності
видається нереальною. Її створенню часто заважають певні знегоди глибокої емоційно
негативної насиченості, які виникають внаслідок різноманітних життєвих обставин.
Є лише один механізм реагування на них — терпіння, до якого, зазвичай, особистість
далеко не завжди готова. Однак, завдяки механізму терпіння забезпечується лише перший
етап, призначення якого полягає у тимчасовому знятті стану незгоди. На другому — більш
важливому етапі — має відбутися якісно відмінне перетворення цього стану на стан
душевної стійкості. Лише він виступає необхідним внутрішнім підґрунтям виховання
духовних цінностей.
Особливістю означеного стану є те, що досягти його шляхом самонавіювання чи
самонаказу неможливо. Часто особистість, яка переживає стан знегоди, пасивно віддає
себе часові. Усе ж піднятися до душевної стійкості і перебувати в ній вихованець зможе,
якщо набуде досвіду розгляду певної знегоди у силовому полі власних реально діючих
високосмислових цінностей. У такому разі він спрямовано зосереджуватиметься на них,
відтворюючи і самого себе у ситуації певного суспільно значущого діяння, і оточення, в
якому воно розгорталося, і ті суспільні оцінювання, які завершували його.
Саме повторення такого внутрішнього способу й приведе до того, що духовна цінність
виступить стабілізуючою силою позитивного душевного стану вихованця. Відтепер така
цінність виявиться не лише інструментом утвердження суспільно значущої зовнішньої
поведінки, а й засобом наведення психологічного ладу у внутрішньому світі вихованця.
В Я-центрованому розвивальному вихованні слід зважати на психосоціальні орієнтації
особистості, які визначають тип її поведінки. Їх умовно можна кваліфікувати орієнтацієюслабкістю та орієнтацією-настійливістю.
Особистість з орієнтацією-слабкістю виразно проявляє цю рису як дію, поведінку
або спілкування у ситуаціях душевного напруження: прийняття відповідальних рішень,
смислоціннісного вибору, тобто за складних і неоднозначних обставин реального
життя. Спочатку емоційно реагуючи розпачем, потім вона вагається, часто вдається до
очікування. У цьому випадку проблеми, які виникають перед нею, особистість пов’язує
з часом, сподівається на нього: час все розставить на свої місця, якось усе вирішиться.
Загалом її ставлення до проблем характеризується пасивністю у тому сенсі, що такій
особистості сама зовнішня ситуація диктує свою проблему у сукупності мети та умов, за
яких вона задається (наприклад, як повестися щодо вимог ровесників: прийняти їх чи
відмовитися).
Проблемні ситуації своїм змістом та мотиваційною спрямованістю чинять тиск на
особистість з орієнтацією-слабкістю, обмежують таким способом її увагу, перешкоджаючи
долучити до вирішення певної проблеми власний досвід, набуті здібності та вміння,
комунікативні резерви. Тільки поширивши свою увагу за межі актуальної ситуації на
власне Я, означена особистість може досягти успіху.
Особистість з орієнтацією-настійливістю активно шукає шляхів вирішення
певних проблем. Відтак, кожну з них вона розглядає у контексті власних потенційних
можливостей. Тому емоція хвилювання, яка первісно виникає на етапі зародження певної
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проблеми, не в змозі перешкодити їй розглядати її цілісно. Настійливість такої особистості,
яку вона використовує, якраз про це свідчить. Адже ця риса відображає вищий рівень її
особистісного Я, пов’язаний із самосвідомістю та волею. Саме з цих складників власного
Я така особистість вичерпує необхідну психічну енергію для досягнення прийнятої мети,
а не обмежується лише нижчим емоційним підґрунтям.
Я-центроване духовно розвивальне виховання, яке ми утверджуємо, передбачає
центральну мету — забезпечити умови, за яких вища духовність була б внутрішньо
притаманна Я особистості. Стратегічний принцип досягнення цієї мети полягає у
положенні, згідно з яким вирішальними є не зовнішньо підкріплювальні впливи, за яких
вихованець перебуває у пасивній позиції, а ті, що виходять із самого Я, з його суспільно
значущого рівня, який, своєю чергою, теж спрямовано формується. Саме активність Я
є вирішальною у духовному розвитку зростаючої особистості, і завданням вихователя
має стати забезпечення її у процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Тож, перше, що повинен
здійснити вихованець під керівництвом вихователя, — це прийняти власну духовну зміну
як своє безпосереднє завдання, яке він має успішно вирішити, використовуючи всі свої
внутрішні емоційно-розумові та вольові резерви. При цьому правильно організувати ці
резерви, щоб вони не були хаотичними, має допомогти спільно з вихователем вибудувана
гіпотеза як система умов, за межі яких не повинні виходити дії вихованця.
Цього разу стане у пригоді й механізм долучення до себе значущих людей, передусім
своєї родини, а потім й інших. Таке долучення є нічим іншим, як запозиченням кращих
цінностей значущих осіб роду вихованця. Він приймає в себе суспільно важливий внесок
попередніх поколінь, і у той же час це ставить перед собою завдання самому зробити свій
внесок заради майбутніх поколінь. Можна сказати й по-іншому: вихованець мусить міцно
триматися за рід силою особистісної рефлексії.
Отже, у вихованця має сформуватися не тільки уявлення, а й чітке переконання,
забарвлене позитивними переживаннями, що саме через вищі ціннісні смисли він вступає
у відносини з вихователем. Вищі смисли мають домінувати, оскільки поряд з ними
реально функціонують і відносини нижчого буттєвого сенсу, за якими упорядковується
життєдіяльність вихованця у певному віковому періоді. Цими відносинами теж можна
керувати, особливо на перших етапах їх виникнення, оскільки згадане упорядкування
повинне розгортатися лише у суспільно значущих межах. Із цим пов’язана небезпека, що
вихованець вийде за окреслені межі через недостатню духовно-моральну стійкість.
Висновок. Проблема духовності всеохоплююча і надзвичайно складна. У цій царині
найбільше зустрічається поверховості сумнівних суджень і рекомендацій. З огляду на це,
ми озброюємо педагога новітніми як теоретичними так і методичними положеннями, які
дозволятимуть йому істотно оптимізувати процес виховання у підростаючої особистості
вищих сенсів її життя.
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Abstract. The article is devoted to the dynamics of category of «spirit» in the context of education of a grown-up personality. In this case, the methods have to deals with constructs «spirituality»
and «Self-spiritual». It is noted that the ultimate goal of the educational process should be spiritually developed person. Each student has to become a subject of their own spiritual «Self-system»
using it in the regulation of their behaviour, activity and communication. To reach this ultimate
goal is possible during an organized self-centered developmental education based on ethical consciousness and ethical reflection.
Two types of subject-subject relations that should be maintained equally when the grown-up
personality ascents to spiritual values have been analyzed. The author offers psychological means
of improving the sustainability of student’s spiritual Self-system.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ОСОБАМИ,
МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ ЯКИХ Є ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АТО,
В УНІВЕРСИТЕТІ
Анотація. У статті узагальнено досвід діяльності Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка щодо забезпечення права на здобуття освіти дітьми
та молоді з тимчасово непідконтрольних та окупованих територій Донбасу і Криму.
Розглянуто освітні ініціативи університету, що стали основою прийняття законодавчою
і виконавчою владою України низки нормативно-правових документів, що дозволять
інтегрувати молоде й працездатне покоління із захоплених територій в українські реалії,
забезпечити йому доступ до української освіти, допоможуть унормувати діяльність та
відновити матеріально-технічну базу переміщених вищих навчальних закладів (наукових
установ), забезпечити можливість якісного надання освітніх послуг переміщеними вищими
навчальними закладами (науковими установами).
Ключові слова: переміщений ВНЗ, непідконтрольна та окупована території, АТО,
право на освіту, освітні центри «Донбас — Україна», «Крим — Україна».
Вступ. Після захоплення незаконними збройними формуваннями та сепаратистськотерористичними угрупуваннями будівель Луганської обласної державної адміністрації
та силових структур ще в квітні 2014 р, проведення незаконного референдуму 11 травня
2014 р. щодо створення так званої «ЛНР», Луганський національний університет імені
Тараса Шевченка опинився в епіцентрі окупації, оскільки географічно знаходився в
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центрі міста, поруч з будівлями СБУ та Луганської обласної державної адміністрації.
Сепаратистські мітинги, захоплення адміністративних та освітніх установ, переслідування
всього проукраїнського, викрадення і катування учених, освітян, керівників підприємств,
представників малого і середнього бізнесу, рейдерство під гаслами націоналізації; потім
повномасштабне вторгнення, війна, бомбардування, масова загибель людей, зокрема, й
наших відомих колег, захоплення й руйнування будівель університету; відсутність світла,
газу, мобільного зв’язку — усе це те, що пережили адміністрація, викладачі й студенти
університету, ні на хвилину не покидаючи університет протягом усього літа 2014 р. Якщо б
не стійкість адміністрації та частини викладачів — університету вже не було б. Бо спочатку
б там облаштували військову базу, склад боєприпасів і техніки (як це було в інших ВНЗ),
а потім усе це було б знищено.
Тверда віра в перемогу, упевненість у тимчасовості цих безглуздих подій та відданість
альма-матер допомогли науково-педагогічному колективу університету зберегти його
будівлі та майже 100-річну репутацію лідера вітчизняної освіти на Сході України.
Уже навіть під час повної окупації, ціною власного життя, всіма можливими й
неможливими засобами колектив університету відкрито протистояв ворогу і відстоював
свою позицію: організовувалися масові мітинги «За єдину Україну», виступи в ЗМІ,
проводилися форуми, зустрічі з народними депутатами попередніх скликань, кандидатом
у Президенти, нині Президентом та ін. У результаті, ректора було оголошено ворогом
№ 1 так званої «ЛНР»; проректора й директора українсько-канадського центру було
заарештовано й кинуто в підвали, на решту керівництва університету було розпочато
полювання, будівлі університету було захоплено самопроголошеною владою «ЛНР».
На питання, що нам робити, ніхто відповіді дати не міг: ні МОН України, ні Уряд, ні
ми самі, оскільки це була безглузда, непередбачена, нестандартна ситуація, не прописана
в жодному правовому документі.
У такій ситуації керівництвом університету було прийнято миттєве рішення:
евакуювати науково-педагогічний колектив до м. Старобільська на базу власного
Відокремленого підрозділу «Старобільський факультет ЛНУ імені Траса Шевченка». Це
була друга половина серпня 2014 р. Без житла, матеріально-технічної бази, контингенту
студентів, навчально-методичного й інформаційного забезпечення, електронних баз
даних, але разом і, головне, з надією адміністрація та викладачі почали влаштовуватися
та налагоджувати повноцінну життєдіяльність університету: офіційно змінили юридичну
адресу, відновили роботу приймальної комісії та вступну кампанію; за допомогою
соціальних мереж та мобільного зв’язку зібрали понад 70 % студентів; відновили
діяльність директоратів і деканатів; замовили і видали дипломи студентам зимового
випуску; запустили роботу вченої ради університету, спеціалізованих учених рад із захисту
докторських і кандидатських дисертацій; присвоєння наукових ступенів та вчених звань.
Окремі Інститути і факультети розмістили в інших містах — Лисичанську, Кремінній,
Полтаві. Але найголовніше — організували навчальний процес за змішаною формою: очнозаочно-дистанційною на основі використання електронної навчальної платформи Moodle.
Треба відзначити, що аналогічним шляхом пішли й інші провідні вищі навчальні заклади
Луганської області: вони також евакуювалися та налагодили освітній процес.
Вступна кампанія 2014 р для переміщених ВНЗ була продовжена, проте стала
провальною. Внаслідок агресивної інформаційної пропаганди та відкритих військових дій
люди були в розпачі: одні панічно боялися залишати своїх дітей на території області; інші
— не могли зрозуміти, де справжні ВНЗ, а де незаконні освітні структури, а тому, не маючи
можливостей покинути окуповану територію, піддалися на заклики та так звані «гарантії»
отримати безкоштовну освіту та дипломи «російського зразка» тощо. Перебуваючи в
«зомбі-реальності», багато хто не зрозумів, що ВНЗ з ліцензіями та сертифікатами на
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здійснення освітньої діяльності змінили юридичні адреси, а на території м. Луганська
організувалися фейкові структури.
У зв’язку з цим перед українською владою та переміщеними університетами як єдиними
на той час твердими й послідовними осередками українства у східноукраїнському регіоні
постала проблема № 1: не допустити порушення конституційних прав на освіту дітей і
молоді з неконтрольованої та прифронтових територій.
Метою статті стало висвітлення досвіду діяльності Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка щодо забезпечення права на здобуття освіти особами,
місцем проживання яких є територія проведення АТО; інтеграції в український освітній
простір дітей і молоді з непідконтрольних та окупованих територій.
Виклад основного матеріалу. На окупованих територіях Луганської та Донецької
областей залишилося багато дітей і молоді, які опинилися поза межами освітнього простору
України, стали заручниками злочинної інформаційно-просвітницької пропаганди, не мали
можливості виїхати з окупованої території, отримати повноцінну освіту та документи про
освіту державного зразка тощо. Проте, всі розуміли, що освіта — це чи не єдиний засіб
«боротьби за голови» громадян Сходу України, а позбавлення молоді з неконтрольованих
територій вищої освіти — крок до «заморожування» зони конфлікту на декілька поколінь.
Уже восени 2014 р. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
звернувся до Міністра освіти і науки України С. Квіта з пропозиціями щодо вирішення
проблеми рівного доступу до освіти молоді з тимчасово неконтрольованої та прифронтової
територій, максимальноговиведення дітей і молоді з окупованих територій та залучення
їх до навчання в українських освітніх закладах, зокрема:
1. Дозволити випускникам навчальних закладів, які не можуть виїхати з окупованої
території, зареєструватися та пройти ЗНО дистанційно або передбачити можливість
складати вступні екзамени на базі вищих навчальних закладів.
2. Спростити систему отримання свідоцтва та атестату, дипломів кваліфікованого
робітника, молодшого спеціаліста державного зразка за екстернатною формою навчання,
використовуючи дистанційні форми реєстрації та проходження державної підсумкової
атестації в школах та навчальних закладах, що знаходяться на контрольованій Україною
території Луганської та Донецької областей.
3. Створити Центр дистанційної реєстрації та проведення державної підсумкової
атестації для випускників з окупованих територій на базі Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка та інших переміщених ВНЗ.
4. Тимчасово скасувати для жителів окупованих територій нову норму Умов прийому
до ВНЗ України щодо вступу до ВНЗ виключно за сертифікатами ЗНО поточного року
та дозволити їм подавати сертифікати минулих років.
У комплексі ці заходи певною мірою повинні були забезпечити право громадян на
освіту та набір до університетів, тимчасово переміщених з окупованих територій.
Отже, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка відразу став
осередком освітніх ініціатив щодо інтеграції в український освітній простір дітей і молоді
з неконтрольованих територій.
24 листопада 2014 р. Міністерство освіти і науки України проводить круглий стіл
«Гарантії прав у сфері освіти на Донбасі», учасниками якого стають С. Квіт — Міністр освіти
і науки України та його перший заступник, І. Геращенко — Уповноважена Президента
України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях,
Л. Гриневич — голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти; народні
депутати, ректори переміщених ВНЗ, представники міністерств, департаментів освіти і
науки Луганської та Донецької облдержадміністрацій, студентство.
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На круглому столі МОН України ініціює обговорення механізмів забезпечення
конституційного права на освіту громадянам України з дотриманням гарантій доступності
і безоплатності дошкільної, обов’язковості повної загальної середньої освіти, а також
професійно-технічної, вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах.
20 лютого 2015 р. відбулося виїзне засідання МОН України на чолі з Міністром
С. Квітом у м. Сєвєродонецьку Луганської обл., у якому взяли участь В. Курило —
від Верховної Ради України, І. Цимбал — від Департаменту освіти і науки Луганської
облдержадміністрації, а також С. Савченко, ректор ЛНУ імені Тараса Шевченка, викладачі
і студенти університету. Університет виступив з низкою пропозицій щодо нормативноправового врегулювання реалізації права на освіту, зокрема вищої, громадянами з
тимчасово неконтрольованих територій.
2 квітня 2015 р. Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти провів виїзне
засідання у м. Сєверодонецьку Луганської області з порядком денним «Про освітні
потреби різних категорій громадян у зв’язку з проведенням антитерористичної операції».
У засіданні взяли участь народні депутати України — члени Комітету: Л. Гриневич
(голова), О. Співаковський, Т. Кремінь, заступник Міністра освіти і науки України
П. Полянський, Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Г. Москаль,
представники МОН України, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України,
Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, Луганського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти, начальники управлінь і відділів освіти міських
рад та районних державних адміністрацій, керівники дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів Луганської області.
ЛНУ імені Тараса Шевченка виступив з доповіддю «Освітні проблеми різних категорій
громадян у зв’язку з проведенням антитерористичної операції», запропонував шляхи
вирішення освітніх проблем.
За підсумками засідання Комітету було прийняте Рішення (протокол № 9 від 8 квітня
2015 р.) щодо пришвидшення розгляду вже зареєстрованих законопроектів, спрямованих
на вирішення питань щодо освітніх потреб різних категорій громадян у зв’язку з
проведенням АТО та внесення змін до низки законів України з метою оперативного
вирішення освітніх потреб громадян в зоні проведення АТО.
Завдяки таким оперативним, послідовним і рішучим діям, напередодні закінчення
2014–2015 навчального року та вступної кампанії 2015 р. для всіх випускників з Донецької
та Луганської областей (як тих, які проживають на контрольованих українською владою
територіях, так і тих, які проживають в зоні АТО чи виїхали до інших регіонів), а також
для випускників з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя на основі видання
низки наказів та листів МОН України було створено умови для завершення навчального
року у формі екстернату, проходження ДПА, отримання шкільних атестатів, реєстрації та
проходження ЗНО й вступу до вищих навчальних закладів України.
Зарахування осіб на екстернат здійснювалося до кінця навчального року за їх
особистою заявою або за заявою батьків чи осіб, які їх замінюють. Окрім заяви на ім’я
керівника навчального закладу, екстерни подавали документ про наявний рівень освіти. У
разі відсутності документа про наявний рівень освіти навчальний заклад, де організовано
екстернат, самостійно визначав освітній рівень екстерна.
Міністерством освіти і науки України було оприлюднено перелік опорних шкіл для
проходження державної підсумкової атестації у формі екстернату та отримання атестата
учнями із зони АТО та Криму. Учні, які бажали отримати документ про освіту державного
зразка, могли подавати заяви на навчання до будь-якої з цих шкіл. Такі школи були визначені
в кожній області, будь-якому місті чи районі. Жодній дитині, яка бажала отримати документ
про освіту державного зразка, не могло бути відмовлено у зарахуванні її на екстернат.
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Одночасно учні повинні були зареєструватися для проходження ЗНО, а потім скласти
його протягом місяця відповідно до встановленого МОНУ та УЦОЯО графіку. Склавши
ЗНО, вступники повинні були подати документи до ВНЗ, витримати конкурс та бути
зарахованими на навчання. Такі кроки законодавчої та виконавчої влади, освітянської
спільноти України, звісно, виявилася позитивними в процесі інтеграції молоді з тимчасово
неконтрольованих територій в український освітній простір, проте малоефективними.
Для мешканців неконтрольованих територій такий шлях до освіти став непосильним.
Для реалізації, наприклад, права на вищу освіту випускникам разом з батьками треба було
виїжджати на вільну територію як мінімум шість-сім разів: щоб подати заяву та документи в
опорну школу, скласти ДПА, зареєструватися на ЗНО, скласти 3–4 предмети ЗНО, подати
оригінали документів на вступ до ВНЗ. Під час усіх кроків треба було перетинати лінію
розмежування й наймати житло. Це вимагало великих фінансових витрат та фізичних
і психологічних навантажень, що зробило для багатьох громадян освіту недосяжною.
Бо працездатне населення неконтрольованої території перебуває за межею бідності та
емоційного виснаження, оскільки її економіка повністю зруйнована, а соціальне середовище
психологічно подавлене. Тому Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка не зупинився на шляху просування своїх трьох основних ініціатив, висунутих
ще восени 2014 р.: створення центрів на базі переміщених ВНЗ для проходження ДПА,
скасування обов’язкового проходження ЗНО учнями непідконтрольних і прифронтових
територій та можливість вступу до ВНЗ за результатами вступних екзаменів.
Так, протягом 2015–2016 рр. за ініціативою університету автором статті разом з
іншими депутатами було розроблено й внесено на обговорення Верховної Ради України
низку законопроектів, які б забезпечували рівний доступ до освіти молоді з окупованих
та тимчасово неконтрольованих українською владою територій, а також сталий розвиток
тимчасово переміщених вищих та професійно-технічних закладів [1]. Основні з них потім
було прийнято як закони:
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття
освіти осіб, місце проживання яких є територія проведення антитерористичної операції
(№ 1114-VIII від 19.04.2016 р.) [2];
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності вищих
навчальних закладів (наукових установ), які були переміщені з тимчасово окупованої
території та з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження (№1731-VIII від 03.11.2016 р.) [3];
Про внесення змін до Митного кодексу України щодо підтримки вищих навчальних
закладів та наукових установ державної форми власності, евакуйованих із тимчасово
окупованої території Донецької або Луганської областей (проект, наразі очікує розгляду)
[4] та ін.
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на
здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної
операції» спрямований на створення державою додаткових можливостей щодо прийому
на навчання до вищих навчальних закладів, проходження державної підсумкової атестації
та отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту для осіб,
місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період
її проведення). Зазначені особи отримають можливість вступати до вищих навчальних
закладів, які були евакуйовані із зони проведення антитерористичної операції та тимчасово
окупованої території, а також тих вищих навчальних закладів, які розташовані на території
Луганської та Донецької областей, де здійснюють свої повноваження обласні військовоцивільні адміністрації, за умови складання лише вступних іспитів на конкурсній основі.
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На основі цього Закону Міністерством освіти і науки України було затверджено Порядок
прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання
яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) (Наказ
МОН України від 21 червня 2016 р. № 697) [5].
Документ визначає порядок проходження державної підсумкової атестації та
отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту, а також
умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів, що знаходяться на території
Луганської та Донецької областей (де здійснюють свої повноваження обласні військовоцивільні адміністрації), вищих навчальних закладів евакуйованих з території проведення
антитерористичної операції (на період її проведення) та тимчасово окупованої території;
регламентує діяльність із забезпечення проходження річного оцінювання та державної
підсумкової атестації, а також прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти
в освітніх центрах «Донбас —Україна» на конкурсних засадах за результатами вступних
випробувань; встановлює перелік населених пунктів, що знаходяться на території
проведення антитерористичної операції, де неможливо забезпечити виконання стандартів
освіти України та/або стабільний освітній процес тощо.
Другим Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ), які були переміщені з тимчасово
окупованої території та з населених пунктів, на території яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження» визначається юридичний статус тимчасово
переміщеного вищого навчального закладу, тимчасово переміщеної наукової установи;
встановлюється право взяття на соціальний квартирний облік працівників тимчасово
переміщених вищих навчальних закладів, тимчасово переміщених наукових установ за
місцезнаходженням тимчасово переміщеного вищого навчального закладу, тимчасово
переміщеної наукової установи; продовжується дія акредитаційних сертифікатів
тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, тимчасово переміщених наукових
установ на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на період проведення
антитерористичної операції, але не більш як на п’ять років з дня закінчення терміну дії
відповідних акредитаційних сертифікатів; зберігається статус національних тимчасово
переміщеним вищим навчальним закладам; встановлюються нормативи чисельності осіб,
які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника у тимчасово переміщених
вищих навчальних закладах та тимчасово переміщених наукових установах з коефіцієнтом
0,8 від установлених норм, а також фіксовані обсяги державного замовлення на підготовку
фахівців з вищою освітою для всіх спеціальностей та всіх освітніх рівнів, зазначених у
відповідних ліцензіях на провадження освітньої діяльності; дозволяється передача прав
засновника профільних за напрямами підготовки професійно-технічних навчальних закладів
переміщеним вищим навчальним закладам, переміщеним науковим установам державної
власності за згодою сторін та реорганізація тимчасово переміщених вищих навчальних
закладів, тимчасово переміщених наукових установ шляхом злиття чи приєднання.
Законопроект «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо підтримки вищих
навчальних закладів та наукових установ державної форми власності, евакуйованих із
тимчасово окупованої території Донецької або Луганської областей» визначає порядок
ввезення до 1 січня 2020 р. товарів, комплектуючих та матеріалів, що використовуються
виключно для провадження освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності вищими навчальними закладами та науковими установами державної форми
власності, евакуйованими із тимчасово окупованої території Донецької або Луганської
областей тощо.
На основі прийнятих законів та підзаконних актів під час вступної кампанії — 2016
на базі переміщених ВНЗ запрацювали 28 освітніх центрів «Донбас — Україна» та 12
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освітніх центрів «Крим — Україна». Через освітні центри «Донбас-Україна» до ВНЗ
України вступило 855 осіб, освітні центри «Крим — Україна» — 153 особи. Понад 3000
осіб звернулися до цих освітніх центрів; 6000 — дізналися про механізми отримання
документів про освіту державного зразка. Загалом же кількість вступників з Донбасу та
Криму виявилася значно більшою, оскільки цього року велика частка дітей з цих територій
вступала в українські вищі навчальні заклади за результатами ЗНО.
За словами директора департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Олега
Шарова, «найголовнішим у вступній кампанії цього року стало те, що вдалося переламати
тенденцію щодо зменшення набору студентів з окупованого Криму та непідконтрольних
територій Донбасу» [6].
На наше тверде переконання, кількість вступників з непідконтрольних та окупованих
територій Донбасу і Криму була б значно більшою, якщо б відповідні Закон та Порядок
вступу для цієї категорії абітурієнтів було прийнято раніше, а так ці документи набули
чинності прямо напередодні вступної кампанії, і населення просто не знало про них.
Наразі реалізація конституційного права дітей з окупованих та непідконтрольних
українській владі територій на здобуття вищої освіти має сильну інформаційну підтримку
з боку Громадської організації «Фонд «Відкрита політика» (http://openpolicy.org.ua/), яка
має потужний ресурс для інформування цієї категорії абітурієнтів щодо спрощених умов
вступу у вищі навчальні заклади України через Освітні Центри «Донбас — Україна», «Крим
— Україна»; розроблені ними дорожні карти, соціальні ролики про умови вступу — 2017;
інтенсивні онлайн-курси для підготовки школярів з Донбасу та Криму до ЗНО та ДПА тощо.
Висновки. Таким чином, Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка, починаючи ще з 2014 р., відразу після окупації частини Луганської та Донецької
областей незаконними збройними формуваннями та терористичними організаціями, став
осередком освітніх ініціатив щодо забезпечення права на здобуття освіти особами, місцем
проживання яких є територія проведення АТО; інтеграції в український освітній простір
дітей і молоді з непідконтрольних та окупованих територій.
Основні освітні ініціативи Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка знайшли своє відображення в трьох основоположних нормативно-правових
документах, прийнятих Верховною Радою України та Міністерством освіти і науки
України. Вони дозволять інтегрувати молоде, здорове і працездатне покоління із
захоплених територій в українські реалії, забезпечивши їх повним доступом до української
освіти, посиливши тим самим проукраїнські настрої на захопленій сепаратистськотерористичними угрупуваннями території України; допоможуть унормувати діяльність та
відновити матеріально-технічну базу переміщених вищих навчальних закладів (наукових
установ), забезпечити можливість якісного надання освітніх послуг переміщеними
вищими навчальними закладами (науковими установами); сприятимуть забезпеченню
прав та законних інтересів самих переміщених вищих навчальних закладів (наукових
установ), а також їх працівників та осіб, які в них навчаються; допоможуть урегулюванню
та вирішенню ключових існуючих проблем діяльності переміщених вищих навчальних
закладів (наукових установ) [1].
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ
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Анотація. У статті висвітлено проблему національно-патріотичного виховання в
Україні у контексті сучасних викликів. Розкрито ризики і загрози національно-патріотичного
виховання, сутність патріотизму як почуття-цінності, визначено його нові змістові й
процесуальні акценти. Схарактеризовано соціальні ініціативи всеукраїнських дитячих
громадських організацій як вияв їх патріотичної позиції. Обґрунтовано особливості
змістово-технологічного та кадрового забезпечення національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на сучасному етапі.
Ключові слова: патріотизм, національно-патріотичне виховання, почуття-цінність,
дитячі громадські об’єднання, соціальні ініціативи, змістово-технологічне та кадрове
забезпечення.
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Вступ. Сутнісні процеси державотворення, завдання національно-культурного
й економічного відродження актуалізують необхідність ґрунтовного вивчення
патріотизму й національно-патріотичного виховання як таких, що закладають підвалини
для особистісного становлення дітей та молоді на засадах гуманізму, традиційності й
інноваційності, демократії і свободи, відповідальності й готовності до змін.
Проблеми патріотизму й національно-патріотичного виховання привертали увагу
вчених у різних аспектах: історико-педагогічні наукові розвідки, теоретичні основи
національного виховання (Г. Ващенко, М. Драгоманов, О. Духнович, І. Огієнко,
С. Русова, С. Сірополко, Г. Сковорода, Я. Чепіга); формування національної свідомості
та самосвідомості особистості (І. Бех, М. Боришевський, І. Булах, В. Крисько,
О. Карнишев, Л. Снігур, Л. Співак); теоретичні засади громадянсько-патріотичного
виховання учнівської молоді (П. Вербицька, В. Кремень, Ю. Руденко, О. Сухомлинська,
В. Тернопільська, К. Чорна); національна ідентифікація та її вплив на формування
самодостатньої особистості (Г. Ковальова, Т. Потапчук, О. Шевченко, Л. Шимченко,
Г. Філіпчук); особливості кроскультурної взаємодії у поліетнічному українському
суспільстві (А. Солодка, П. Кендзьор). Водночас Революція Гідності, окупація Криму,
гібридна війна на Донбасі сколихнули суспільство, змусили подивитися на нашу історію і
сьогодення під новим кутом зору. За таких обставин питання національно-патріотичного
виховання дітей та молоді в Україні стали вимогою часу і пріоритетною суспільною
потребою.
Нині бачення національно-патріотичного виховання змінюється під тиском низки
ризиків і загроз. Зокрема, серйозними викликами для України залишаються: порушення
світової системи безпеки; загальний стрес населення, підвищення тривожності;
перетворення інформаційного простору на поле маніпуляцій суспільною свідомістю,
продукування ціннісної дезорієнтації; інформаційна агресія; наявність імперськототалітарних рудиментів у суспільній свідомості, зумовлених нищенням української
духовно-культурної та історичної спадщини; розбіжності в уявленнях про історичне
минуле тощо.
Мета статті: розкрити сутність патріотизму як почуття-цінності в сучасному
осмисленні, визначити нові акценти національно-патріотичного виховання дітей і молоді
та особливості його змістово-технологічного забезпечення у викликах часу.
Виклад основного матеріалу. Увесь цивілізований світ дбає про рівень патріотизму
свого народу. Суспільно-державницьке значення патріотизму для будь-якої країни
полягає насамперед у тому, що це: потужний мобілізаційний ресурс, здатний об’єднувати
й активізувати народ, забезпечити соціальну згуртованість; гарант захисту держави,
територіальної цілісності; стратегічна позиція, що сприяє розвитку суспільства за
соціально значущими векторами; запорука стійкості й водночас конкурентноздатності
на міжнародному ринку послуг та інтелектуальних ресурсів. За даними дослідження,
проведеного Центром незалежних соціологічних досліджень «ОМЕГА» на замовлення
Міністерства молоді та спорту України у 2016 р., майже всі опитані молоді люди вважають
Україну своєю Батьківщиною (91,8 %), пишаються своїм громадянством (78,5 %), а також
цікавляться історією України (75,3 %). З початку 2000 р. кількість молодих людей, які
пишаються українським громадянством, збільшилася трохи більше ніж на 20,0 %.
Протягом жовтня-грудня 2016 р. лабораторією громадянського та морального
виховання Інституту проблем виховання НАПН України в межах наукового дослідження
«Особистісно орієнтовані технології патріотичного виховання учнівської молоді в
громадських об’єднаннях» проведено опитування учнівської молоді — представників
громадських об’єднань та організацій з різних областей України. Сукупна вибірка склала
426 осіб, з них 232 дівчини, 194 хлопців віком від 12 до 16 років. На запитання «Патріот
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— це ...» 56,9 % опитаних відповіли, що це людина, яка наслідує національні традиції,
54,6 % — готова захищати інтереси своєї Батьківщини; 47,1 % — працює на добробут своєї
країни; 29,0 % — народилася і живе в Україні; 26,0 % — спілкується українською мовою.
75,4 % підлітків зазначили, що вважають себе патріотами України, 20,0 % респондентів
було складно визначитися щодо цього, 5,8 % не вважають себе патріотами України.
Серед сукупності відповідей, чому саме респонденти вважають себе патріотами України,
з’ясовано, що 50,3 % підлітків намагаються своїми вчинками діяти на благо України, 32,4 %
продовжують наслідування національних традицій; 29,7 %, — бо беруть активну участь у
громадському житті; 12,0 % — розмовляють українською мовою; 12,4 % — використовують
будь-яку можливість впливати на суспільну ситуацію.
Предметом гордості за Україну для опитаних є: 47,2 % — наше минуле, історія; 46,7 %
— якості, притаманні українському народові; 40,7 % — мова нашого народу; 38,4 % — наша
земля, територія України; 30,9 % — мужність, героїзм наших військових; 28,5 % — прапор,
гімн, герб України; 28,3 % — видатні особистості України; 23,0 % культурно-історична
спадщина; 22,3 % — держава, в якій живемо; 21,9 % — рідна природа; 17,1 % — перемоги
спортсменів; 17,0 % — наша література, кіно; 16,7 % — наша військова міць.
Серед опитаних 67,8 % пишаються тим, що вони живуть в Україні; 18,9 % позитивно
ставляться до цього; для 11,1 % було важко відповісти на це запитання; 5,7 % виявили
байдуже ставлення; 2,2 % мріють про інше місце проживання.
Національна академія педагогічних наук України, і зокрема Інститут проблем
виховання, зосереджують свою увагу на розробленні нових підходів до концептуального,
теоретичного та технологічного забезпечення національно-патріотичного виховання дітей
і молоді, уточненні змістово-технологічних акцентів цього процесу. Так, співробітниками
Інституту з 2008 р. здійснено і здійснюється ряд фундаментальних та прикладних
досліджень у напрямі національно-патріотичного виховання, а саме такої тематики:
організація і функціонування системи патріотичного виховання дітей та молоді в умовах
модернізаційних суспільних змін (2008–2010 рр.); виховання культури гідності дітей
і учнівської молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів
(2011–2013 рр.); військово-патріотичне виховання учнів загальноосвітніх навчальних
закладів у позакласній роботі (2014–2016 рр.); особистісно орієнтовані технології
патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об’єднаннях (2016–2018 рр.);
методика формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни (2017–2019
рр.). У результаті виконання перелічених дослідницьких проектів було доведено, що
виховання активних і відповідальних громадян-патріотів ґрунтується на: гуманістичній
моралі, духовній єдності поколінь, толерантності, культурі міжособистісних взаємин,
національній самосвідомості особистості.
Оновлене осмислення і здійснення національно-патріотичного виховання відбуваються
відповідно до положень Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді,
затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 р. № 580/2015. Зокрема, у
сучасному нормативному тлумаченні національно-патріотичне виховання центрується на
ідеї зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства
й об’єднує громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне та духовно-моральне
виховання. У контексті вищевикладеного змістове наповнення національно-патріотичного
виховання передбачає: формування національно-культурної ідентичності, національнопатріотичного світогляду, збереження та розвиток духовно-моральних цінностей
Українського народу; усвідомлення досягнень Українського народу, його інтелектуальних
і духовних надбань; формування у дітей та молоді активної громадянської, державницької
позиції тощо.
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Здійснюючи власні наукові розвідки, ми поділяємо наукову позицію академіка І. Беха,
що патріотизм у сучасному вимірі — це високосмислова безумовна якість-цінність, яка
виражає ставлення людини до Батьківщини, народу, держави й до самої себе. Основними
складниками патріотизму є: любов до Батьківщини, народу, держави (любов до України);
діяльнісна відданість Україні; суспільно значуща цілеспрямованість; моральна стійкість;
готовність до самопожертви; почуття власної гідності [2; 4].
Беручи до уваги доцільну достатність, але невичерпність науково обґрунтованих
складників патріотизму, мета педагогів, дорослих-наставників полягає насамперед у тому,
щоб слова «Україна», «патріотизм» набували для дитини чи молодої людини особливого
смислу, тобто сприймалися не лише розумом, а й серцем. Щодо цього відомий вчений,
педагог-українець Г. Ващенко підкреслював, що джерелом натхнення у «героїчній службі»
Батьківщині може бути лише усвідомлення власних обов’язків, сполучене з палкою
любов’ю до неї і до свого народу [1, с. 177–178].
У зв’язку із акцентованим вище, патріотизм, як любов вищого порядку, можна
розглядати у двох аспектах: з одного боку, як сильне емоційне переживання, відчуття
прихильності до України, незримого зв’язку з нею, належності, бажання відчувати і
розуміти корені свого народу, силу свого роду тощо; з іншого боку, як любов до українців,
оскільки патріотизм, який вчить ненавидіти будь-кого, не є чеснотою. На жаль, українська
проблема — відсутність консенсусу в суспільстві, що грає на руку зовнішнім ворогам,
сприяє маніпуляції, а також відтерміновує внутрішній поступ нашої країни. Враховуючи
те, що без спільної позиції, усвідомлення національної єдності неможливо побудувати
сильну націю-державу, осердям сучасного національно-патріотичного виховання має
стати вироблення переконаності дітей і дорослих, що сила українців в їхній єдності. Така
єдність проявляється не лише у схожості уподобань, звичаїв, традицій, а в єдності позиції,
що Україна — суверенна держава — незалежна у здійсненні внутрішньої і зовнішньої
політики. З огляду на це, на перших етапах формування відчуття єдності особливої
значущості набувають акценти-завдання: почути аргументи іншого, зрозуміти позицію
опонента; виявити толерантність і повагу до співгромадян, навчитися працювати у
команді, зрозуміти роль соціальної солідарності й соціального партнерства, силу єдності
у громаді тощо.
Прагнення єдності «виростає» на ґрунті уявлень про національну спільноту, її типові
риси, історію рідного народу, державотворення. Все це сприяє формуванню позитивної
національної ідентичності, яка дозволяє людині збагнути себе носієм спільних цінностей,
часткою національної спільноти. Такий стан надає особистості відчуття підтримки і власної
цінності, дає змогу у швидкозмінюваних умовах соціального розвитку зорієнтуватися, не
панікувати, діяти виважено (Т. Лутман і П. Бергер).
Окрім цього, здатна об’єднати український народ національна гордість, без якої
неможливий і сам патріотизм, а також подолання комплексу меншовартості, формування
адекватно високої національної самооцінки. Розвиток упевненості українців у власних
силах, зокрема, можливий через створення позитивної перспективи, тобто моделювання
шляхів подолання чи мінімізації негативних процесів; акцентування уваги на кращих
зразках успіху і взаємодопомоги, презентування якомога більшої кількості цікавих й
ефективних національно-патріотичних заходів, проектів, програм.
Патріотизм — це почуття-цінність, яке можна формувати, розвивати. Серед трьох
компонентів такого процесу (пізнання, осмислення; емоційне занурення; практичне
втілення, досвід національно-патріотичного вчинку) чільне місце посідають створення
образу-враження, пробудження і стимулювання у дітей позитивних переживань, емоцій,
пов’язаних із національно-патріотичними діями, вчинками. Водночас патріотизм
не повинен викликати лише сентиментальні емоції — він нині покликаний стати
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продуктивно-дієвим, мотивувати до реальних дій, соціальної й особистісно значущої
активності. Зважаючи на викладене, основними змістовими акцентами національнопатріотичного виховання у викликах часу можна вважати: захист почуття власної гідності
й гідності українського народу; культивування відданості, уміння визначати та досягати
соціально значущих цілей; знайомство з видатними історичними постатями нашої країни,
відомими митцями чи спортсменами-патріотами, навчання дитини на таких прикладах
формулювати власне життєве патріотичне кредо; формування бізнес-орієнтованого
мислення на користь України.
В основу науково-методичного супроводу національно-патріотичного виховання слід
покласти ідею про становлення сучасного самодостатнього українця-державника, який:
вільно розмовляє українською мовою і не тільки, визнає свою належність до української
нації і бере участь у державотворенні, шанує цінності й символи української держави;
є духовно багатою особистістю; хоче бути господарем своєї землі, яку любить і готовий
захищати; якому «є що сказати світові». Відтак, пріоритетне завдання в освітній політиці
— підняття престижу належності підростаючої особистості до Української держави, нації.
Безумовно, національно-патріотичне виховання має бути ненав’язливим. Основні його
характеристики за нинішніх умов — наскрізність, оптимальне використання потенціалу
урочної та позаурочної діяльності, пошук нових технологій, найбільше бажаних і цікавих
для сучасних дітей форм та методів роботи, використання мережі Інтернет, активне
заохочення і підтримування ініціатив вихованців як суб’єктів суспільного життя,
підростаючих агентів змін української нації.
Останніми роками дитячий та молодіжний рух почав відігравати значну роль у
громадянському і національно-патріотичному вихованні. За даними Державної служби
статистики, на 1 січня 2015 р. в Україні налічувалося 1344 дитячих громадських організацій,
серед них 21 всеукраїнського рівня, що становить 2,2 % з усіх зареєстрованих в державі
громадських об’єднань. У загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України
діють близько 16 000 об’єднань учнівського самоврядування.
Результати дослідницької роботи Інституту проблем виховання, спрямованої на
формування соціальної ініціативності підлітків у дитячому об’єднанні (2013–2015 рр.),
засвідчили, що участь підлітків у діяльності дитячого об’єднання сприяє розвитку їх
соціальної активності, формуванню соціальних установок на взаємодію, готовності до
служіння Батьківщині, суспільству. Реалізація різноманітних соціальних проектів та
ініціатив надає підліткам можливості для розвитку лідерських якостей — про це зазначили
43,1 % опитаних членів дитячих об’єднань; бажання допомагати людям — 57,0 %; активність
— 33,1 %; небайдужість до чужих проблем — 27,2 %; упевненість в собі — 41,0 %; уміння
працювати в команді — 20,0 % [5].
Упродовж 2014–2017 рр. соціальні ініціативи всеукраїнських дитячих громадських
організацій набули чіткого технологічного оформлення, їх метою стало виховання
громадянина-патріота, який відданий своїй Батьківщині. Зокрема, діти разом із молоддю
та дорослими беруть активну участь у масовому доброчинному/волонтерському русі,
спрямованому на моральну і матеріальну підтримку Збройних Сил України, залучення
молоді до військової підготовки, організацію та проведення різних заходів для згуртування
українців на захист та забезпечення єдності держави. Так, до найбільш значущих
соціальних ініціатив дитячих об’єднань можна віднести: акції «Допоможемо пластунам в
АТО разом!», Пластовий збір для забезпечення програми підтримки, лікування, адаптації,
реабілітації пластунів-військовиків тощо (Національна скаутська організація «ПЛАСТ»);
проект «Платформа миру. Скаутинг єднає Україну», збір-похід «Козацькими шляхами»
під гаслом «Я — МИ — УКРАЇНА» тощо (Національна організація скаутів України);
проекти «Навчаємо дітей — дбаємо про безпеку», Всеукраїнський збір-змагання «Школа
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безпеки», інформаційні проекти та інші акції національно-патріотичної спрямованості
(Всеукраїнський дитячий рух «Школа безпеки»); соціальні проекти учнівського
самоврядування — збір пластику на протезування бійців АТО, допомоги сім’ям воїнів
АТО, родинам переселенців зі сходу України.
Зазначені вище ініціативи і водночас запити-очікування юних особистостей
актуалізують потребу розроблення якісного інноваційного технологічного забезпечення
процесу національно-патріотичного виховання. Осучаснені форми і методи роботи
мають ґрунтуватися на активності та демократичному стилі взаємодії, спрямовуватися на
самостійний пошук істини та формування критичного мислення. Відтак, рекомендованими
й популярними нині серед сучасних дітей формами національно-патріотичного виховання
є: гра-репортаж «Видатні імена сучасної України»; звіт-мандрівка «Сюжетні замальовки
рідного краю»; патріотичний флешмоб; презентація ролику (мультфільму) патріотичної
тематики, виготовленого дітьми; зустрічі з цікавими земляками-патріотами; портфоліо
родинних реліквій і/чи традицій; написання книги пам’яті (родини, школи, району,
міста); станційні ігри (наприклад, квест «Знайди Декларацію — врятуй незалежність»);
створення інфографіки (шевронів, подій); «живий музей»; реальні або віртуальні подорожі
(історичними музеями України чи місцями історичних подій); конкурси есе, біографічних
розвідок; флешмоби (візуалізація державних чи національних символів, контурів кордонів
України); лото «Меморі» (створення карток на запам’ятовування дат, назв місць, діячів та
їхніх висловлювань, пов’язаних зі здобуттям Україною незалежності, Днем Конституції,
та програвання) тощо.
Висновки. Нове осмислення патріотизму дозволяє усвідомлювати це почуття-цінність
у різних координатах ставлень — до Батьківщини, народу, держави та до себе особисто.
Нові змістові й процесуальні акценти дають змогу зрозуміти діяльнісно-продуктивний
характер патріотизму в сучасних умовах. Нині національно-патріотичне виховання має
відігравати випереджальну роль у демократичному процесі, стати засобом відродження
національних почуттів та формування особистісної відповідальності. Наразі як ніколи
потрібно консолідувати українське суспільство навколо спільного майбутнього, захисту
територіальної цілісності України, реформування і державотворення, суспільнодержавницьких цінностей, адже у вирі подій і змін варто пам’ятати: ціна питання — безпека
України, її територіальна цілісність, свобода і вибір дітей, гідність українців та гідність
нації.
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ШЛЯХОМ МОДЕРНІЗАЦІЇ Й ПОШИРЕННЯ ІСТОРИКОПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ
Анотація. У контексті актуальних досліджень у галузі історії педагогіки в статті
окреслено здобутки відділу історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України за
останні десятиліття ХХІ ст., пов’язані з реконструкцією еволюції одного з найголовніших
інноваційних рушіїв сучасного педагогічного процесу в середній школі — диференційованого
підходу до навчання у множинності його виявів. Відображено провідні методологічні засади
здійснюваних наукових розробок, серед яких тренди інтелектуальної історії.
Ключові слова: українська середня школа, навчання, диференційований підхід,
індивідуалізація навчання, особистісно орієнтована парадигма освіти.
Вступ. Протягом 90-річної діяльності Інститут педагогіки НАПН України неодноразово
змінював свою структуру. Однак, незважаючи на еволюційні і революційні перетворення
у житті держави, що спричинювали зміни у тематиці і змісті роботи науковців-педагогів,
від самого започаткування і до сьогоднішнього дня до складу Інституту незмінно входило
окреме структурне утворення, співробітники якого вивчали історію школи та педагогічної
думки. Фактично, це — єдиний науково-дослідний підрозділ в Інституті з таким давнім
минулим і традиціями.
Виклад основного матеріалу. У різні роки під керівництвом завідувачів відділу —
Я. Мамонтова (1926–1930), В. Бутвина (1930-ті роки), М. Даденкова (1944–1955),
О. Дзеверіна (1956–1978), Н. Калениченко (1978–1989), О. Сухомлинської (1989–1994),
С. Філоненка (1994–1996), М. Антонця (1996–2000), Л. Березівської (2000–2004),
Н. Дічек (2004 — донині) — співробітники відділу розробляли різноманітні питання
розвитку шкільної освіти і педагогічної думки в Україні, продукуючи монографії,
навчальні посібники, хрестоматії, словники, численні статті для педагогічних ВНЗ,
науковців і широкого учительського загалу.
Попри тривалу історію, останнім десятиліттям історико-педагогічні студії у відділі
здійснюються з орієнтацією на новітні актуальні тренди світового історіописання.
Йдеться насамперед про введення в історико-педагогічні дослідження інструментарію
інтелектуальної історії, оновлюваної в європейському науковому просторі з 1990-х
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Розділ 1.
років у контексті інтердисциплінарності [5, с.89]. Ключове завдання інтелектуальної
історії — реконструкція минулого кожної з областей і форм знання як частини цілісної
інтелектуальної системи, котра з часом зазнає трансформацій. Власне, історія педагогіки
як галузь наукового знання про людину внаслідок багатоаспектності предмета свого
вивчення — історії розвитку теорії та практики навчання і виховання — завжди була і є
не лише історією науки, де акцент робиться на вивченні «інституційних моментів роботи
групи вчених» [3, с.32], тобто конкретного професійного світу в контексті соціального
середовища. Але водночас історія педагогіки — це й історія освітніх ідей (теорії, відкриття,
закономірності, методи).
Визнання нагальної потреби розгортати сучасні історико-педагогічні дослідження
в руслі методології інтелектуальної історії, що є на думку одних учених (Я. Верменич
[1, с.24], І. Колесник [4, с.39]) — новим етапом розвитку історії ідей, а на думку інших
(Д. Келлі) — способом (або способами) цілісного розгляду минулого людства (цит. за [5,
с.98]), висуває на перший план доцільність акцентуації уваги істориків педагогіки швидше
не на готовому знанні, а на діяльності з його продукування.
Саме в річищі методології інтелектуальної історії науковці відділу історії педагогіки
зосереджують свої дослідження, результатами яких стали їхні колективні праці
«Українська педагогіки в персоналіях» (навчальний посібник у двох томах, 2005),
«Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (ХХ
століття)» (навчальний посібник, 2010), «Диференційований підхід в історії української
школи (кінець ХІХ — перша третина ХХ ст.)» (монографія, 2013), «Нариси з історії
розвитку диференційованого підходу до організації навчання в українській школі (кінець
30-х-80-ті рр. ХХ ст.)» (електронний посібник, 2017). У цих книгах співробітники відділу
намагалися висвітлити й педагогічні доктрини і теорії як результати науково-практичного
пошуку, й питання, пов’язані з їх розробленням, із здійсненням різних освітніх практик
і виховних стратегій; реконструювати різнорівневий інтелектуальний контекст; виявити
зміни методів і змісту освітнього процесу й перетворення педагогічної дійсності. Водночас
досліджувані освітні феномени розглядалися у постійному співвіднесенні із загальним
контекстом культури, соціально-організаційними та інформаційно-ідеологічними
обставинами конкретної історичної доби.
Оскільки модернізацію сучасної школи найперше пов’язують зі здатністю освітньої
системи забезпечити дитиноцентрований підхід до учня, то актуалізується дослідження
вітчизняного досвіду здійснення індивідуалізації та диференціації навчального процесу
в історичній тривалості для встановлення закономірностей і протиріч зазначеного
педагогічного феномену з наступним урахуванням здобутого знання у розробленні
освітніх стратегій.
Упродовж останніх семи років співробітники відділу займалися фактично не вивченим
в історії української школи (що було з’ясовано у ході попередніх досліджень діяльності
новаторських навчально-виховних закладів і окремих педагогів) питанням презентації
еволюції одного з найголовніших інноваційних рушіїв сучасного педагогічного процесу
— диференційованого підходу у множинності його виявів. Узагальнено його можна
схарактеризувати як складний, багатоаспектний процес зовнішнього і внутрішнього
урізноманітнення й вдосконалення змісту, форм, методів навчання дітей в школі,
орієнтованого на можливості і потреби кожної особистості, а також змінювані запити
суспільства.
Актуалізувалася потреба проаналізувати, теоретично узагальнити, описати й
систематизувати варіанти освітніх моделей, в яких ефективно враховувалися різні за
виявом особливості учнів (за різними показниками) і використовувалися ефективні
форми організації їхньої навчально-виховної діяльності, які забезпечували врахування
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здібностей і нахилів дітей, а також задоволення потреб соціуму у різні історичні періоди.
Онтологічний сенс розв’язання цієї проблеми, значущість досягнення власне пізнавальних
цілей доповнюється практико зорієнтованою необхідністю дослідження, оскільки у
сучасних умовах інноваційні процеси у шкільництві пов’язують насамперед зі здатністю
шкільної освітньої системи забезпечити індивідуальний підхід до учня, на чому від
початку незалежного державного існування України наголошувалося у низці законів
і документів (Закон «Про загальну середню освіту» (1999), у Державній національній
програмі «Освіта» («Україна XXI століття») (1993), у Національній доктрині розвитку
освіти України (2002), в Концепції профільного навчання в старшій школі (2003; 2009).
В основу теоретико-методологічного забезпечення освіти і сучасних технологій навчання й
виховання покладено вимоги «створення можливостей для широкого вибору форм освіти,
навчально-виховних закладів, засобів навчання і виховання, які відповідали б запитам
особистості; запровадження варіативного компоненту змісту освіти, диференціацію та
індивідуалізацію навчально-виховного процесу» [2, с.2].
Дві останні із зазначених вище праць колективу науковців відділу й стосувалися саме
вивчення феномену диференціації навчання в українській школі в історичній тяглості.
Методологічну основу досліджень становило поєднання положень про відображення
індивідуального й одиничного, але на тлі контекстуальної цілісності (О. Сухомлинська,
2007), охоплення динаміки історичного розвитку культурної сфери і на макросоціальному
рівні, і на рівні індивіда (Дж. Леві, 1990). Завдяки цьому уможливилося виконання
досліджень у трьох ключових напрямах — вивчення історії ідей, історії ментальностей
(культурні стереотипи) й історії ціннісних орієнтацій (Ж. Лє Гофф, 1991). Таким чином,
історичний аналіз досліджуваної наукової проблеми, здійснений на мікроісторичному
фактажі функціонування шкільної освітньої галузі, дав матеріал для макроісторичних
узагальнень щодо синергії культурних і соціальних процесів та переосмислення ролі
окремих з них у культурно-історичному поступі України.
Дослідженням обґрунтовано, що порівняно з процесом розвитку диференційованого
підходу в історії української школи у період з кінця ХІХ — у першій третині ХХ ст.,
своєрідність якого полягала в активізації розвитку зовнішньої диференціації освіти у
формі значного урізноманітнення типів навчально-виховних закладів, в процесі якої
відбувалися епізодичні, локальні вияви внутрішньої диференціації у змісті і організації
шкільної справи, у підручникотворенні, своєрідність періоду 1940–1980-х років виявилася,
по-перше, у значному впливі на розвиток цього педагогічного феномену вагомих
результатів цілеспрямованих психолого-педагогічних досліджень, орієнтованих спочатку
(друга половина 1940-х — середина 1960-х рр.) на розв’язання проблеми поліпшення
якості знань учнів, на вивчення індивідуальних особливостей сприймання, засвоєння,
запам’ятовування навчального матеріалу з різних предметів школярами різного віку.
З цією своєрідністю виявилася тісно переплетеною й інша — поширення результатів
новаторської діяльності вчителів, чиї здобутки почали впливати на забезпечення
індивідуалізації шкільної галузі — насамперед це ідеї й досвід В.О. Сухомлинського (1950
— 1960-ті рр.), рух і досягнення вчителів-новаторів (1960 — 1980-ті рр.). Таким чином,
упровадження результатів психолого-педагогічних досліджень посилювало усвідомлення
освітянами необхідності враховувати у навчально-виховному процесі індивідуальні якості
дітей, здійснювати диференційований, індивідуалізований підхід до них.
Кореспондовані ученими-психологами знання про особистість та її вияви
вмотивовували здійснення у подальшому творчо працюючими вчителями педагогічних
пошуків щодо поліпшення шкільного навчання і виховання, тобто активізувалася
ініціатива «знизу», підсилена цінним практичним досвідом. З розвитком знань про
дитину-учня розширювалась сфера наукових досліджень і психологів, які безпосередньо
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вивчаючи особистість, почали усвідомлювати і доводити важливість перенесення
акцентів з досліджень сфери її учіння на сферу її інтересів (навчальні, профорієнтаційні)
і здібностей, на розвиток її творчих начал, на міжособистісне спілкування тощо. Істотним
чинником, що у цей час впливав на запровадження диференціації у шкільну практику, були
й заходи влади в галузі розвитку шкільної освіти, які відповідали державним, політичним
й економічним потребам соціуму, а тому, з одного боку, сприяли урізноманітненню
зовнішньої і внутрішньошкільної диференціації, а з другого — ідеологізували і
формалізували навчально-виховний процес, що гальмувало його індивідуалізацію.
З 2016 р. у відділі історії педагогіки розробляється тема «Процеси диференціації в
шкільній освіті незалежної України», логічно пов’язана з двома попередніми дослідженнями феномену диференціації в шкільній освіті України, які охоплювали історичний
період з кінця ХІХ ст. і до здобуття нашою державою незалежності, тобто вона є їх
продовженням у сенсі хронології та предмета дослідження. Уперше в діяльності відділу
здійснюється таке лонгітюдне студіювання важливого освітнього феномену у його
розмаїтті. Провідна мета дослідження полягає у висвітленні перебігу модернізаційних
процесів у галузі шкільної освіти незалежної України у 1991 — 2010 рр., корельованих з
еволюцією форм диференційованого підходу до організації і змісту навчання школярів. Її
досягнення дасть змогу систематизувати нагромаджений досвід і виснувати прогностичні
узагальнення.
Буде відображено накопичені у процесі формування нової, національної за
спрямуванням системи освіти, здобутки — оновлення парадигми шкільної освіти,
створення численних нових типів середніх навчальних закладів, модернізація змісту
освіти, впровадження особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів до навчання,
розроблення новітніх навчальних технологій, а також прорахунки.
Плануємо, що сукупно виконання трьох наукових розробок, присвячених явищу
диференційованого підходу у шкільній освіті, дасть змогу вперше цілісно реконструювати
розвиток ідей і досвіду запровадження у практику цього феномену від його зародження
до набуття ним сучасних розмаїтих форм.
На завершення згадаємо й вагомі одноосібні видання співробітників відділу, здійснені
у ХХІ ст.: «Этюды о В. А. Сухомлинском. Педагогические апокрифы» О. Сухомлинської
(2008), «А. Макаренко і світ: аналіз англомовних студій» Н. Дічек (2005), «Реформування
шкільної освіти в Україні у ХХ столітті» Л. Березівської (2008), Н. Єфіменко «Проблеми
шкільної дидактики у творчій спадщині В. О. Онищука» (2004), Л. Пироженко
«Реформування змісту загальної середньої школи в Україні (середина 60-х — початок
80-х рр. ХХ століття)» (2013).
Серед важливих аспектів наукової діяльності відділу були і залишаються функції
професійно-наукового згуртування істориків педагогіки України та сприяння
підвищенню їхнього фахового рівня. За ініціативи науковців відділу історії педагогіки
було започатковано і щорічно проводяться такі масові науково-практичні заходи,
як всеукраїнські педагогічні читання «В. О. Сухомлинський і сучасність» (з 1993 р.)
та всеукраїнські історико-педагогічні конференції (з 2001 р.). Результати їх роботи
відображаються у статтях у фахових збірниках наукових праць, у фахових часописах, у
збірниках матеріалів конференцій.
За наближеними підрахунками за час роботи відділу історії педагогіки у ньому
захищено понад 100 кандидатських і докторських дисертацій. По всій Україні працюють
колишні та нинішні аспіранти та докторанти відділу, які продовжують його наукові
традиції, формуючи наступних дослідників, відданих педагогічній Кліо.
Сучасна інтелектуальна історія все далі йде від простої «інвентаризації» фактів,
подій, теорій до аналізу змін у суспільній, культурній, ментальній практиці, в науковій
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свідомості. Саме такий підхід обирають науковці відділу історії педагогіки Інституту
педагогіки НАПН України.
Висновки. Історико-педагогічні дослідження не втрачають своєї актуальності, бо це
— дослідження, присвячені у першу чергу реконструкції історії розвитку національного
духовного буття українців, розкриттю поступу національної освіти і педагогічної думки,
тому вони набувають ще й виразної соціальної значущості. Адже такі студії, виконані
на основі новітніх методологічних підходів, а також об’єктивності й вивільнення від
моноідеологічного тлумачення явищ і фактів, сприяють й національній самоідентифікації
майбутніх педагогів і учителів-практиків, й поглиблюють та модернізують їхнє культурноісторичне знання, чим вдосконалюють професійну підготовку через усвідомлення
соціально-педагогічної практики в Україні в історико-генетичному вимірі.
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Dichek N.P. On the way of modernization and distribution ofreserches in the field of
history of education in Ukraine
Abstract. In the context of topical studies in the history of education, the article highlights the
achievements of the department of the history of pedagogy of the Institute of Pedagogy of the
National Academy of Sciences of Ukraine for the last decades of the 21st century, connected with
the reconstruction of the evolution of one of the main innovative engines of the modern pedagogical
process in the secondary school — a differentiated approach to learning and the multiplicity of its
manifestations. The leading methodological foundations of the scientific researches, including the
trends of intellectual history, are reflected.
Keywords: Ukrainian secondary school, training, differentiated approach, individualization
of education, personality-oriented education paradigm.
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Прокопенко І. Ф.,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди

ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА Г. С. СКОВОРОДИ І НОВА УКРАЇНСЬКА
ШКОЛА
Анотація. Стаття присвячена ретроспективному аналізу педагогічних поглядів
видатного українського просвітителя: філософа, педагога, літератора Г.С. Сковороди
(1722 — 1794 рр.).
В ній надається стислий аналіз поглядів і педагогічних прийомів, розроблених
Г.С. Сковородою під час викладання у Харківському колегіумі в період з 1759 по 1769 рр., а
також великій кількості його філософських і педагогічних праць після 1769 р.
Одночасно обґрунтовується необхідність використання теоретичної спадщини
Г.С. Сковороди в умовах реформування освіти в сучасній Україні.
Ключові слова: Г.С. Сковорода — український просвітитель в XVIII столітті, освіта,
якість освіти, виховання, нова українська школа, вчителі.
Вступ. В історії вітчизняної педагогіки особливе місце посідає творчість Григорія
Савича Сковороди. Авторитет цієї видатної особистості — філософа, письменникагуманіста і, на радість нам, — освітянам, педагога — безмежний. Бібліографія публікацій,
присвячених висвітленню багатогранного таланту нашого по-справжньому глибинного
земляка, на всіх континентах Світу налічує понад десять тисяч найменувань [1].
Метою статті є ретроспективний аналіз педагогічних поглядів видатного українського
просвітителя: філософа, педагога, літератора Г.С. Сковороди (1722 — 1794 рр.).
Виклад основного матеріалу. Г.С. Сковорода народився 5 грудня (22 листопада
за старим стилем) 1722 р. на Полтавщині в селі Чорнухи, в той час підпорядкованому
полковому містечку Лубни, а на початку ХХ століття віднесеного до Лохвицького
повіту. В даний час місто Чорнухи — центр Чорнухинського району, прекрасного як і
вся Полтавщина, і прославленого іменем Г.C. Cковороди. Козак за походженням, він
змалку проявив неабиякий талант до навчання та музики і співу, а протягом усього свого
життя стверджував себе як науковець і педагог. Помер 11 листопада (29 жовтня за старим
стилем) 1794 р. в останньому життєвому притулку — у селі Сковородинівка (колишня
Пан-Іванівка) Золочівського району Харківської області. Сам Григорій Савич заповідав
поховати його тільки в Україні. Україною він називав тодішню Слобожанщину. Малу
Батьківщину — Полтавщину він іменував Малоросією (Гетьманщиною). Оцінюючи
творчість і постать Григорія Савича сучасним поглядом, можна дійти висновку, що він
справжній і великий український педагог і живий приклад для ілюстрації освіти впродовж
усього життя.
Погляньмо, він у 7 років — учень «дяківської» школи, уже грає на сопілці і вирізняється
голосом у церковному хорі. Із 12 років — навчається у Києво-Могилянській академії. У 20
років призупиняє навчання у зв’язку з тим, що його, як талановитого співака, включили
до придворної капели Імператриці Єлизавети Петрівни. У 22 роки повертається до Києва
у складі почту імператриці і отримує дозвіл продовжити навчання в Академії. У 23 роки у
складі посольської місії від’їздить до Угорщини. Туди його включили як знавця «чужих»
мов і відомого музиканта та співака. Під час перебування за кордоном, на протязі п’яти
років, відвідує багато країн і продовжує навчатися у тамтешніх університетах [2, с. 9 — 50].
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Під час навчання в Академії Г.С. Сковорода оволодів латинською, грецькою, німецькою,
гебрейською мовами. Перебуваючи за кордоном додав до цього переліку угорську, чеську,
словацьку, французьку, італійську. І це, здається, не повний перелік мов, які він опанував.
У 28 років він був запрошений на викладацьку роботу до Переяслав-Хмельницького
колегіуму. Через рік знову продовжує навчання у Києво-Могилянській Академії, а у 31
рік стає вихователем сина представника козацької старщини — поміщика Степана Томари
Василя, якого навчав і виховував на протязі шести років.
У 1759 р. (37 років) стає знову викладачем, тепер уже Харківського колегіуму,
де працює із перервами до 1769 р. (47 років). Із цього часу і до смерті — самоосвіта і
напружена творча робота.
Життєвий шлях Г.С. Сковороди досліджувався багатьма авторами, але першу наукову
біографію, зразу по смерті Григорія Савича, підготував один із його улюблених учнів
Харківського колегіуму, видатний державний діяч того часу, поет і освітянин Михайло
Ковалинський [2, с. 1343 — 1375].
Сучасники, які знали Григорія Савича особисто, залишили характеристики, які
висвітлюють його «творчу лабораторію». Одягався просто, але пристойно, виділявся
«поміркованістю» у їжі. Для сну виділяв не більше чотирьох годин на добу. Вставав із зорею
і здійснював прогулянки пішки на чистому повітрі. Відрізнявся веселим норовом, легкий,
бадьорий, стриманий, ціломудрий, усім задоволений, добрий і уважний співрозмовник,
здатний з усього робити повчальні висновки. Понад усе цінував дружбу. Обирав друзів «по
серцю». Був набожним без марновірства, проявляв ученість без позування, ввічливість без
ознак лестощів. Уже у цей період був схильний до самотності як умови особистої і наукової
свободи. «О свободо! О науко!» — стало майже принципом його поведінки і творчості.
Дехто із дослідників схильний ототожнювати прояв самотності із бажанням «тікати»
від Світу, але насправді він не усамітнювався на кшталт «монахів-одинаків», а навпаки,
підтримував і усно, і письмово безперервний життєвий діалог із представниками усіх
прошарків сучасного йому суспільства, із багатими і бідними, із науковцями та колегами
освітянами, улюбленими учнями, з людьми, які були йому до вподоби. Більшість із них
свідчили, що непомітно «підпадали під вплив» сковородинівської філософії і педагогічних
роздумів. Перший Харківський губернатор Євдоким Щербінін (Слобідсько-Українська
губернія була заснована у 1764 р.) витратив немало часу для встановлення особистого
знайомства із Григорієм Савичем. Високо цінував його освіченість і мудрість. Вимагав від
своїх підлеглих слідувати такій життєвій поведінці. Саме із цих діалогів з’явився афоризм,
автором якого є саме Г.С. Сковорода. Губернатор, цінуючи освіченість Григорія Савича,
пропонував зайняти «достойну» посаду. У відповідь губернаторові він виказав таку думку:
«Світ — це великий театр. Бог кожну людину наділив природною їй роллю. Ви вибрали свою
роль. Я задоволений своєю. А щоб прославити себе грою, потрібно обирати її по-сродності».
Використовуючи прихильність губернатора, Григорій Савич вніс пропозицію і переконав
його клопотати перед Імператрицею Катериною ІІ про відкриття при Харківському
колегіумі (колегіум — духовний навчальний заклад) додаткових класів для отримання
«світської» освіти. Два роки вирішувалося це питання, але в 1766 р. Імператрицею було
прийняте рішення про відкриття «додаткових» класів і започаткування вперше в Україні
світської вищої освіти. По-сучасному передбачалися такі напрями: інженерія, землеробство,
геодезія, будівництво, архітектура, фортифікація, мистецтво, поезія, мови.
Вдячний губернатор запропонував Г.С. Сковороді читати катехизіс — курс «доброго
християнського життя» (як вступ до нових спеціальностей), незважаючи на супротив
духовенства. Григорій Савич згодився, але, водночас, відмовився отримувати плату за
цей курс. Він не тільки погодився, але дуже швидко розробив цей курс і був першим, хто
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його читав. Цей курс тепер відомий під назвою «Вхідні двері до доброго християнського
життя. Для благородних юнаків Слобожанщини» [2, с. 213 — 230].
У невеликій за обсягом роботі подано цілий «букет» педагогічних роздумів і прийомів
Г.С. Сковороди — педагога. Готуючи своїх студентів — учнів додаткових класів, які
оволодівали складними, невідомими до цього професіями, він акцентував їх увагу на тому,
що навчання справа не проста і важка, але поскільки ця справа обрана добровільно і «посродності», вона потрібна і приносить насолоду, то перестає бути важкою. Більше — вона
веде до справжнього щасливого життя. Далі аргументовано роз’яснюючи, що щастя ні від
небес, ні від землі не залежить. Щастя, як найважливіша із потреб, дається даром, скрізь
і завжди. Тут же робив наголос на тому, що необхідно дякувати Богу, який усе потрібне
зробив неважким, а важке — непотрібним.
В ході модернізації освіти сучасної України потрібно, а значить не важко,
використовувати досягнення педагогічної думки попередників і, без сумніву, творчість
Г.С. Сковороди. Нова школа обов’язково відбудеться, але вагоміше і більш якісно,
спираючись на плечі попередників. А тут до послуг педагогів, окрім Г.С. Сковороди із
його педагогічними поглядами, доробки представників багатьох поколінь теоретиків
і практиків: К.Д. Ушинського, А.С. Макаренка і В.О. Сухомлинського, М.П. Гузика і
В.Ф. Шаталова, плеяди сучасних науковців — членів НАПН України М.Д. Ярмаченка,
В.Г. Кременя, М.І. Шкіля, І.А. Зязюна, В.П. Андрущенка, В.С. Курила, В.П. Кравця,
О.В. Сухомлинської, О.Я. Савченко, Н.М. Бібік, О.І. Ляшенка і багатьох, багатьох
не названих. На щастя, перелік цей значний, та немає змоги назвати усіх достойників
педагогічної думки України у короткій статті.
При запровадженні світського навчання, Г.С. Сковорода наголошував на сприйнятті
світу як єдності двох натур: видимої — твориво і невидимої — Бог. Оця невидима натура, на
його думку, пронизує і тримає усе твориво. Скрізь і завжди була, є і буде. Ми, наприклад,
бачимо людське тіло, але розуму, що пронизує і тримає його, не видно. Колись давно
Бога називали Всесвітнім, або Вищим Розумом. У християн він мав багато визначень:
Господь, Отець, Розум, Істина. Два останні, на його думку, природніші за інші. Люди
іноді помиляються, плутають видиму і невидиму натури, але це так же помилково, як
сприйняття «кімнатного слуги» за самого господаря. В усі часи люди однаково вірили, що
є якась таємнича сила, що скрізь і всім володіє. Так народилася віра, а невидима натура,
або Дух тримає у русі весь Світ. Найчистіший, спільний для всіх народів, Розум дав нам, як
джерело, всяку мудрість і мистецтва, потрібні для життя. Тому всякий народ завдячує йому
за те, що він дав йому найвищу премудрість, яка є його природним образом і печаттю. Вона
перевершує всякі інші природні розумні духи, або уявлення. Це вічна Божа Премудрість,
наголошувалось у названому курсі, в усіх віках і народах ані на мить не змовкає, вона є
не що інше, як повсюдного Божого єства невидиме лице й живе слово, що таємно лунає
в душі кожного із нас. Шкода, що ми не хочемо дослухатися до її порад, — хто через брак
слуху, а переважно через нашу нещасну впертість, що походить від кепського виховання.
Дослухалися до цього вічного голосу ті премудрі люди, яких древні юдеї назвали
пророками.
Ця воля — початок і кінець процьких книг, у яких все написано від Неї, через Неї і задля
Неї. Тому вона має багато імен: Образ Божий, Світло, Слово, Воскресіння, Життя, Путь,
Правда, Мир, Доля, Благодать, Істина, Сила Божа, Царство Боже, Камінь Віри.
Привертаючи увагу студентів, Григорій Савич відмічав, що Божа Премудрість,
ніби видимий і тлінний чоловік, промовляла до всіх нас людським голосом. Слідуючи
Божій Премудрості, викладеній у декалозі, або десяти Заповідях Божих, Григорій Савич
пропонує їх ступені оволодіння кращими рисами вихованої молодої людини, яка під
впливом усвідомлення їх стає здатною до справжньої доброчесності.

58

Сучасний дискурс розвитку загальної педагогіки та філософії освіти
Другу частину цього курсу він присвятив науковому тлумаченню усіх десяти заповідей.
Хоча все це було давно, але дуже актуальне і сьогодні для формування справжнього
компетентнісного підходу до реформ освіти, компетентностей школяра і інших суб’єктів
освітньої діяльності в цілому. Не менш важливими ці погляди є для забезпечення
компетентностей виховного характеру, пов’язаних із формуванням громадянина і патріота
незалежної України. Кожний твір, навіть кожний вислів Г.С. Сковороди, несе велике
навчально-виховне навантаження. Для прикладу посилаємося на теоретичні і практичні
висновки, викладені у притчі «Вдячний Еродій» [2, с. 893 — 919].
У посвяті до цієї роботи, яку він як і більшість своїх творів дарував друзям і знайомим,
наголошував: … ти Батько й сам виховуєш своїх пташенят. А я — твій друг, що приніс оцю
плетеницю (мова йде про притчу «Вдячний Еродій», подаровану ним своєму приятелеві
С.Н. Дятлову). У ній знайдеш ти для молодого ума твоїх пташенят проскурку із такого
ось хліба: «Хліб, що серце людині зміцнює». Посій у них і зернятко оце: живе в нас щось
прекрасне, чудесне, дивовижне й преславне, що мусить з’явитись, як тільки настане його
час. Бог — серце Всесвіту, а наше серце — це наш Господь і Дух. Якщо батькам вдасться
виплекати отаке серце, то вони стануть, на думку Григорія Савича, батьками вдруге, тобто
по-справжньому, а їх діти стануть правдивими, доброчесними й самодостатніми.
У десяти основних компетенціях учня середньої школи, які ретельно виписані у
Концепції нової школи [3], так і проситься наголос на формуванні вдячності як передумови
багатьох якостей вихованої людини.
Г.С. Сковорода у своїх творах допускається багатьох символів. У цій роботі образ
Еродія (гайстер, чорногуз) не випадковий. Він сам, по-перше, глибоко симпатизував
цьому птахові, а по-друге, Еродій — особливий птах. Він ніколи не залишає своїх батьків
і демонструє поведінку безмежної їм вдячності. Врешті цей образ проливає світло на
причину особистої поваги Г.С. Сковороди саме до Еродія. На печатці (перстні), якою
він опечатував свої листи, було зображення Еродія. Завдяки своїй природній вдячності,
прозорливості та любові до людей, ця птаха в богословському розумінні стала святою.
У християн-українців Еродій святий, недоторканий. Він приносить щастя і навіть дітей.
Його не можна ображати. У притчі діалог ведеться між Еродієм і Мавпою, яку здивувала
вихованість та володіння Еродієм багатьма мовами. І в реальному житті Григорій Савич
постійно наставляв своїх учнів на потребу проектувати своє життя на благодійні вчинки.
Ця частина його «педагогічних технологій» знайшла також відгук у розробників сучасних
суб’єктно-суб’єктних відносин між учителем і учнем. Сама ж ефективність навчання і
виховання, на думку Григорія Савича, повинна проявлятися у наступних вчинках учня.
Висока ефективність його методик ілюструється тим, що всі його учні демонстрували
високий рівень освіченості і виховання та досягли успіхів у своєму особистому житті.
Він пропагував ідею цілісності і індивідуальності у навчально-виховному процесі. І
тоді, коли батьки, наприклад, з метою збереження здоров’я дитини обмежували учнів
у виборі окремих предметів, він переконував і батьків, і учнів працювати ефективно,
системно і не напружувати себе без потреби.
Батько, наприклад, був проти того, щоб улюблений учень Г.С. Сковороди Михайло
Ковалинський вивчав додатково «греку» — грецьку мову і літературу. Але Григорій
Савич, як учитель, переконав Михайла оволодіти «грекою». Він пояснив потребу в цьому.
Якщо не вивчиш, то втратиш «старих друзів»: книги і великий пласт древньогрецької
культури. А щоб оволодіти багатьма мовами, а це на його думку — норма, і не зашкодити
здоров’ю, потрібно дотримуватися помірності, так само як і у їжі: усе відразу не з’їси і не
проковтнеш не пережувавши. Тож, говорив він, вивчайте багато мов — древніх і сучасних.
Досконало оволодійте декількома і, для успіху, дотримуйтесь правила: працювати помірно,
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щоденно, тобто системно. Його власний приклад свідчить про високу ефективність такого
педагогічного підходу і педагогічних технологій.
Дві перші із десяти компетенцій учнів, виділених у «Концепції нової школи в Україні»,
є саме компетенціями мовними. Це вірно, бо якісне володіння багатьма мовами — запорука
високої якості освіти і виховання. В їх практичній реалізації, без сумніву, знайдеться місце
і педагогічним прийомам «старого» вчителя — Г.С. Сковороди.
У притчі, яку ми розглядаємо, багато уваги приділено питанню рівноваги між школою і
батьками. Григорій Савич схилявся до думки, що у вихованні перевага повинна надаватися
батькам. Він навіть формулює основоположні обов’язки батьків: добре народити і добре
виховати. Коли ж хто не виконав жодної із цих двох заповідей — той, на його думку, не
батько дитині, а винуватець її вічної погибелі. Той, хто добре народив та не навчив, є лише
напівбатьком. Так само як і мати, яка народила, і не дала дитині молока, є матір’ю тільки
наполовину.
Для царського трону ганьба, коли на нього сідає раб, але ще більшою ганьбою для
батька є ситуація, коли його обов’язки виконують випадкові люди. Така поведінка батьків
не може бути виправданою, наприклад, браком часу. До речі, теперішні соціологічні
дослідження в Україні свідчать, що час, потрачений батьками на спілкування і виховання
дітей, вимірюється хвилинами на добу. У новій школі і новій якості освіти слід більше
уваги приділяти батьківському вихованню, а згодом новій концепції «Батьківська Рада».
Підсумовуючи діалог про виховання, Григорій Савич констатує, що немає нічого
кращого за добре виховання. Цьому не зарадять чин, багатство, рід, ласка вельмож.
Єдине, що може частково компенсувати брак вихованості — добре народження. В цілому
виховання, якщо воно є, повинне бути добрим, дешевим, не помітним — дійшов висновку
автор притчі. Розкриваючи природу і ефективність виховання, Григорій Савич резюмує:
народженого на добро неважко навчити добра. Від природи, як від матері, легесенько,
само собою, йде наука. Вона всесвітня істина і єдина навчителька. Сокола швидко навчиш
літати, а не Черепаху. Усяка справа успішна, коли перед у ній веде природа.
У концепції нової школи цілком вірно наголошено, що оволодіння школярами
основними компетенціями сприятиме вільному входженню випускниками шкіл у Світ,
тобто доросле самостійне життя. Це, здається, не суперечило завданням школи і вчителя
у «сковородинівську епоху», бо Григорій Савич у досліджуваній роботі застерігав, що
Світ — це море потопельників, країна вражених моровицею, огорожа лютих левів, острог
полонених, торжество розпутників, сластолюбна вудка, піч, що розпалює похотіння,
банкет біснуватих, хор і хоровод п’яно-навіжених, які не отверезіють, доки не зморяться.
Щасливий юнак, який не йде такою дорогою, або дорогою сліпців, які падають у прірву.
Він радить більше уваги приділяти веселості і радості, без чого немає щасливого життя, як і
неможливе без цього доброчестя. А доброчестя — донька вдячності, а вдячність — донька віри.
У якісному вихованні Григорій Савич значне місце відводить «діатрибі», тобто дозвіллю
як продовженню виховання у інших формах. Забави, на його думку, — це ліки й оживлення
серця. Безцінним для удосконалення системи навчання і виховання є заключний висновок
у цій його роботі. Основою виховання є: 1) добре народити; 2) зберегти дитині здоров’я;
3) навчити вдячності.
Тому бажано, щоб у всіх своїх намірах про шляхи і методи модернізації освіти і
виховання, нам завжди вдавалося втілювати педагогічні роздуми неперевершеного
Г.С. Сковороди і ми ні на мить не забували про найголовніший обов’язок: вести сучасну
молодь дорогою доброчинності, миру і щастя.
Розвиток педагогічних ідей Григорій Савич продовжив у інших своїх працях,
зокрема притчі «Убогий Жайворонок» [2, с. 920 — 940], яку даруючи своєму приятелеві
Ф. І. Диському — нащадку козацької старшини у місті Куп’янську, назвав повчанням.
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Розвиваючи риси вихованої людини, він значне місце відводить формуванню доброчинності
і ще раз повертається до «батьківської волі», тобто батьківського виховання. Ще змалечку,
наголошував він, добрий батько наставляє людським і біблейським істинам: «Що не
поклав, не руш!», «Що Бог дав, тягни те все у свій гаманець». І висміює так звану «горду
бідність», посилаючись на почуте у селі Ровеньки (нині місто на Луганщині) прислів’я:
«Не ївши — легше, поївши — краще».
Народна мудрість, на думку Григорія Савича, найкращий учитель і школа, ліпша за всі
школи. З жалем наголошує на тому, що був колись такий час, що убогих, але доброчесних,
шанували. Тепер, коли вбогий, — то вже бідняк і дурень, хоч би і був справді ізраїлітянин.
Народ, який загубив народну мудрість, все одно, що загубив добру славу — ось це вже біда.
Повернення до витоків школи, заснованої на втіленні у навчальний і виховний процес
народної мудрості, залишається не тільки привабливим, але й актуальним і нині, коли
ми дбаємо про нову школу.
Виступаючи проти викривлень у справі виховання, Г.С. Сковорода застерігав проти
поширеної в той час думки, що вихованість — привілей лиш тих, хто має добру славу
у світі і належить до кола знаменитих людей. Не той правий, хто по суті правий, а той,
хто хоч і не правий по суті, та вміє здаватись правим і саму лиш мошкару правоти має,
легко лицемірячи й ідучи по стежинці приповідки: «Кінці у воду». Це, на його думку,
рятівна «премудрість» нинішнього Світу, від якого він свідомо тікав. Це суперечило його
поглядам, але дійсність жорстоко стверджувала, що тільки той щасливий, хто не правий
по совісті, та правий за папірцем, як богомудро кажуть юристи.
Справжнє багатство, а це актуально і в наш час, це значить «клопіт», а клопіт — це
труд і тільки він є батьком будь-якого добра. Цей висновок свідчить про обізнаність
Г.С. Сковороди з передовими науковими теоріями, в тім числі — засновника класичної
економічної теорії Адама Сміта, який доводив, що саме праця є джерелом всякого багатства.
У цій притчі Г. С. Сковорода, роздумуючи про шляхи до справжнього щастя і
справжнього добра, наголошував на потребі вчитися на помилках попередників, добре їх
знати, щоб не повторювати самому. «Вчися з чужої біди, щоб не попасти у біду самому», —
говорить один із персонажів згадуваної притчі. Дармовий (чужий) банкет — небезпечний,
а свій, убогий, але доброчесний — банкет безпечний. Повчання, розраховані на батьків,
які мають дітей і зобов’язані їх добре виховати. «Сину, коли ти будеш мудрий, тоді чужа
біда навчить, а от зухвалий і безсердечний син вчиться на помилках власних. А це гірко.
Сину, нехай болить тобі біда ближнього! А хто любить власну біду й не заслуговує на
чужу, той сам заслуговує на неї».
Схиляючи своїх шанувальників і учнів до читання багатьох книг, Григорій Савич
застерігав від бездумного читання, тобто без проникнення у сутність. Таке читання не
додає мудрості, а сам читач іде дорогою беззаконників. Читай краще одну книгу (Григорій
Савич мав на увазі Біблію) і уважно спостерігай за світом і людьми. Читай її і завжди
повчайся, читай вдумливо, а не безтямно. Дивися не «на ноги», а на його «голову і серце».
З підошви — людину, з хвоста — птаха, так як і світу цього з його ніг, — не пізнаєш.
Бійся чужої їжі, як голодний Тетервак, не попадай у полон чужої волі і чужої користі.
Щоб бути вільним, не лінуйся працювати для себе, для своєї користі й добувати
потрібне. А коли не станеш рабом собі самому, тоді змушений будеш стати рабом інших
і, уникаючи клопоту легкого, потрапиш у тяжкий і стократний.
Тікай від печального, ревного і несамовитого серця. Тобі це вдасться, коли не будеш
заздрити і сам зітнеш голову заздрісному змієві, коли будеш вдячний за мале. Читаючи так
книгу світу, матимеш водночас і втіху, і спасіння. Чисте серце — то є найбільше добро. Не
той бідний, хто не має, а той, хто ходить по вуха в багатстві та не прикладає до нього серця,
тобто не покладає на нього надії і завжди готовий, коли буде воля Божа, спокійно позбутися
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його. Це риса «убогих духом». Немає ж більшої біди, як бідність у багатстві, і немає нічого
кращого, як багатство в бідності. Коли ж ти весь світ здобув і ще хочеш, то тоді ти в багатстві
хворієш на бідність у полум’ї своїх непогамованих бажань. Коли ж ти нічого не маєш у
цьому світі, крім потрібного тобі, ти справжній праведник, що живе вірою своєю, бо така
бідність перевершує багатство царів, бо бідність, що знайшла потрібне і зневажає зайве, — це
справжнє багатство й золота середина, ніби міст між болотом і болотом, між недостатністю
й надміром. В сучасних умовах, коли суспільство розшаровується на велику частку багатих
і велику частку бідних, у школі, заснованій на компетентнісному, діяльнісному підході,
важко сформувати такі риси вихованої особистості без сковородинівських повчань і
застережень. І в цьому він наш сучасник і порадник.
Доброчестя, дружба — супровідні орієнтири при формуванні людини з чистим і добрим
серцем, шлях, який дає змогу подолати розбрат, створити суспільство доброзичливців, тобто
людей не заздрісних і миролюбних. Мир у домі, мир у душі і серці — найкраща нагорода тим,
хто повсякденно, дома і в школі, формує людину сучасної і майбутньої України.
У переліку робіт, що засвідчують великий інтерес і бажання Г.С. Сковороди долучитися
до збагачення педагогічної науки і педагогічної практики, є велика епістолярна спадщина.
У даній статті ми, обмежуючись його педагогічними поглядами, викладеними в окремих
працях, не можемо обійти і цей пласт його спадщини. Вона була значною, бо листи в той
час відігравали особливу роль для задоволення потреби у спілкуванні. Григорій Савич
писав листи до багатьох і різних осіб і їх перелік досить значний.
Листи [2, с. 1060 — 1327] своїм учням, особливо Михайлові Ковалинському, братові
останнього Григорію, Якову Правицькому, Василю Томарі, Івану Земборському та
багатьом іншим, — свідчення його уміння навчати як безпосередньо, так і у формі модної
тепер дистанційної освіти. У листах послідовно розкривається талант справжнього
вчителя, який ні на хвилину не випускає з поля свого зору своїх товаришів — учнів.
У статті ми вже торкалися окремих методичних настанов Григорія Савича своєму
улюбленому учневі — Михайлові Ковалинському. Прозорливо підмітивши особливий талант
учня до оволодіння науковими знаннями, він мудро оберігав його від надмірності, яка, на
його думку, породжує пересит, а пересит, у свою чергу, нудьгу, нудьга ж — душевний смуток.
Виходячи з методик навчання і виховання, якими добре сам володів, Г.С. Сковорода
ненав’язливо рекомендує працювати системно і не перевантажуватися.
Немає години, — писав він, — не придатної для занять корисними науками, і хто
помірно, але повсякчас вивчає предмети, корисні як у цьому, так і в майбутньому житті,
тому навчання не труд, а втіха. Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той
ніколи не перестане вчитись.
Ці настанови не були марними, і Михайло Ковалинський, ставши вихователем синів
останнього Гетьмана Українського козацтва Кирила Розумовського, супроводжуючи їх
за кордоном (Франція, Швейцарія), завдячував Григорію Савичу за наполягання вчити
«чужі мови» і потребу постійно дружити з наукою. Він навчав синів Гетьмана і сам
збагачував себе у зарубіжних університетах і бібліотеках, у тому числі відомого філософа
Мейнгарда, дуже схожого на Г.С. Сковороду. Пізніше Григорій Савич підписував свої
роботи іменем Даніила Мейнгарда.
Хто по-справжньому що-небудь любить, той, доки улюблений предмет із ним, не
відчуває, здається, від цього особливої втіхи, але як тільки цього предмета не стане, він
уже переживає найжорстокіші любовні муки. Коли не люблять всією душею корисних
наук, то весь труд буде марним. Любов, навіть при бездіяльності, досліджує і розмірковує,
і що більше відходить від занять, то сильніше прагне до них. Ти (Михайле) любиш наукові
заняття, то тебе додатково не треба заохочувати, бо і так виявляєш завзяття на ниві науки.
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Це, тим більше, недоречно тепер, коли ти на канікулах. А пишу я тобі іще й тому, що ніколи
не можу насититися розмовою із друзями.
Що можна додати до цієї педагогічної сентенції? Мабуть тільки одне — новій
українській школі конче потрібний учитель, дуже схожий на Г.С. Сковороду, учитель
«по-сродності», учитель щасливий, який відтворює щасливих учнів, учитель із великим
спектром наукових і освітніх компетентностей.
Щоб під час канікул ти, Михайле, не скучав, я вирішив написати тобі декілька
благочестивих грецьких повчань:
1. Найкращий путівник у старості — це мудрість.
2. Священна любов до чесноти.
3. Маючи друзів, вважай, що ти володієш скарбом.
4. Прекрасне — важке.
5. Короткий шлях до зла.
6. Благочестю властиво шанувати Бога й любити ближнього.
7. Будь задоволений тим, що маєш.
8. Бог допомагає краще зростати в чесноті.
9. Чим повільніше будеш вивчати, тим плодотворнішим буде навчання.
Г.С. Сковорода широко використовував листи-відповіді учнів для зворотнього зв’язку
і контролю за процесом навчання і виховання. Звичайно тепер, в умовах високого рівня
комп’ютеризації, витрачати час на листування не потрібно. Потрібно щоденно, системно
в онлайн режимі більше спілкуватися, коригувати процес навчання і виховання. Від цього
обидва суб’єкти навчально-виховного процесу отримуватимуть і користь, і насолоду.
Вправи через помилки, зауважував Григорій Савич, ведуть нас до вишуканості письма і
закріплення знань і принципів виховання.
У виборі друзів застерігав своїх учнів від підлесників. Дружба складається на основі
подібності характерів і інтересів. На відміну від справжнього друга, підлесник такої
подібності не має і ладен пристосовуватися. До друга завжди є потреба звертатися для
досягнення спільної мети. Цього позбавлений підлесник. Підлесники, до того ж, бувають
різні: відкриті і приховані. Труднощі легше долати із друзями, а для їх полегшення слід
сприймати їх весело, з посмішкою, адже сміх — рідний брат радості. В усіх випадках
пропускай інформацію через критичне осмислення. Моя сила у критиці і тобі раджу так
поступати. У спілкуванні більше уваги потрібно приділяти саме друзям та книгам, бо вони
найкращі порадники.
Раджу тобі робити розумні перерви у заняттях: співай під музику, гуляй, як я це
роблю робити. Додаю, Григорій Савич щедро ділився із учнями своїм власним досвідом.
Заохочуючи до пізнання істини, яка одна є вершиною всього, він наполягав на осмисленому,
науковому підході. Цим я живу, — писав він Михайлові, — над цим із охотою працюю вдень
і вночі і прагну, щоб і ти був моїм союзником. Все переможе чесна праця, бо приємно
працювати, коли ми народжені задля цього. Привчай себе до того, щоб кожного дня через
очі або вуха потрапляло в твою душу щось нове, і не тільки із Святого письма, а й те,
що побачиш і почуєш із випадкових подій. Пережовуй, розмелюй, настільки зможеш, на
поживний і рятівний сік. Якщо повз тебе проходить п’яний, ти думай так: Бог дав тобі
видовище, щоб ти на чужому прикладі усвідомив, яке велике зло — пияцтво, — тікай
від нього. Продовжуючи приклади негативної поведінки, Григорій Савич переслідував
мету викликати у своїх учнів глибокі переконання не допускати зла у своїх діях, мудро
поєднуючи процес навчання і виховання. Його словами — це одне і те ж.
Наставляючи, він досягав мети. Його учні усвідомлено йшли по шляху збагачення
себе знаннями, мудрості і доброчестя. Все, що ти добре посієш у теперішньому, то добре
пожнеш у майбутньому. Той, хто в юності придбав святі звичаї, не буде позбавлений
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у старості своїх заощаджень. Для мене нічого немає понад те, щоб стати кращим. Не дивуйся, —
говорив він, — що найкращі мужі дбали не про багатство і не дивно, що вони добре завершили
своє життя. Хочеш бути легким і здоровим у старості? Додержуйся в юності тверезості і
непорочності, не розлучайся з книгою. Вони наближають вдячного читача до вічності. Якби
ти спитав мене для чого це, то я б вигукнув: одне тільки мені близько — о дозвілля, о книги! І
не тільки в цьому були поради, які він щедро пропонував учням. Нерідко повчання виходили
за межі суто навчального плану і стосувались різних тем, як, наприклад, здорового способу
життя. Григорій Савич радив уникати мирського людиновбивчого духу, як скорпіонів. Не
шкодь, радив він, і не руйнуй свого тіла, зроби його тоншим, зменшуючи надмірну їжу й
уникаючи вогню, породженого вином. Звідси всі пороки душі, а з останніх, у свою чергу, — всі
хвороби тіла. Не той вбиває коня, хто годує його простим кормом, а той, хто дає забагато вівса
й не знає міри в їзді. Обтяжені їжею та вином, ми довго зупиняємося на якомусь тривожному
роздумі. Звідси — передчасне старіння, або щось інше. Це трапляється досить часто, бо я знаю,
— наголошував Григорій Савич, — дуже багато людей, навіть авторитетних, які намагаються
спокусливими прикладами та принадою слів і красномовства псувати юнаків, спонукують їх
до ненажерливості, використовуючи при цьому навіть місця зі Святого письма. Якщо ти згоден
слухати нас, то доки будеш додержуватися тверезості, доти будеш впевнений у тому, що в тебе
зберігаються і здоров’я, і сором’язливість, і репутація — найкоштовніші скарби.
Слід стерегтися вчинків ганебних і пишатися порядними вчинками. Для тих, хто
призвичаївся ганити усе підряд, Григорій Савич радив висловлювати осуд тільки під
тягарем крайньої необхідності. Своєчасна похвала личить друзям, а не підлесникам.
Той, хто має друзів, завжди почуває себе не просто щасливим, а найщасливішим. Немає
нічого більш приємного, ніж вести розмову з другом. Добрі люди — це друзі Божі, і лише
серед них зберігається найвищий дар, тобто справжня дружба, тож слід, поряд з добрими
науками, любити чесноту — джерело всякої втіхи, віддячувати любов’ю за любов. Друг, як
вчили древні, — це наше друге «Я». Г. С. Сковорода був справжнім другом своїм учням.
Нерідко це викликало заздрість, а іноді і докори представників духовного керівництва
Харківського колегіуму. Ту справу, яку він цінував, вів на високому науковому рівні,
використовуючи авторитет древніх просвітителів і запозичуючи у мудрих сучасників.
У формулюванні своїх педагогічних міркувань він часто використовував погляди
Еразма Роттердамського і наголошував: «Пам’ятай, що ніщо не минає так швидко, як
юність», а вслід за Плінієм додавав: «Втрачений той час, який не використав на навчання».
Висновки. Всьому тому, чому навчив Григорій Савич, були вдячні його учні, а
багатству педагогічних поглядів Г.С. Сковороди вдячні ми — його послідовники і
шанувальники. Від нас — учнів, студентів, учителів і науковців не так уже багато й вимагає
потреба модернізації сучасної освіти. Потрібно бути уважними і вдячними нащадками.
Напрацьоване ним глибоко вивчати і широко використовувати усю фундаментальність
його педагогічних поглядів. Ці погляди сформувалися під впливом світових наукових
досягнень та наукових шкіл і зросли на нашому вітчизняному грунті, а тому здатні
послужитися ще багатьом поколінням співвітчизників. Нова українська школа повинна
бути просякнута науковими надбаннями Г.С. Сковороди і багатьох вітчизняних педагогів
і науковців. Це стане достойним внеском у розбудову суверенної України, якій личить
високоякісна освіта.
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Prokopenko I.F. Pedagogichnaspadshina H.S. Skovorodi and ney Ukrain school
Abstract. The article is devoted to the retrospective analysis of educational views of the outstanding Ukrainian educationalist, philosopher, teacher, and writer H.S. Skovoroda (1722 — 1794).
The article contains a brief analysis of views and educational tools, developed by H.S. Skovoroda
while teaching in Kharkiv Collegium from 1759 till 1769 as well as to the great number of philosophical and educational works written after 1769.
The necessity to use H. S. Skovoroda theoretical heritage under the conditions of reformation
of education in modern Ukraine is grounded.
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ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ШКОЛЯРІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ
ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ ХХ СТОЛІТТЯ
Анотація. В статті зроблено аналіз становлення вітчизняної сексуальної педагогіки,
показано труднощі в розумінні самого терміну «сексуальна педагогіка», узагальнено
сексуальний педагогічний дискурс ХХ століття. Проаналізовано ідеї основних напрямків
сексуальної соціалізації 1920–30-х років, вказано на причини, які гальмували розвиток
сексуальної педагогіки в 1970–80-х років.
Ключові слова: секс, сексуальна педагогіка, сексуальна соціалізація, статеве виховання,
сексуальна просвіта, сублімація.
Вступ. У 1926 р. в СРСР вийшов посібник «Сексуальна педагогіка» за редакцією
профессора О. Бляшка. В передмові до посібника В. Смирнов зазначив: «Робітничий клас
повинен спустити з-під небес сексуальну функцію людини, позбавивши її хибної ідеалізації,
розглядаючи її як найреальнішу біологічну функцію, з іншого боку, він повинен і підняти її з
тієї жахливої клоаки, в яку її загнали звичаї та економічні умови буржуазного суспільства,
зробивши її нормальним суспільно-здоровим явищем». Пройшло майже сторіччя, а цитата
не втратила своєї актуальності.
Ставлення до дитячої сексуальності, а отже й до сексуальної соціалізації — найскладніша
проблема, яку двадцяте століття залишило у спадщину двадцять першому. Сьогодні
ніхто не вважає, що такою природньою і фундаментальною функцією, як статева, можна
управляти, тримаючи дітей у темноті і неуцтві. Статеве виховання, сексуальна просвіта,
формування сексуальної культури — це різні напрямки сексуальної соціалізації. Статеве
виховання і сексуальна просвіта з труднощами пробивають собі дорогу в українському
суспільстві. А що стосується формування сексуальної культури, то тут взагалі справжня
українська цілина. Не випадково, про актуальність дослідження сексуальної соціалізації
сьогодні пишуть багато. З метою успішного вирішення цієї проблеми на сучасному етапі

65

Розділ 1.
розвитку українського суспільства доцільно розпочати з дослідження еволюції розвитку
ідей сексуальної педагогіки в ХХ столітті.
Виклад основного матеріалу. На початку ХХ століття у вітчизняному педагогічному
дискурсі під впливом праць З. Фройда науковці і методисти все ближче підходять до
вирішення проблем сексуальної соціалізації дітей і підлітків. Цьому сприяли і феміністичні
рухи другої половини ХІХ століття, і поява перших жіночих журналів, і поява шкіл та
класів спільного навчання дітей різної статі тощо. Проблематика сексуальної соціалізації
дітей найчастіше включалася в контекст статевого питання, що визнавалося актуальним
в педагогічній думці багатьма педагогами, хоч далеко не всі знали, як правильно його
вирішувати. Звідси й назви педагогічних публікацій: «Пояснення статевого питання (чи
як на світі всі народжуються)» (Н. Жаринцева,1907), «Перевтома і статеве питання в
школі» (В. Ільїнський, 1908), «Школа і статеве питання» І. Симонов, 1909), «Діти і статеве
питання» (К. Сидорович, 1909), «Статеве питання в житті дітей» (В. Каннель, 1909) та
інші. Велика кількість статей про сексуальну соціалізацію (Н. Жаринцева, М. Лішневська,
В. Половцева, Г. Ролледер тощо) з’являється у багатьох педагогічних журналах початку
ХХ століття («Вісник виховання», «Педагогічний вісник» тощо).
Узагальнюючи вітчизняний сексуальний педагогічний дискурс, що склався на початку
ХХ століття, можна виділити декілька вузлових проблем, а саме: визначення того, ким,
коли і як повинна здійснюватися сексуальна соціалізація підростаючого покоління. Перше
коло питань було пов’язане з обґрунтуванням основних агентів сексуальної соціалізації:
сім’я чи школа, батьки чи вчителі; друге — з визначенням віку, з якого повинні починатися
сексуальна просвіта та статеве виховання дітей; третє коло питань було пов’язане з
розробкою форм і змісту сексуальної соціалізації дітей (принципів, підходів, методів
та методик). Основні концепції сексуальної соціалізації, що склалися у вітчизняній
педагогіці, відрізнялись за формою та змістом в залежності від вибору відповіді на те чи
інше питання.
На початку ХХ століття, як і сьогодні, всі цивілізаційні процеси в Україні-Росії
проходили під впливом і у взаємодії зі Заходом, «цивілізація» сприймалася як європеїзація
і вестернізація та викликала прямо протилежні почуття. Одні бачили в цьому прогресивну
індивідуалізацію і збагачення життєвого світу, а інші — розклад і деградацію. Вітчизняні
педагоги активно вивчали зарубіжний досвід вирішення статевого питання. Були видані
праці Дж. Бедлея, І. Блоха, О. Вейнінгера, А. Молля, А. Фореля, З. Фройда, С. Штіля та
інших, які вплинули на вітчизняну суспільну думку того часу. Підкреслювалась важливість
статевого виховання та сексуальної просвіти як запобіжних заходів, покликаних огородити
юнацтво від аморальних вчинків, розвивати у юнаків і дівчат почуття соромливості
та охайності, зміцнювати їх волю. Поступово питання статевої поведінки починають
розглядати як складну соціальну проблему, при цьому сама сексуальність та її прояви
все частіше обговорюються поза християнським моральним контекстом.
Не дивлячись на різні інтерпретації, сутність сексуальної соціалізації залишалась
незмінною — сексуальна просвіта. Так, педагог К. Житомирський вважав: «Якщо
ми бажаємо, щоб наші діти були чисті й вільні від помилкових (брудних) уявлень, що
стосуються любові, шлюбу, дітонародження, материнства, годування, статевої зрілості,
то треба дітей учити істині, а не залишати їх наодинці з собою» [1, с.128]. Моральній
стороні питання приділялась мінімальна увага. Розроблялись переважно медичні
аспекти — вивчались джерела збудження статевої чуттєвості і заходи попередження її
передчасного прояву, статеве утримання і питання попередження і боротьби зі статевими
збоченнями. Дуже популярним було питання про методи первісного ознайомлення
дітей з фізіологічною стороною статевих стосунків людей. Щоправда, з’являлися праці
(наприклад, О.Водовозової), в яких зазначалося, що одним інформуванням проблеми
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сексуальної соціалізації вирішити неможливо, оскільки знання основ гігієни статі
самі собою не забезпечують соціальну статеву поведінку. Воно має доповнюватись
правильною організацією статевого виховання, спрямованого на виховання волі, розвиток
добропорядних звичок і почуття обов’язку.
До безсумнівних успіхів вітчизняної психолого-педагогічної думки в її теоретичних
розробках проблем сексуальної соціалізації слід віднести низку положень, котрі, навіть
за давності років, продовжують залишатися актуальними і в наш час. Ось найважливіші,
на нашу думку:
— сексуальна соціалізація не може бути прерогативою лише або сім’ї, або школи, вона
вимагає злагодженої і систематичної роботи всіх зацікавлених агентів виховного
процесу, включаючи державну владу (В. Канель);
— сексуальна соціалізація повинна бути орієнтована на цілі підготовки молоді до їх
майбутніх обов’язків подружжя і батьків (О. Водовозова);
— випереджувальний характер сексуальної просвіти (Г. Зоргенфрей);
— сексуальну просвіту необхідно здійснювати, починаючи з раннього віку дітей
і робити це поступово, від простого до складного, на прикладах із життя природи,
розмежовуючи зміст статевої просвіти хлопців і дівчат відповідно до їхніх соціальних
функцій (Н. Жаринцева);
— ніколи не треба забігати наперед і давати відповіді на ще не озвучені запитання
(В. Половцов);
— доцільним є введення у викладання природознавства статевого питання (Л. Севрук);
— в організації сексуальної соціалізації доцільно диференціювати біологічну та соціальну
стать (Т. Локоть) тощо.
Суттєві зміни в поглядах на проблему врахування статевої диференціації в освітньому
процесі відбулись у перші роки становлення Радянської влади. У 1920-ті роки проблеми
дитячої сексуальності і сексуальної соціалізації активно розроблялись в основному
в рамках педології. У працях Є. Аркіна, М. Серебровської, В. Бехтерєва, Б. Райкова,
М. Басова, А. Залкінда, К. Веселовської та багатьох інших була показана наявність ранніх
проявів сексуальності у здорових і хворих дітей, проаналізовані її вікова динаміка і варіації,
вивчені відхилення в сексуальній поведінці дітей, сформульовано уявлення про статеве
виховання, як про сукупність організованих педагогічних впливів на особистість, що
розвивається, з метою вироблення свідомої сексуальної поведінки, вказано на необхідність
тісного зв’язку статевого виховання з іншими сферами учбово-виховної роботи, розроблені
методики сексуальної просвіти та статевого виховання в ході викладання різних шкільних
предметів.
Один з перших сформулював основні ідеї сексуальної соціалізації учнівської молоді
знаний педолог А. Залкінд, серед яких наступні: 1) немає особливого, спеціально
організованого статевого виховання, яке виокремлене з навчально-виховного процесу,
«необхідно добитися, щоб тема статі ніколи не підкреслювалась особливо, ізольовано,
щоб у всіх заходах вона виступала як часткова серед інших тем» [2;40]; 2) кожна ланка
педагогічного процесу повинна містити елементи статевого виховання; 3) виховання
статей повинно здійснюватися в кожному віковому етапі розвитку; 4) центром статевого
виховання повинно бути утвердження здорових, міцних, повноцінних соціальних
контактів; 5) зв’язок сім’ї і школи; 6) індивідуальний підхід; 7) головне у сексуальній
соціалізації — відвернути думку молоді від неспокою статі і спрямовувати її до вічно
живих конкретних ідеалів. «Метою наполегливої боротьби повинне бути втілення в життя
принципів аболіціонізму — тобто повного статевого утримання до настання фізичної і
соціальної зрілості (аболіціонізм)» [Там само; 42]; 8) всі різноманітні види людської
творчості є не що інше, як сублімована сексуальність.
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У розробці педологами проблеми сексуальної соціалізації можна виділити низку
напрямків. Представники соціально-педагогічного напрямку (Д. Азбукін, О. Залужний,
С. Моложавий, І. Соколянський) вважали основним завданням виховних зусиль
ослаблення статевого потягу. Представники психоаналітичного напряму (М. Рубінштейн)
пропонували створення сприятливих умов, при яких статеве почуття дитини не
придушувалось, а сублімувалось би завдяки цим умовам. Представники медикогігієнічного (В. Бєхтєрєв) напрямку на перший план висували фізіологічну сторону
статевих стосунків. Представники антропологічного напрямку (А. Бернштейн, А. Віреніус,
І. Мечніков) підходили до вирішення питання з позиції вітчизняного людинознавства,
вбачаючи основну причину відхилень у статевій поведінці у невідповідності природи
людини і культурних установок у суспільстві, а саме — у невідповідності між періодом
статевого дозрівання (12–15 років) і віком вступу у шлюб, відсунутим на ціле десятиліття.
Культурно-історичну теорію розвитку особистості, що визнає примат соціального над
натурально-біологічним у психічному розвитку людини обґрунтував відомий психолог,
педолог Л. Виготський. У «Педології підлітка» (1930) вчений відзначив, що «немає
особливого спеціального статевого виховання, відірваного від звичайної навчально-виховної
роботи» [3; 138]. Він вважав, що підлітковий період є найбільш сенситивним для статевого
виховання, оскільки в структурі особистості підлітка немає нічого стійкого, кінцевого,
непорушного. Головне завдання сексуальної соціалізації, на думку Л. Виготського, —
перемогти сліпоту статевого інстинкту, олюднити, ввести його у загальну сферу свідомості,
навчити людину любити.
До кінця 1920-х років тотальна ідеологізація суспільства повністю позначилась і на
сексуальній соціалізації учнівської молоді. Окремі педологи розглядали статеве життя
як перешкоду на шляху будівництва нового соціалістичного суспільства, оскільки
індивідуальні любовні почуття відривають юнаків і дівчат від цілей комуністичного
будівництва. Офіційною точкою зору з питань сексуальної соціалізації стала вульгарносоціологічна позиція, котра декларувала, що статеве повинне у всьому підпорядковуватися
класовому. Що ж стосується власне педагогіки і школи, то вже з 1930 р. проблеми
статевого виховання й просвіти, статево ролевої соціалізації відходять на периферію,
стають непотрібними, навіть небезпечними, а згодом і взагалі забороненими. В країні
«змінюється педагогічна парадигма: з досить вільного й ліберального пошуку методологічних
засад педагогічної науки на жорстке прив’язування до ідеології марксизму-ленінізму»
(О. Сухомлинська) [4; 174].
Після ліквідації педології (1936) дослідження, зокрема з питань сексуальної
соціалізації, статевого дозрівання дітей в СРСР були заборонені, опитування з питань
сексуальної політики не здійснювалися, статева просвіта була припинена. Поступово в
країні складалась ситуація, яку А. Петровський назвав «святенницькою десексуалізацією».
Педагоги бачили своє завдання в тому, щоб «заборонити», «викорінити» кохання в школі
чи просто не помічати його.
Проблеми сексуальної педагогіки вивчалися і багатьма українськими педагогами
довоєнного періоду. Розкриваючи сутність традицій народу, Г.Ващенко акцентує увагу
на українському побуті з його вірністю в коханні, статевою поздержливістю і здоровим
сімейним життям. Аналізуючи історію становлення виховного ідеалу в українського
народу, педагог розглядає проблему статевої моралі і здорового побуту. При цьому він
особливу увагу акцентує на питанні формування досвіду нестатевої любові. «У юнацтва,
— писав він, — треба виховувати моральну чистоту, свідомість дівочої чи юнацької чести,
стриманість, підкорення статевих почувань принципам моралі» [5; 132].
Праця П. Блонського «Нариси дитячої сексуальності» (1935) стала, з одного боку,
узагальненням ідей і положень вітчизняної сексуальної педагогіки, а з другого, вироком
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радянській педагогіці. Оцінюючи стан морально-статевого виховання в радянській школі
1930-х років, він відзначав, що, в сутності, ніякої сексуальної соціалізації немає. Педагог
звертає увагу на два підходи, що склались, і відзначає, що перший підхід (медичний)
пропонує обмежуватися повідомленням знань біологічного і гігієнічного характеру, тоді
як другий, педагогічний, намагається надати сексуальності ідеальний характер.
У своїх працях П. Блонський неодноразово вказував на те, що до настання статевого
дозрівання підлітки повинні бути підготовлені, бо неуцтво в майбутньому може стати
перешкодою на шляху повноцінного статевого розвитку. Особливо він наголошував, що
сексуальна педагогіка повинна не стільки інформувати, скільки виховувати, а оскільки
людське сексуальне життя має багатий соціальний зміст, то і статеве життя повинно бути
передовсім суспільно-моральним [6]. При цьому вчений вважав, що основне в справі
сексуальної соціалізації — правильна організація навчальної та позашкільної діяльності
дитини.
Основними засобами статевого виховання П.П. Блонський називав: усунення всього,
що подразнює нервові центри (тертя, свербіж, теплові подразники, сексуально збуджуючі
картини, порнографія); розвиток моторного контролю (спорт, фізична праця); розвиток
соціального контролю (громадська думка, розвиток співчуття і поваги до іншої статі);
розвиток розсудливого контролю (ідеологія статевої стриманості, статева гігієна);
сублімація, концентрація уваги на інтелектуальній, суспільній чи технічній праці;
боротьба зі шкідливими звичками [7].
Мета сексуальної соціалізації, на думку А. Макаренка, — виховати дітей так, аби вони
ставились до кохання як до серйозного і глибокого почуття, щоб свою насолоду, своє
кохання і щастя вони реалізували в сім’ї. Педагог зазначав: «Статеве виховання не може
бути вихованням фізіології. Статевий акт не може бути відособлений від усіх досягнень
людської культури, від умов життя соціальної людини, від гуманітарного шляху історії,
від перемог естетики» [8, т. 5, с. 218]. Макаренко справедливо стверджував, що «питання
про статеве виховання стає важким лише тоді, коли його розглядають окремо і коли йому
надають надто велике значення...» [28, т. 4, с. 406]. Правильне статеве виховання дітей,
на думку педагога, досягається на кожному кроці, якщо в сім’ї добре організоване життя,
якщо склались правильні стосунки між юнаками і дівчатами.
А. Макаренко приділяв велику увагу проведенню в школі серйозних бесід (з хлопцями
і дівчатами окремо) з питань статевої гігієни, а в старшому віці — з проблем небезпеки
венеричних захворювань. Але такі бесіди повинні торкатися «статевої моралі». Приводом
для таких бесід мають бути: цинічні розмови, підвищений інтерес до чужих сімейних
справ, підозріле і не зовсім пристойне ставлення до любовних пар, легковажна дружба з
дівчатами, неповага до жінки, надмірне захоплення нарядами, раннє кокетство, інтерес
до книг, які надто відкрито зображають статеві стосунки.
Повоєнний період характеризується суттєвим підвищенням інтересу до моральних
аспектів взаємин статей. У дослідженнях Л. Верб, В. Карпикова, Е. Костяшкіна моральний
аспект статевого виховання включає в себе встановлення гуманних, колективістських
взаємин чоловіків і жінок в широкій сфері соціального життя. «Серцевиною статевого
виховання, — пише Л. Верб, — виступає моральний аспект, оскільки йдеться передовсім
про формування культури міжособистісних стосунків» [9;78]. У численних працях
В. Сухомлинського присутні ідеї та практичні рекомендації щодо виховання статей, які
ґрунтуються на неупередженому ставленні до особи та повазі до неї, незалежно від статевої
належності. Цінними є ідеї педагога про необхідність готувати юнаків і дівчат в системі
стосунків «чоловік — жінка»: «благородство у взаєминах між хлопцем і дівчиною, чоловіком
і жінкою — це дерево, яке зеленіє тоді, коли його краса живиться глибоким корінням людської
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Розділ 1.
гідності, честі, поваги до людей і до самого себе, непримиренності до зла, бруду, приниження
людської гідності» [10, т. 3, с. 313].
В.О. Сухомлинський закликав так організувати діяльність учнівського колективу,
щоб не було «спеціально чоловічих і спеціально жіночих видів діяльності». Неодноразово
він повторював: «Як вогню бійтеся, щоб дівчатка відчули: ми — слабші, наша доля —
підкорятися» [10, т. 1, с. 574]. Закликаючи до чуйності і тактовності, В. О. Сухомлинський
вважав неприпустимим для вихователя пояснювати ті чи інші позитивні чи негативні риси
дитини приналежністю до тієї чи іншої статі, тим більше протиставляти дівчат хлопцям
або навпаки.
Через 13 років після смерті В.О. Сухомлинського, у 1983 р. вийшла його «Книга про
кохання», в якій зроблено спробу комплексно розглянути проблему кохання. «Кохання
і моральний прогрес людини», «Єдність духовно-психологічних і морально-естетичних
стосунків чоловіка і жінки», «Жіночність і кохання», «Моральна гідність жінки» — ці та
інші розділи книги дають можливість усвідомити шляхи підготовки молодої людини до
кохання, до боротьби за особисте щастя [11].
Сфера сексуальності в останні десятиліття радянської влади характеризувалася
структурною невідповідністю між офіційними і приватними інтерпретаціями, радянським
пуританізмом публічного замовчування і низьким ступенем інституційної рефлексивності
щодо сексуальних практик. Публічне замовчування сексуальності, закритість професійних
дискурсів, відсутність сексуальної освіти і широкого обговорення сексуальних практик,
витіснення обговорення сексуальності у сферу тіньового фольклору — все це дозволило
нам назвати радянський дискурс про сексуальність лицемірним.
Із запровадженням у вітчизняну школу навчального курсу «Етика і психологія
сімейного життя» (1983) з’явилася надія на підготовку молоді до сімейного життя
і правильних міжстатевих стосунків. Але непродуманий зміст предмету, методична
непідготовленість курсу ЕПСЖ, відірваність курсу від інших ланок сексуальної
соціалізації учнівської молоді, відсутність державної підтримки курсу, декларативний,
абстрагований характер проголошення сексуально-сімейних цінностей, низький
рівень викладання, непрофесійність у роботі вчителів, їх закомплексованість й удаване
святенництво, несприйняття предмету батьками і вчителями — все це й призвело до того,
що проблеми сексуальної соціалізації, формування у дітей і підлітків здорового ставлення
до питань статі, сексуальності і взаємин статей, планування сім’ї та засобів запобігання
вагітності залишились поза межами цього курсу. Загалом, радянська педагогіка із
завданнями сексуальної соціалізації як і дошлюбної підготовки не впоралась. Педагогізація
сексуальності провалилась.
З початком перебудови і особливо, коли радянський репресивний режим упав та
почалася новітня історія української держави, сексуальний дискурс почав відроджуватися.
Хоча ставлення до сексуальної соціалізації учнівської молоді в Україні було і залишається
суперечливим. Вона досьогодні має декларативний характер, коли з офіційних трибун
лунають слова про необхідність такого виховання, реально ж проблема віддана на відкуп
аматорам і ентузіастам (без економічних і фінансових субсидій, без організаційної і
матеріальної допомоги тощо), за своїм змістом залишається морально-етичною і не зачіпає
питань розвитку репродуктивної системи людини, її сексуальності, тобто є з позиції
нинішньої термінології — ґендерною.
Становлення незалежної України засвідчило те, що, не дивлячись на всі репресії і
соціальну ізольованість від Заходу, основні тенденції динаміки сексуальної поведінки
тут, як і століття тому, ті ж, що й там — більш раннє сексуальне дозрівання і пробудження
еротичних почуттів у підлітків; зниження віку сексуального дебюту; соціальне та моральне
прийняття дошлюбної сексуальності і співжиття; емансипація сексуальної мотивації
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від матримоніальної, зростання кількості розлучень, дошлюбних і позашлюбних зачать
і народжень, підвищення інтересу до еротики, підвищення сексуальної активності;
звуження сфери забороненого в культурі й зростання суспільного інтересу до еротики; ріст
терпимості щодо девіантних форм сексуальності, особливо гомосексуалізму; еротизація,
сексуалізація, порнографізація засобів масової інформації, тощо.
Сексуальна революція в Україні, на відміну від західних країн, відбувалася в умовах
медичної та сексуальної неосвіченості не тільки підлітків, а й дорослих, нерозвиненості
служб планування сім’ї, відсутності підліткової гінекологічної і, тим більше, андрологічної
служби, стала швидше революцією інформаційною, ніж за сутністю. Сексуальна
безграмотність провокує безвідповідальну і небезпечну сексуальну поведінку. Як
висловився хтось з відомих, сексуальна поведінка підлітків відповідає ХХІ століттю, а їх
сексуальна свідомість і знання залишаються на рівні середини ХХ століття.
Сьогодні світ увійшов в нову цивілізацію — цивілізацію еросу. Саме тому останнім
часом активізувались дослідження не лише фізіологічних, медичних, ґендерних проблем
сексуальності, але й психологічних та педагогічних основ сексуального становлення
особистості. Проблеми сексуальної соціалізації учнівської молоді знайшли своє
відображення в дисертаційних та монографічних дослідженнях вітчизняних педагогів.
Ними вивчались такі аспекти даної проблеми: теоретичні основи сексуальної соціалізації
(І. Петрище, Л. Слинько); статеве виховання в сім’ї (А. Говорун, Г. Дейнега, О. Шарган);
формування правильних міжстатевих стосунків у шкільному колективі (М. Боришевський,
В. Вечер, І. Мезеря, В. Черній, В. Поплужний); особливості статево-рольового
самовизначення юнаків і дівчат (В. Васютинський, О. Кікінежді, Ю. Тарнавський,
Т. Титаренко); гігієнічні питання статевого виховання (І. Юнда); формування культури
інтимних почуттів (Л. Мороз, Т. Гурлєва, Л. Кульчицька); підготовка вчителя до статевого
виховання школярів (В. Бойко, О. Главацька, О. Рибалко). Проблемними зонами сучасної
сексуальної педагогіки стали: понятійний апарат, віковий параметр, провідна соціальна
інституція, змістовий та методичний параметр.
Висновки. Євросоюз вступає в епоху єдиних соціальних стандартів, і сексуальна
соціалізація на початку ХХІ століття має місце в усіх країнах. Тим більше вона має мати
місце в усіх країнах, що підписали «Європейську соціальну хартію». Виходячи з цього,
можна впевнено говорити про перспективи розвитку нового напрямку педагогіки, а саме
сексуальної педагогіки.
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Розділ 1.
Kravets’ V.P. The problems of gender socialization the schoolchildren jn the native history of pedagogy of the 20th centuary
Abstract. In the article the analysis of the national sexual pedagogics formation is done, the
difficulties of understanding the term «sexual pedagogics» are shown; sexual pedagogical discourse of the 20th century is generalized. The ideas of the main trends of sexual socialization
of the 1920–30’s are analyzed; the causes, which restrained sexual pedagogics development in
1970–80’s, are pointed out.
Keywords: sex, sexual pedagogics, sexual socialization, sexual education, sublimation.
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Березівська Л. Д.,
Державна науково-педагогічна бібліотека
України імені В.О. Сухомлинського

ДО СТОРІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917–1921):
РЕФОРМУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Анотація. У статті узагальнено організаційно-педагогічні засади (причини, напрями,
принципи, результати) реформи шкільної освіти в різні періоди Української революції для
творчого осмислення нинішніх реформаторських процесів щодо розбудови нової української
школи. Доведено, що знання про окреслений феномен — презентовану сто років тому
концепцію шкільної освіти — не лише збагачує історико-педагогічну науку, а й нині може
прислужитися в розбудові національної системи освіти, переході від традиційної школи знань
до школи компетентностей, запровадженні 12-річної загальної середньої освіти, а також
допомогти уникнути типових помилок, які спричинювали гальмування чи згортання реформ.
Ключові слова: історія української освіти, реформа шкільної освіти, концепція шкільної
освіти, Українська революція (1917–1921).
Вступ. Нині в Україні в руслі європейських викликів інтенсивно здійснюється на
демократичних засадах реформування загальної середньої освіти, що є пріоритетним
напрямом державної політики в складних соціально-економічних і суспільно-політичних
умовах. З огляду на це важливим є відкриття сторінки історії Української революції 1917–
1921 рр., коли перестала існувати Російська імперія і в умовах становлення української
державності, російської агресії розбудовувалася українська освіта. Ті події перегукуються
з сучасним періодом: після розпаду СРСР і проголошення незалежності України,
інтенсифікації російської агресії відбувається творення національної освіти. Через сто
років у руслі проголошення Указом Президента України П. Порошенка 2017 р. Роком
Української революції актуалізується спроба осмислити процесуальні та змістові аспекти
реформи шкільної освіти в малодосліджений і заборонений для об’єктивного вивчення в
радянську добу історичний період Української революції, що сприятиме усвідомленню
сучасних процесів в освіті та проектуванню її майбутнього.
У ході історіографічного пошуку ми з’ясували, що низка істориків (Ю. Чирва, 1995;
Н. Агафонова, 1998; В. Верстюк, 1997; З. Зайцева, Н. Ротар, 1996; Ю. Телячий, 2000;
В. Богуславська, 2001; М. Марчук, 2003; А. Боровик, 2008 та ін.) та істориків педагогіки
(В. Майборода, С. Майборода, 1992; М. Собчинська, 1995; С. Філоненко, 1995; І. Лікарчук,
2002; Л. Березівська, 2002–2017; О. Бунчук, 2012; Н. Гупан, 2013 та ін.) розглядали різні
аспекти реформи шкільної освіти в добу Української революції. На основі джерел, які
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зберігаються переважно в архівах України, ми намагалися реконструювати організаційнозмістові основи трансформації шкільної освіти в окреслений період, увести до наукового
обігу унікальні маловідомі й невідомі документи, що відображено в низці наших праць
[1; 2; 3; 4; 5; 6].
Мета статті — узагальнити організаційно-педагогічні засади реформи шкільної освіти в
різні періоди Української революції для творчого осмислення нинішніх реформаторських
процесів щодо розбудови нової української школи.
Виклад основного матеріалу. У контексті суспільно-політичних і педагогічних
детермінант вважаємо за доцільне представити розроблену нами умовну періодизацію
реформування шкільної освіти в Україні 1917–1921 рр.: І період (березень 1917 — 29
квітня 1918) — шкільна реформа як засіб створення єдиної демократичної національної
школи в добу Української Центральної Ради; ІІ період (29 квітня — 14 грудня 1918) —
реформаторські процеси в галузі шкільної освіти в період Гетьманату П. Скоропадського;
ІІІ період (грудень 1918 — листопад 1921) — шкільне реформування за часів Директорії
УНР як продовження освітньої політики Центральної Ради.
На відміну від реформування в умовах імперської системи, реформа за Центральної
Ради здійснювалася в контексті докорінних соціально-політичних змін, розбудови
української держави, що дало позитивні результати. Вона поєднала в собі ініціативу «згори»
— уряду та «знизу» — громадськості. Завдяки ініціативі Центральної Ради й педагогічної
громадськості 25 червня 1917 р. розпочав свою діяльність перший український орган
управління освітою — Генеральний секретаріат освіти на чолі з І. Стешенком. В основу
реформи лягли рішення Першого та Другого всеукраїнських учительських з’їздів (5–6
квітня, 10–12 серпня 1917), тобто ідеї українських педагогів, широких кіл учительства.
У промові на Другому всеукраїнському педагогічному з’їзді (10–12 серпня 1917, м. Київ)
генеральний секретар освіти І. Стешенко проголосив основні цілі уряду в галузі освіти —
створення нової національної школи, українізація освіти [10, с. 2].
Діяльність Генерального секретаріату освіти, який 11 січня 1918 р. перейменовано в
Міністерство народної освіти УНР, розгорталася в кількох площинах: підготовка реформи
та її реалізація, планування подальших кроків. На численних засіданнях Товариства
шкільної освіти, спеціальної комісії Генерального секретаріату освіти, Міністерства
народної освіти під керівництвом ідейного натхненника П. Холодного розроблялися ідеї
розвитку української школи, що знайшли відображення в основоположному документі
— Проекті єдиної школи в Україні [9; 14], про зміст якого неодноразово висвітлювалося
в наших публікаціях [3].
Квінтесенцією державної освітньої політики стали визначені українськими діячами
(М. Грушевський, О. Музиченко, В. Науменко, С. Русова, С. Сірополко, І. Стешенко,
П. Холодний, Я. Чепіга та ін.) пріоритетні принципи реформування: демократизація
освіти (рівний доступ усіх верств суспільства до здобуття шкільної освіти; запровадження
державно-громадської системи управління освітою, різних типів навчальних закладів;
право педагогів на вибір підручників, методів навчання); націоналізація освіти (планомірна
українізація та дерусифікація; забезпечення прав національних меншин); гуманізація освіти
(створення умов для розвитку й реалізації здібностей, розумового розвитку дитини); єдиної
школи (наступність усіх її ланок, змісту освіти); зв’язок школи з навколишнім життям
дитини; науковий (базування реформи на ідеях педагогіки, психології); трудовий (діяльний
— уведення активних методів навчання, ручної праці); поліфуркація, безплатність та
обов’язковість навчання; світськість (вивчення релігійних предметів за бажанням батьків).
Передбачалися магістральні напрями означеної реформи, передусім зміни в структурі
шкільної освіти, а саме: розбудова національної світської виховуючої діяльної (трудової)
єдиної 11-річної загальноосвітньої школи з поліфуркацією або професіоналізацією
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старшої ланки як основного складника національної системи шкільної освіти зі
збереженням успадкованої структури освіти; запровадження загального обов’язкового
навчання в різнотипних державних і приватних навчальних закладах. Невідкладними
проголошувалися зміни в організації системи управління на основі децентралізації,
національно-персональної автономії (забезпечення національним меншинам рівних прав),
переведення шкіл різних відомств до Міністерства народної освіти. Основоположним
напрямом шкільної реформи вважався зміст освіти — створення програм і підручників
для здобуття учнями загальної освіти, що передбачала гуманітарні та природничі знання,
урахування національного, наукового й діяльного принципів, поєднання формального
та матеріального підходів, зв’язку з навколишнім середовищем учнів; запровадження
української мови та мов національних меншин як викладових, українознавчих предметів.
Для реалізації цього напряму пропонувалися діяльні, активно-творчі методи навчання.
Важливо, що основною метою школи проголошувалося виховання особистості на
національних цінностях, формування творчого громадянина. Стратегічною ідеєю
вважаємо розуміння важливості поліпшення матеріального забезпечення та фахової
підготовки вчителя як безумовного чинника успішного здійснення реформи.
За невеликий проміжок часу керівництву освіти за добу Центральної Ради (після
І. Стешенка Міністерство народної освіти очолювали відомі освітні діячі: Н. Григоріїв,
П. Христюк, В. Прокопович) [7] вдалося досягти певних практичних результатів:
створення Міністерства народної освіти УНР, підпорядкування йому шкіл усіх типів;
скасування шкільних округ; передача управління освітою губерніальним та районним
комісарам; відкриття державних і приватних українських шкіл різних типів; уведення до
навчального процесу української мови й літератури, географії та історії України, ручної
праці; вилучення Закону Божого, давніх мов; підготовка шкільних підручників українською
мовою та мовами національних меншин; розробка й початок упровадження програми
національного виховання; запровадження курсів українознавства для вчительства, посади
вчителя української мови та літератури. Вважаємо, що реформа шкільної освіти в період
Центральної Ради — це перший національний реформаторський досвід.
На заваді реформування освіти було багато перешкод, зокрема зовнішні (небезпека
іноземної інтервенції, залежність на початковому етапі від Тимчасового уряду) і внутрішні
(відсутність коштів, приміщень, підручників, підготовлених учителів; недостатній рівень
досвіду управління освітою; неоднозначність ставлення учительства до нової освітньої
політики).
Гетьманський переворот П. Скоропадського змінив уряд, але не зупинив започаткованих реформаторських процесів в освіті. Розроблені педагогічні засади та започатковані
напрями реформування шкільної освіти в Україні за часів Центральної Ради знайшли своє
продовження й за гетьмана П. Скоропадського (29 квітня — 14 грудня 1918 р.). У період
Гетьманату протягом семи з половиною місяців Міністерство народної освіти і мистецтва
очолювали відомі освітні діячі: М. Василенко, П. Стебницький, В. Науменко [7].
Найбільше практичних результатів виявлено в процесі українізації шкільної освіти
(відкриття українських шкіл, українізація тогочасних навчальних закладів тощо). Із метою
створення єдиної системи освіти було об’єднано всі типи початкової школи, ліквідовано
органи керівництва школами відомства Святого Синоду, підпорядковано Міністерству
народної освіти і мистецтва військові гімназії, уведено обов’язкове початкове навчання.
Зросли матеріальні видатки на розвиток шкільної освіти.
На жаль, у зазначений період в освітньому просторі з’явилися негативні тенденції:
«оновлення» системи управління на основі централізації та реставрації імперської
системи управління освітою (відновлення шкільних округ, ігнорування громадської
думки). Більшість із розроблених Міністерством народної освіти в добу Центральної
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Ради законопроектів не були реалізовані через низку зовнішніх (залежність Української
держави від австро-німецької військової адміністрації, проросійська орієнтація) і
внутрішніх причин (авторитарні форми правління, неоднозначне ставлення вчительства
до освітніх змін, недостатній рівень реформаторського досвіду, фінансового забезпечення).
За Директорії УНР (грудень 1918 — листопад 1921) повернулися до реформування
освітньої галузі періоду Центральної Ради, а ідеї української педагогічної громадськості
стали підґрунтям шкільної реформи, що поєднала в собі ініціативу «згори» — уряду та
«знизу» — громадськості. У цей буремний час Міністерство народної освіти очолювали
відомі освітні діячі: Ю. Щириця, П. Холодний, І. Огієнко, А. Крушельницький [7]. Вони
розвинули закладені в добу Центральної Ради ідеї шкільного реформування.
Міністерство народної освіти УНР через підструктури (Рада міністра народної освіти,
«Шкільна анкета» (комісія для розробки Проекту єдиної школи на чолі з П. Холодним),
комісія для технічного проведення шкільної реформи в Україні, предметні комісії)
проводило реформування за ключовими напрямами: в управлінні — ліквідація шкільних
округ і відновлення принципів децентралізації, національно-персональної автономії; у
структурі— запровадження загального обов’язкового навчання; 12-річної загальноосвітньої
триступеневої школи: єдиної загальноосвітньої виховуючої національно-державної
діяльності (трудової) 8-річної двоступеневої школи (І ступінь — молодша основна
4-річна школа; ІІ — старша основна 4-річна школа, після закінчення якої дозволялося
продовжити навчання в 4-річній колегії (ІІІ ступінь) з профільними відділами або
в 4-річних професійних школах); різнотипність державних і приватних дівочих,
хлоп’ячих, змішаних навчальних закладів; у змісті освіти — спрямованість на здобуття
учнями загальної середньої освіти, що передбачала гуманітарні та природничі знання на
національному, науковому, діяльному принципах; концентричний підхід до побудови
навчального матеріалу; поєднання формального й матеріального підходів у доборі змісту
освіти; уведення обов’язкових навчальних предметів — Закон Божий, українська мова,
література, історія та географія України; вилучення з навчального плану російської мови
й літератури; розробка національної системи виховання— національне, громадянське,
розумове, трудове, фізичне, моральне; поліпшення матеріального становища та фахової
підготовки вчителя. Проте реформа частково здійснювалася (фактично декларувалася)
у складних внутрішніх та зовнішніх умовах, що й стали на заваді її реалізації.
Важливо, що розроблена когортою українських освітян протягом кількох напружених
років концепція національної освіти знайшла втілення в таких основоположних
документах: Проект єдиної школи в Україні та Статут єдиної школи УНР, закони «Про
державну мову в УНР», «Про управління освітою в УНР», «Про обов’язкове безплатне
навчання» [3; 9; 11; 12; 13; 14]. Ця концепція могла кардинально змінити розвиток освіти
в Україні, однак не була реалізована передусім через поразку Української революції, зміну
суспільного ладу — установлення більшовицької влади на теренах України. Невтілені в
життя ідеї українських освітян залишилися й на сторінках часопису «Вільна українська
школа» (1917–1920), який є образом освіти й педагогічної науки в добу Української
революції, становлення української державності [1; 2]. Актуальним у руслі творення
нової української школи в умовах євроінтеграційних процесів є звернення в 1917 р.
редакції журналу до педагогічної громадськості: «Ми повинні насамперед щиро взятися за
колосальну працю перебудови всієї нашої школи од нижчої до вищої на нових підвалинах
Європейської педагогіки» [8, с.130].
Таким чином, шкільна реформа доби Української революції (1917–1921) вирізняється
серед інших реформ ХХ ст. передусім тим, що ґрунтувалася на національному принципі,
і це позитивно вплинуло на розвиток української шкільної освіти як головного чинника
самоідентифікації та єдності нації через запровадження української мови, викладання

75

Розділ 1.
українознавчих предметів, створення української школи, уведення національного
компонента в змісті освіти й вихованні як життєвотворчих складових української цивілізації.
Українські уряди почали втілювати в життя демократичну, національну, дитиноцентровану,
діяльну з активно-творчими методами навчання, природовідповідну, узгоджену з генотипом
української дитини, а тому перспективну систему шкільної освіти. Завдяки великому
досягненню — відродженню української мови вона й надалі залишалася в освітньому просторі
радянської доби й стала фундаментом розвитку української школи, української цивілізації.
Висновки. Вважаємо, що загалом знання про окреслений феномен — презентовану сто
років тому концепцію шкільної освіти — не лише збагачує історико-педагогічну науку, а й
нині може прислужитися в розбудові національної системи освіти, переході від традиційної
школи знань до школи компетентностей, запровадженні 12-річної загальної середньої
освіти, а також допомогти уникнути типових помилок, які спричинювали гальмування
чи згортання реформ. Споглядаючи через століття в минуле, доходимо висновку про
незворотність шляху розбудови нової української школи, її глибинне генетичне коріння,
правильність обраного європейського освітнього вектора задля поступу України як міцної
європейської держави. Безперечно, вивчення потребують й інші питання історії освіти
доби Української революції, зокрема підготовки вчителя до шкільних реформ, організації
освіти національних меншин, значення створення Української академії наук (1918) для
української освіти тощо, про що йтиметься в наших подальших публікаціях.
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Сучасний дискурс розвитку загальної педагогіки та філософії освіти
Berezivs’ka L.D. Commemorating the 100 th anniversary of the Ukrainian revolution
(1917–1921): school education reform
Abstract. The paper summarises organisational and pedagogical principles of school education
reform (reasons, strategies, principles, results) taken place during different periods of the Ukrainian
revolution (1917–1921) in order to think creatively over the current reform process regarding
the development of a new Ukrainian school. It is proved that the knowledge about the mentioned
phenomenon, i.e. the school education concept presented a hundred years ago, does not only enriches the historical and pedagogical science, but it can be useful while developing the national
educational system, as well as transiting from a traditional knowledge school to a competence one
and introducing the 12-year general secondary education; that kind of knowledge can also help to
avoid typical mistakes, which caused hindering or stopping of the reforms.
Keywords: history of the Ukrainian education, school education reform, school education
concept, the Ukrainian revolution (1917–1921).
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Маріуц І. О., Шпарик О. М.,
Інститут педагогіки НАПН України

ПОРІВНЯЛЬНА ОСВІТА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ЗДОБУТКИ І
ПЕРСПЕКТИВИ
Анотація. У статті розкрито ґенезу порівняльної педагогіки в Європі, США,
країнах східно-азійського регіону — Китаї, Японії, Тайвані, Гонконзі, Південній Кореї;
охарактеризовано трансформації методології порівняльної педагогіки в умовах викликів
глобалізації; на прикладі відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України
розкрито історію становлення школи порівняльної педагогіки в Україні, представлено
здобутки відділу, окреслено перспективи порівняльних досліджень в умовах глобалізаційних
викликів та кардинального реформування національної освіти.
Ключові слова: порівняльна педагогіка, відділ порівняльної педагогіки, глобалізація.
Вступ. Глобалізація як багатовимірний феномен, розширюючи кордони, розвиваючи
нові технології, руйнуючи традиції і догми, формує відкритий та взаємопов’язаний
наднаціональний світ, у якому освіта набуває нових сенсів. В умовах трансформації ролі
освіти трансформується і роль порівняльної педагогіки. Відомий компаративіст М. Брей
у праці «Порівняльна педагогіка в еру глобалізації: еволюція, місії та ролі» з посиланням
на колег-компаративістів Ф. Санза, М. Крослі і К. Уотсона, Н. Бурбулеса і К. Торреса,
С. Маргінсона і М. Молліс та ін., розмірковуючи над новою місією порівняльної педагогіки,
пише про актуалізацію її ролі — в умовах глобалізації зростає інтерес до зарубіжних
освітніх теорій і практик, необхідність ознайомлення із світовими тенденціями розвитку
освіти [4, 219]. Водночас вчений акцентує необхідність подальшого сутнісного розвитку
порівняльної педагогіки, яка, як міждисциплінарна педагогічна наука особливо чутлива
до суспільно-економічних трансформацій.
Проблемам методології порівняльної педагогіки, її становленню і розвитку у світовому
та національному вимірах присвячено праці таких українських компаративістів, як
А. Василюк, О. Заболотна, Н. Лавриченко, М. Лещенко, О. Локшина, О. Огієнко,
Л. Пуховська, А. Сбруєва, І. Соколова, С. Сисоєва та ін. У різні роки в Україні видано
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низку навчальних посібників «Порівняльна педагогіка» авторства А. Сбруєвої (1999,
2005); І. Богданової, Н. Дідусь, З. Курлянд, М. Ломонової, О. Цокур, Н. Шевченко,
О. Яцій (2000); О. Галуса, Л. Шапошнікової (2004); А. Васюк, (2008); М. Чепіль
(2014), посібник «Нариси з порівняльної педагогіки» авторства А. Василюк, К. Корсак,
Н. Яковець (2002); хрестоматію «Порівняльна педагогіка: методологічні орієнтири
українських компаративістів», підготовлену авторським колективом — О. Заболотною,
М. Красовицьким,. Н. Лавриченко, О. Локшиною, О. Овчарук, О. Огієнко, Л. Пуховською,
А. Сбруєвою, С. Сисоєвою, І. Соколовою, І. Сташевською, Г. Степенко, І. Тараненко,
С. Цюрою, Г. Щукою, упорядник — О. Локшина (2015), в яких розкривається мета,
завдання, функції порівняльної педагогіки, характеризуються етапи її становлення,
тенденції розвитку освіти у провідних країнах світу, освітні інновації [1, 2].
Сьогодні, в умовах європейської інтеграції України, під впливами глобалізації, яка
інтенсифікує міжкультурну взаємодію, сприяє відкритості кордонів, спільності освітнього
простору, важливим виглядає осмислення ролі національної порівняльної педагогіки,
напрямів синхронізації її розвитку зі світовими науковими школами. Метою статті є огляд
напрацювань й осмислення дослідницьких перспектив відділу порівняльної педагогіки
Інституту педагогіки НАПН України крізь призму трансформацій цієї педагогічної науки
в Європі, США та східно-азійських країнах.
Виклад основного матеріалу. Нерозривний зв’язок з соціальним контекстом завжди
впливав на сутнісні характеристики порівняльної педагогіки — протягом короткого
для розвитку науки часу порівняльна педагогіка пройшла шлях від пласких запозичень
до багатовимірного аналізу на основі системного, культурологічного, синергетичного,
прогностичного підходів.
Європейська історія порівняльної педагогіки, пише відомий німецький компаративіст
В. Міттер (Wolfgang Mitter), розпочалася у Лондоні, коли британський дослідник Сер
Майкл Ернест Седлер (Sir Michael Ernest Sadler) розробив концепцію досліджень освітніх
систем та тенденцій їх розвитку на основі порівняння з системою освіти своєї країни [9,
87–90]. У праці «Наскільки багато практичної цінності ми можемо отримати від вивчення
зарубіжних систем освіти?» (1900 р.) М. Седлер запропонував два ключові положення
педагогічної компаративістики:
— освіта нерозривно пов’язана з суспільством (державною системою, економікою,
сім’єю, церквою). Відповідно, чинники, які впливають на розвиток суспільства,
визначають напрями розвитку освіти. Тому, компаративний аналіз освітніх феноменів
має проводитись на тлі соціальних факторів;
— практична користь від порівняльних досліджень систем освіти полягає в тому, що
ми починаємо краще розуміти нашу власну систему освіти [1, 13].
— теоретичний підхід М.-А. Жульєна Паризького (Marc-Antoine Jullien), який у
праці «Нариси і попередні нотатки до дослідження з порівняльної педагогіки» (1817 р.)
запропонував методологічні орієнтири проведення крос-культурних досліджень,
сформулювавши мету, предмет, функції та методи порівняльно-педагогічних досліджень,
визначив базову одиницю компаративного аналізу — національну систему освіти;
— політико-зорієнтований підхід, що базувався на звітах так званих «освітніх
туристів», якими, як правило, були шкільні інспектори, які виїжджали за кордон для
вивчення відповідної документації зарубіжних країн, ведення перемовин з представниками
міністерств освіти та ВНЗ, адміністраторами або директорами шкіл, вчителями тощо, з
метою надання експертної підтримки у проведенні освітніх реформ у їхній рідній країні;
— філософський підхід В. Дільтея (Wilhelm Dilthey), що став результатом його роздумів
про порівняння освітніх систем на основі історичних досліджень та застосування метода
герменевтичої інтерпретації.
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Сучасний період порівняльної педагогіки у Європі нерозривно пов’язаний з діяльністю
Товариства порівняльної педагогіки в Європі (Comparative Education Society in Europe,
CESE), створеного у Лондоні в 1961 р., і яке є одним із співзасновників Всесвітньої ради
товариств порівняльної педагогіки (World Council of Comparative Education Societies,
WCCES) у 1970 р. (юридичне оформлення у 1986 р.) [6]. Мета Товариства полягає
у сприянні діалогу між вченими у галузі освіти та інших дисциплін, освітянамипрактиками; стимулюванні досліджень з порівняльної педагогіки та міжнародної освіти,
активізації викладання порівняльної педагогіки як навчальної дисципліни у ВНЗ;
поширенні результатів порівняльних досліджень; зацікавленні наукової спільноти
використовувати методи порівняльної педагогіки у своїх дослідженнях; інтенсифікації
мобільності педагогів-компаративістів та освітян; співробітництві з іншими товариствами
порівняльної педагогіки по всьому світу.
Витоки порівняльно-педагогічних ідей у США асоціюються з університетськими
професорами — П. Сендіфордом (Peter Sandiford) і П. Монро (Paul Monroe) — перший
підручник під назвою «Порівняльна педагогіка. Дослідження освітніх систем шести
сучасних націй», виданий у 1918 р. за редакцією П. Сендіфорда (Peter Sandiford),
фокусувався на структурних елементах освітніх систем декількох промислово розвинутих
країн у форматі порівняння країни з країною.
А. Кендл (Isaac Kandel) заклав підвалини потужної американської школи методології
порівняльно-педагогічних досліджень, запропонувавши методологічні орієнтири, які
стали базовими не лише у США, а й у всьому світі. У працях «Порівняльна освіта»
(1933 р.) та «Нова ера в освіті: порівняльні дослідження» (1954 р.) вчений наголошує на
важливості врахування широкого соціального контексту, в якому розвивається освітня
система, що є предметом розгляду компаративіста. Тому, метою порівняльної педагогіки
має бути порівняння різниць між різними системами та причин, які їх зумовлюють [1, 15].
Ґрунтовний внесок у розвиток методології порівняльної педагогіки зробив всесвітньо
відомий американський вчений, професор Колумбійського університету Дж. Бірідей, який,
зокрема, у праці «Компаративні методи в освіті» (1964 р.) запропонував метод системного
країнознавства, наполягав на індуктивному підході, який передбачав: опис освітніх систем;
аналіз впливу соціально-економічного контексту на їх розвиток; порівняння між собою
даних, що характеризують кожну країну для виведення узагальнень [2].
Значний доробок у розвиток методології порівняльних досліджень зробили американці
Г. Ноа (Harold Noah) і М. Екстейн (Max Eckstein, які у працях «Про порівняльну
педагогіку як науку» (1969 р.) і «Наукові дослідження у царині порівняльної педагогіки»
(1969 р.) проголошують важливість емпіричних та кількісних методів [2].
Актуальність порівняльно-педагогічних досліджень у США засвідчує існування
з 1956 р. Товариства порівняльної педагогіки та міжнародної освіти, метою якого є
сприяння міжнародному порозумінню, фундаментальним науковим дослідженням,
навчальним досягненням та соціальному розвитку завдяки аналізу педагогічних ідей,
систем та реалій різних країн [7, 9–24]. Товариство є членом-засновником Всесвітньої
ради товариств порівняльної педагогіки (WCCES). Сьогодні діяльність Товариства
базується на міждисциплінарних інтересах та науковій експертизі педагогічних явищ в
історичному, соціологічному, економічному, психологічному, антропологічному аспектах.
Цьому сприяє періодичне видання — журнал Comparative Education Review, заснований
у 1957 р.
Важливість кращого осмислення національних проблеми виховання і навчання в
умовах багатонаціонального соціуму, підвищення ефективності вітчизняних освітніх
інститутів, визначення місця національної освіти у світовому освітньому просторі під
впливом глобалізації актуалізує роль порівняльної педагогіки у східно-азійському регіоні.
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Слід зазначити, що порівняльна педагогіка є відносно молодою галуззю у складі
педагогічної науки азійських країн. Систематичні дослідження освіти у порівняльній
перспективі розпочалися лише у ХІХ ст. Після поразки Китаю у Першій опіумній війні
у 1840 р. тогочасний уряд прийняв рішення зміцнити позиції країни задля відновлення
незалежності, єдності, процвітання і стабільності, а освіта розглядалася як один з основних
інструментів для досягнення цієї мети. Така мотивація стала поштовхом до вивчення
освіти зарубіжжя. У 1883 р. на замовлення Уряду було підготовлено працю «Нові школи
в семи країнах», яка містила аналіз європейської, американської і японської систем освіти.
На початку ХХ ст. відбулося поступове виокремлення порівняльної педагогіки
у самостійну галузь наукового знання. У 1930-х рр. в Пекінському педагогічному
(北京师范大学) та Чжуншанському (中山大学) університетах було започатковано курс з
порівняльної педагогіки [5, 454].
Історичний розвиток порівняльної педагогіки на Тайвані відбувався дещо по-іншому
у порівнянні зі своїм аналогом з материкової частини Китаю. У період, коли Тайвань
був колонією Японії (1895–1945 рр.), на території країни було поширено японську
освітню модель. Постколоніальний період (до кінця 1950-х рр.) був нестабільним і
не сприяв академічному поступу. Проте подальше економічне процвітання Тайваню
позитивно вплинуло на розвиток порівняльної педагогіки. Це сталося через розширення
університетського сектору і заохочення зовнішніх зв'язків. Значні досягнення в історії цієї
дисципліни чітко асоціюються з серединою 1970-х рр., а саме з заснування Тайваньського
Товариства порівняльної педагогіки (Chinese Comparative Education Society — Taipei
(CCES-T)), метою якого було проголошено вивчення сучасних освітніх систем у важливих
країнах, для забезпечення стійкого розвитку у галузі міжнародної освіти та академічного
співробітництва, а також сприяння розвитку освіти на батьківщині.
Втім до кінця ХХ ст. основну увагу дослідників було зосереджено на системі освіти
лише певної іноземної держави, а отже, такі дослідження не носили порівняльний
характер. Як правило, «важливими країнами» розглядалися США, Великобританія,
Японія, і дещо в меншій мірі, Росія, Німеччина та Франція. Останнє десятиліття значний
інтерес приділяється освіті у сусідніх азійських країнах, що розвиваються. Зростає інтерес
до КНР, відбувається наукове співробітництво та взаємний обмін інформацією [10, 240].
Суспільство Гонконгу завжди позиціонувало себе як міжнародна спільнота і мало
зовнішню спрямованість з огляду на характер економічного розвитку і політичної історії.
Тому спеціальні знання у галузі міжнародних порівняльних досліджень тут постійно
розвивалися, навіть якщо у царині педагогічної компаративістики працювала обмежена
кількість дослідників. Перший поступ цієї дисципліни на гонконгівській території
задокументовано у 1939 р. у формі курсу з порівняльної педагогіки в Гонконгівському
університеті (University of Hong Kong, 香港大學). У 1994 р. в Університеті було створено
Центр порівняльно-педагогічних досліджень, директорами якого були та є всесвітньо
відомі компаративісти — Б. Адамсон (Bob Adamson), М. Мейзон (Mark Mason), М. Брей
(Mark Bray), чинний директор.
Ф. Танака (Fujimaro Tanaka), високопоставлений чиновник став першим, хто зробив
ґрунтовне порівняльне дослідження у галузі освіти в Японії. Його праця під назвою «Ріджі
Котей» (1873–75 рр.) містить звіти відвідувань таких країн, як США, Великобританія,
Франція, Німеччина, Голландія, Бельгія, Швейцарія, Данія та Росія, в яких автор
аналізує та порівнює основні характеристики освітніх систем цих країн. Дослідження
було спрямовано на використання отриманих ідей і знань у японських адміністративних
реформах.
Після поразки Японії у Другій світовій війні, окупації, денаціоналізації та демократизації країни, в академічних колах набуває популярності дослідження освітніх систем
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інших країн, а порівняльна педагогіка формується в окрему галузь педагогічного знання
і стає новою дисципліною в університетах [12, 256–257].
Порівняльна освіта як галузь наукового знання в Республіці Корея (Південна Корея)
має відносно коротку історію — дослідження зарубіжних освітніх систем розпочалися
відразу після звільнення корейських територій від японських окупантів у 1945 р. У
1953 р. на педагогічному факультеті в Йонсі (Yonsei University) було розроблено курс
порівняльної педагогіки, який згодом поширено і на інші університети. Подальший
розвиток порівняльної педагогіки в Кореї ознаменувався створенням у 1968 р. Корейського
товариства порівняльної педагогіки (Korean Comparative Education Society (KCES)) [11,
269–270].
В Україні передумовою формування наукової школи порівняльної педагогіки стало
створення у 1971 р. групи (пізніше — відділу) науково-педагогічної інформації при
Українському науково-дослідному інституті педагогіки (пізніше — Інститут педагогіки
НАПН України). Назва лабораторії (лабораторія науково-педагогічної інформації)
відповідала її меті — інформувати педагогів про стан освіти в зарубіжних країнах крізь
призму критики «буржуазної» педагогіки. Навіть в умовах ідеологічних рамок існування
такого підрозділу було значним позитивом для української педагогіки та освіти. Серед
науковців того періоду слід назвати Н. Абашкіну, Е. Бережну, Л. Булай, Г. Єгорова,
Б. Мельниченка (який був незмінним керівником лабораторії науково-педагогічної
інформації до моменту її перетворення на лабораторію порівняльної педагогіки у 1991
р.), Г. Степенко, І. Тараненко, Т. Тодорова, напрацювання яких про стан і тенденції
розвитку освіти зарубіжжя користувалися великим попитом серед педагогічної
громадськості. Серед численних публікацій, виданих у той час, — серії «Зарубіжна
педагогічна хроніка» та «Видатні педагоги світу», «Короткий енциклопедичний словник
зарубіжних педагогічних термінів», «Система народної освіти в зарубіжних країнах на
сучасному етапі (соціалістичні, капіталістичні країни та країни, що розвиваються)» [3].
Чи не найсуттєвішим позитивом існування лабораторії вважаємо закладення базису
для формування у подальшому школи порівняльної педагогіки в Україні — лабораторія
науково-педагогічної інформації у рік проголошення незалежності України (1991 р.) була
перейменована в лабораторію порівняльної педагогіки. Першим завідувачем і стратегом
розвитку лабораторії стала І. Тараненко. Зазначене дало старт розбудові національної
порівняльної педагогіки, яка на той момент конче потребувала нової методології з новим
визначенням мети, завдань, методів дослідження. У різні роки у відділі працювали
Л. Волинець, Н. Лавриченко, О. Овчарук, О. Оржеховська, О. Першукова, Н. Шеверун.
Сьогодні відділ порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України є
провідним в Україні центром порівняльно-педагогічних досліджень. Під егідою Відділення
загальної педагогіки і філософії освіти НАПН України наукові співробітники відділу —
О. Локшина, О. Глушко, А. Джурило, І. Маріуц, М. Тименко, О. Шпарик — здійснюють
комплексний аналіз стану освіти зарубіжжя. Теми науково-дослідної роботи відділу
останніх років — «Організація та зміст освіти в старшій школі в зарубіжних країнах»
(2002–2004 рр.); «Реформування шкільної освіти в країнах ЄС та США» (2005–2007 рр.);
«Світоглядний потенціал шкільної гуманітарної освіти в країнах ЄС та США» (2008–
2011 рр.); «Забезпечення якості загальної середньої освіти у провідних країнах Європи та
США» (2012–2014 рр.); «Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн ЄС та США»
(2015–2017 рр.) — забезпечують цілісний погляд на сутність трансформаційних процесів
в освіті Європи та світу в умовах глобалізації.
Важливим в умовах реформування національної освіти є практичне застосовування
результатів досліджень, які спрямовуються в Комітет Верховної Ради України з питань
науки і освіти, МОН України, Інститут модернізації змісту освіти МОН України, Президію
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НАПН України; були інтегровані до проекту Закону України «Про освіту» (2016 р.), а
також до Концепції профільного навчання у старшій школі (2013 р.), Концепції середньої
загальноосвітньої школи (2016 р.), представлено у Національних доповідях «Про стан і
перспективи розвитку освіти в Україні» (2011 р., 2016 р.), Аналітичній доповіді «Про зміст
загальної середньої освіти» (2015 р.) та інших стратегічних і аналітичних документах.
Ефективним інструментом апробації наукових здобутків відділу став науково-практичний
семінар «Педагогічна компаративістика», започаткований у 2010 р., який перетворився на
всеукраїнську платформу ознайомлення з інноваціями у царині порівняльної педагогіки
і міжнародної освіти, подальшого розвитку методології порівняльно-педагогічних
досліджень.
Водночас, глобалізаційні виклики обумовлюють необхідність віднаходження нового
сенсу порівняльно-педагогічних досліджень, збагачення усталених практик, вироблення
оновленої позиції — якою має бути місія порівняльної педагогіки у ХХІ ст. в умовах
глобалізації? Глобальні фактори провокують виникнення цілої низки феноменів, які
потребують дослідження крім горизонтальних (міжнаціональних) характеристик
вертикальних (наднаціональних) уніфікаторів з метою виявлення спільних тенденцій
розвитку — «Глобалізація вимагає нової геополітичної картографії, яка формує нові
потоки глобальних ефектів та приклади імітації, домінування і субординації в освітній
політиці і практиці», — відзначає М. Брей (Mark Brey), розмірковуючи над завданнями
порівняльної педагогіки у новому тисячолітті [4, 219].
Висновки. Окрім глобальних факторів в Україні до чинників, які обумовлюють
необхідність переосмислення місії національної порівняльної педагогіки, слід віднести
максимальну відкритість кордонів (що сприяє спілкуванню вітчизняних педагогів з
зарубіжними колегами, відвіданню зарубіжних університетів, участі у міжнародних
конференціях), володіння іноземними мовами все більшою кількістю освітян (що гарантує
широке ознайомлення з кращим зарубіжним досвідом та інноваціями). В цих умовах
обмеження аналізом освітніх феноменів, систем і підсистем освіти в окремих країнах світу
виглядає неефективним.
Відповідь ґрунтується на високій затребуваності національної освіти у перспективному
зарубіжному досвіді в умовах кардинальних реформ — важливим для України є
виокремлення спільних тенденцій та закономірностей розвитку освіти в Європі та у світі,
загальних підходів країн до проведення реформ, практик синхронізації для входження
в європейський та світовий освітній простори. Саме у цьому вимірі працює відділ
порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України.
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ
ПЕДАГОГІКИ У ВИКЛИКАХ СУЧАСНОСТІ
Анотація. У статті зроблено спробу осмислення особливостей концептуалізації
проблемного поля соціальної педагогіки в її основних категоріях і сутнісних характеристиках,
опрацьованого з позиції науки, практики і освітнього комплексу та стратегічних завдань
розвитку теорії і методології соціальної педагогіки як галузі інтегрованого знання, в якій уже
відбулося накопичення емпіричної інформації з різних актуальних соціально-педагогічних
проблем, що потребує більш високого рівня узагальнення.
Ключові слова: концептуалізація, концепт, онтологія, операціоналізація, проблемне
поле соціальної педагогіки, соціальне партнерство.
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Розділ 1.
Вступ. Інтенсивний розвиток соціальної педагогіки, її збагачення емпіричною
інформацією актуалізує потребу цілісного осмислення знання, його систематизації,
структурування, інтерпретації у контексті сучасних соціальних викликів і найбільш
сутнісних характеристик та комплексного аналізу категоріально-термінологічного
апарату. Означений мисленнєвий процес відображає сутність концептуалізації,
обумовлений потребою розвитку теорії соціальної педагогіки (як і будь-якої іншої науки),
вироблення її методології та дозволяє окреслити предметне поле дослідницької роботи, а
також спроектувати вектор руху знання на перспективу. У сучасному освітньому процесі,
з огляду на реформування сфери освіти, таке завдання є стратегічним та визначає мету
нашої статті. Його розв’язання передбачає з’ясування стану розвиненості соціальної
педагогіки, проектування та визначення пріоритетів щодо поліпшення соціальнопедагогічної ситуації в її різних проявах.
Виклад основного матеріалу. У процесі здійснення концептуальних процедур як
аналітичної діяльності дослідника, значна роль відводиться онтології та операціоналізації
— вони є основними складниками поняття концептуалізації. Онтологія відображає певну
специфікацію, де в якості концептуалізації виступає опис множини об’єктів дослідження у
причинно-наслідкових зв’язках, характерних саме для конкретної галузі знання та її певної
спеціальності. Операціоналізація трактується як емпірична інтерпретація понять, як
комплекс засобів для виявлення суттєвих рис досліджуваного явища. Таким комплексом
засобів визначено методики, що добираються з метою діагностування досліджуваного
явища та оптимізації умов його перебігу. Завдяки операціоналізації забезпечується
конкретизація знання, експлікація його змісту [2; 10]. В основі успішності здійснення
концептуальних процедур і забезпечення якості концептуального продукту лежить
інтегральна якість накопиченого знання (інформації) [7]. Виокремленні положення є
базовими для цілісного осмислення дослідницького поля соціальної педагогіки, слугують
підґрунтям науково-дослідної роботи лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем
виховання НАПН України та вироблення методологічної визначеності і цілісності
дослідницької позиції. Така необхідність визначається проведеним концептуальнопарадигмальним аналізом напрацьованого знання, виявленою диференціацією його
розвитку за двома стратегічними напрямами: середовищним і особистісним:
9 середовищний ґрунтується на положеннях про те, що середовище безпосередньо
й опосередковано впливає на соціалізацію особистості на різних вікових етапах її
розвитку та в різних життєвих ситуаціях. Даний напрям концептуально розвивається
на ідеях, запропонованих у працях Дж. Дьюї, П. Наторпа, І. Песталоцці, К. Ушинського,
С. Шацького, А. Макаренка, В. Сухомлинського. За цим напрямом здійснюються
дослідження різних факторів середовища, його виховного потенціалу та специфіки.
Найбільш досліджуваними визначаються сімейне, шкільне (освітнього закладу),
позашкільне середовище та середовища малих груп (здебільшого ровесників), частково —
вуличне і маргінальне, а також процеси та проблеми соціальної адаптації й інтеграції.
9 особистісний напрям розкривається у дослідженнях, спрямованих на
обґрунтування пріоритету соціального призначення людини, особливостей її соціального
розвитку, формування цінностей і компетентностей, а також вирішення проблем,
пов’язаних з відхиленнями від соціальних норм (адиктивною, девіантною, делінквентною
поведінкою) та їх профілактикою, наданням адресної соціально-педагогічної підтримки.
Витоки концептуальних ідей розвитку цього напряму досліджень знаходимо в
індивідуальній педагогіці класиків Дж. Локка і Ж.-Ж. Руссо, у теорії особистості, теорії
девіацій.
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У теорії соціальної педагогіки також спостерігається поліпарадигмальна ситуація,
оскільки диференціюються щонайменше три парадигми її розвитку: педагогічна,
соціологічна і власне соціально-педагогічна.
Для педагогічної парадигми характерне перенесення властивостей і зв’язків загальної
педагогіки на соціальну педагогіку. Основним завданням при цьому постає соціальне
виховання дитини. Але вона недостатньо орієнтована на питання якості соціуму, в
якому ця особистість формується та функціонує. Таким чином ігноруються ті впливи
соціального життя, які перебувають поза педагогічним контролем (стихійні) і специфіка
соціальної педагогіки, яка полягає в тому, що: у центрі її уваги не лише діти, а й сім’ї, інші
дорослі, значущі ровесники, які є агентами соціалізації; сфера застосування соціальної
педагогіки поширюється не тільки на школи, а й на спеціалізовані центри і служби,
створені для соціально вразливих категорій дітей, молоді і сімей, а також на різні громади
(територіальні, учнівські, батьківські, релігійні тощо), дитячі об’єднання. Отже, специфіка
вияву соціальної педагогіки є очевидною на структурно-функціональному рівні, який
виходить за межі педагогічного.
Соціологічна парадигма розкриває середовищний підхід до розв’язання соціальнопедагогічних проблем. Стратегія її реалізації спрямована на використання можливостей
різних інститутів соціуму для надання допомоги тим категоріям сімей і дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах та становлять групу соціального ризику.
Означена парадигма виокремлюється на підставі методологічних зв’язків соціальної
педагогіки із соціологією, насамперед, через посередництво соціальною роботою та
ґрунтується на уявленні, що соціальна педагогіка є педагогікою соціальної роботи [5]. Це
знайшло відображення у сучасних (осучаснених) класифікаторах професій, спеціальностей
за освітою та послуг. Однак, спроба підпорядкувати соціальну педагогіку соціальній роботі
викликає певне несприйняття у професійних колах, оскільки сфери соціальної педагогіки
і соціальної роботи, хоча й перетинаються, але не завжди збігаються: соціальна робота — це
прикладний аспект діяльності, а соціальна педагогіка обґрунтовує її методологію.
Таким чином, кожна з вище диференційованих парадигм має свою специфіку, сильні
та слабкі позиції. Наявність кількох парадигм, а точніше поліпарадигмальна ситуація як
розширює діапазон досліджень із соціальної педагогіки, так і ускладнює обґрунтування
її структурно-змістовного компоненту, об’єктно-предметних орієнтацій, цілей і завдань,
функціональної визначеності. Одночасна представленість кількох парадигм також
свідчить про існування у соціальній педагогіці різних наукових шкіл. Однак їхні
позиції здебільшого відображають соціально-педагогічну практику, акцентуючи увагу
на часткових проявах та зв’язках, не забезпечуючи цілісного підходу до становлення
методології. Очевидною залишається і проблема онтології — розпредмечення провідних
понять. В ній присутній внутрішній конфлікт, пов’язаний із диференціацією змісту
соціальної педагогіки і соціальної роботи, його теоретичного обґрунтування у підготовці
майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах, післядипломній освіті, практичній
діяльності. Підтвердження цьому знаходимо у схожому змісті навчальних програм з
фахової підготовки соціальних педагогів і фахівців з соціальної роботи.
Недостатню диференційованість змісту можна об’єктивно пояснити тим, що перші
науково обґрунтовані соціально-педагогічні ідеї в Україну були привнесені із зарубіжної
науки (здебільшого англомовної, яка не послуговується терміном «соціальна педагогіка»
— тільки «соціальна робота»), вивчалися у перекладній літературі. Значну роль у цьому
процесі відіграли неурядові організації — саме вони шляхом адаптації різних суспільних
проектів розвивали соціально-педагогічну практику, але внаслідок неточності перекладу
понять і термінів внесли і певну плутанину в теорію. Підміна понять «соціальна робота»
і «соціальна педагогіка» в Україні та найближчому зарубіжжі відбулася внаслідок
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автоматичного перенесення їх змісту. Такий стан актуалізує проблему визначення
(розведення) базових понять соціальної педагогіки і соціальної роботи та відношень між
ними, їх концептуалізації навколо провідної ідеї як стратегічної мети розвитку знання.
Як показує аналіз наукових досліджень із соціальної педагогіки, у «чистому вигляді»
педагогічна та соціологічна парадигми проявляються вкрай рідко: найчастіше вони
існують у змішаному чи «гумованому» вигляді (одне знання вписується в інше). Це
спостерігається і в соціальній роботі у зарубіжжі — вона містить педагогічний зміст
і спрямовується на практичне розв’язання виховних завдань. Отже, при розв’язанні
соціально-педагогічних проблем і завдань, які завжди носять комплексний характер,
постійно відчувається недостатність певної конкретної парадигми. Така парадигмальна
дефіцитарність актуалізувала потребу виокремлення та розвитку власне соціальнопедагогічної парадигми знання, вона ж обумовила і її специфіку.
На понятійному рівні категорія «соціально-педагогічна парадигма» задає межі
наукового пошуку саме з позиції специфіки й призначення соціальної педагогіки.
У діяльності лабораторії соціальної педагогіки, згідно з науковою проблематикою
Інституту проблем виховання НАПН України, вона конкретизується та обґрунтовується
як соціально-педагогічна парадигма виховання. Наша позиція полягає в тому, що для
встановлення причинно-наслідкових зв’язків у розвитку соціально-педагогічних явищ
необхідне врахування як особистісних, так і середовищних факторів виховання, у
тому числі їх поліфакторності та полісуб’єктності. Сутність же соціально-педагогічної
парадигми виховання становить єдність трьох соціально-педагогічних процесів
соціалізації особистості, які відбуваються в різних типах соціальних середовищ під
впливом спеціально організованої соціально-педагогічної діяльності. До таких процесів
належать: оптимізація умов соціального розвитку особистості (позитивна соціалізація);
активне залучення особистості до соціуму (соціальна адаптація, інтеграція); педагогічне
проектування соціуму (профілактика девіацій та педагогізація середовища). Змістовно
соціально-педагогічна парадигма виховання охоплює дві концептуальні й продуктивні
ідеї, які паралельно розроблялися в теорії соціальної педагогіки у 1920–1930 рр., а саме:
1) запропоновану П. Наторпом, котрий розглядав соціальну педагогіку як напрям
інтегрування виховних сил суспільства з метою підвищення культурного рівня народу;
в її змісті пропонував виокремлювати передумови, методи і засоби виховання людини у
суспільстві, для суспільства і через суспільство [8];
2) розроблену Г. Нолем і Г. Боймер, які акцентували увагу на допомозі знедоленим
дітям, опікуванні ними, профілактиці правопорушень: Г. Нол розширив уявлення про
сфери соціально-педагогічної діяльності, зокрема її застосування у дитячих садках і
яслах, молодіжних клубах, для роботи з правопорушниками, навчання безробітних та
у церковній сфері. Г. Боймер визначала соціальну педагогіку як інструмент соціальної
політики. Відома своєю участю у розробленні програм для соціальних служб Європи, вона
диференціювала три основних напрями соціально-педагогічної діяльності: діагностику,
моніторинг, соціально-педагогічну допомогу [5]. Представлена концептуальна ідея
успішно впроваджується в Україні у реформуванні інтернатних закладів, влаштуванні у
сім’ї дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також при застосуванні
інших соціально-педагогічних технологій, у тому числі проектних, з метою профілактики
девіантної поведінки. У міжнародному досвіді її розвиток спостерігається також і в
набутих статусах та спеціалізації соціально-педагогічної діяльності (наприклад: шкільний,
сімейний соціальний педагог, соціальний працівник, працівник «соціальних клінік»,
педагог вільного часу, педагог «компенсаторної освіти», спеціаліст з урегулювання
конфліктів з батьками та ін.), а також сферах застосування (кризові центри, притулки,
інтернатні заклади, соціальні служби, спеціалізовані служби, реабілітаційні центри,

86

Сучасний дискурс розвитку загальної педагогіки та філософії освіти
диспансери, пенітенціарні установи, соціальні готелі тощо). Це слугує свідченням того,
що у викликах сучасності зростає затребуваність соціальної педагогіки і соціальної роботи,
збагачується їх інноваційний зміст і форми реалізації, але й спостерігається постійне
перехрещення, взаємодоповнюваність.
Сучасні динамічні та інтеграційні процеси у розвитку означеної сфери гуманітарного
знання пов’язані з ускладненням соціально-педагогічної ситуації, наявною
багатоаспектністю і певною новизною виховних проблем, їх детермінованістю різними
суспільними процесами, зокрема: стратифікацією, глобалізаційними викликами,
бурхливим розвитком інформаційного суспільства, трансформацією сім’ї і її функцій,
поширенням негативних явищ (сирітства, егоїзму, самітництва, девіацій, раннього
материнства, маніпулятивних технологій), високим рівнем інвалідизації суспільства,
маргіналізації та соціального відчуження, військовою агресією, техногенними
катастрофами, терористичними загрозами та ін. Це знаходить своє віддзеркалення у
становищі вразливих категорій дітей і сімей, у різних векторах їх соціального розвитку та
моделях соціальної поведінки окремих особистостей, а також малих і великих соціальних
груп. Ускладнення соціально-педагогічної ситуації об’єктивно фіксується в різних
суспільствах.
Наявність соціально-педагогічних проблем в українському соціумі підтверджується
сучасною статисткою. За зведеними з різних джерел даними: на початок 2017 р. в
Україні зареєстровано понад 72 тисячі дітей-сиріт; близько 80% з них — діти, позбавлені
батьківського піклування; в інтернатних закладах для дітей-сиріт виховується більше ніж
100 тисяч дітей, але мають такий статус близько 10% — інші ж виховуються як сироти
при живих батьках; внаслідок військової агресії Росії перебуває на обліку понад 1,5 млн.
внутрішньо переміщених осіб з Криму і Донбасу; більше 2,8 млн. людей мають статус
інваліда, з них майже 167 тисяч — діти; у неповних сім’ях, переважно материнських,
виховуються 1,5 млн. українських дітей; позашлюбною народжується кожна п’ята дитина;
в середньому щороку народжують дітей понад вісім тисяч неповнолітніх дівчат. За даними
Національної поліції, у соціальних мережах виявлено 434 групи смертників, в яких
зареєстровано майже 35 тисяч українських дітей. Серед них і учасники сумно відомих ігор
«Синій кит», «Море китів», «Тихий дім», «Разбуди меня в 4:20». Цим переліком соціальнопедагогічні проблеми у викликах сучасності не обмежуються — він значно ширший.
Наша позиція полягає в тому, що нинішні реалії актуалізують потребу розширення
первинних концептуальних ідей соціально-педагогічної парадигми розвитку знання,
зокрема не тільки шляхом їх об’єднання, а й визначення нових ідей, у тому числі і
щодо механізмів їх імплементації. Нові параметри парадигми виховання задаються
трансформацією соціальних ідеалів і цінностей, які відображаються у мотивації і моделях
соціальної поведінки, персональних системах цінностей та ідентифікаційних структурах
особистості. Отже, формування нової — соціально-педагогічної парадигми виховання — є
закономірною відповіддю на змінені соціально-культурні обставини. Вона формується
згідно із закономірностями розвитку наукового знання, зокрема обґрунтованими у
положеннях парадигмальної теорії Т. Куна [6]. Базовими ідеями концептуалізації
механізмів розвитку соціально-педагогічної парадигми виховання вже визначаються такі,
як: соціально-педагогічна солідарність, соціально-педагогічне партнерство, міжсекторальна
взаємодія, проектування соціально-педагогічного середовища [1]. Вагомий внесок у їх
розроблення та упровадження здійснено працями І. Звєрєвої, З. Кияниці, Г. Лактіонової,
Ж. Петрочко, Г. Постолюк, О. Рассказової, А. Рижанової, С. Харченка та ін.
У доробку лабораторії соціальної педагогіки простежується пріоритет розроблення
науково-методичних засад соціально-педагогічної парадигми виховання та обґрунтування
її основних положень у контексті соціально значущих цілей і цінностей, цілісного підходу
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Розділ 1.
до подолання негативних соціальних явищ, активізації громади у цьому процесі, пошуку
та упровадження інновацій, що передбачають позитивний соціальний ефект. Соціальнопедагогічна парадигма виховання сутнісно розкривається у ціннісно-смислових
концептах, які відображають актуальні для сучасності проблеми та ідеї виховання,
оформлені в онтологічно-філософському баченні системи ціннісних ставлень особистості
та оптимізації її соціальної поведінки й соціального розвитку [3; 4; 9]. Особлива увага
приділялася розробленню та обґрунтуванню інноваційних соціально-педагогічних
технологій. Концептуалізація проблемного поля соціальної педагогіки досягається у
взаємодоповнювальних проблематиках планових і дисертаційних досліджень з актуальних
соціально-педагогічних проблем. За майже 15 років діяльності лабораторії соціальної
педагогіки з числа таких виконано 5 планових НДР та підготовлено 5 докторських і 32
кандидатських дисертації. Ми стратегічно рухаємося до зближення й узгодженості науки
з освітнім комплексом і практиками, в тому числі з діяльністю громадських організацій,
які працюють в інтересах дітей.
Висновки: концептуалізація проблемного поля пов’язується з комплексним та
пролонгованим характером соціально-педагогічних проблем соціалізації особистості,
новими викликами, прогнозованим підвищенням запиту на розбудову соціальнопедагогічного конструкту в умовах децентралізації та підвищенням ролі в житті громади
органів місцевого самоврядування, пошуком компромісного рішення у підготовці фахівців
за спеціальністю інтегрованого змісту «соціальний педагог/соціальний працівник»
і переглядом Класифікатора спеціальностей (це полегшить стандартизацію змісту
підготовки фахівців, забезпечить їх більшу універсальність та працевлаштування за
фахом). Орієнтиром може слугувати позитивний досвід розв’язання проблеми фахової
підготовки та соціально-педагогічної діяльності з узгодження особистісних і соціальних
цінностей, який напрацьовано у Німеччині.
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Abstract. In the article the attempt of understanding the features of conceptualizing the problem field of social pedagogy in its core categories and essential characteristics, worked from the
perspective of science, practice and educational complex, in her basic categories and essence descriptions, worked out from position of different sciences and strategic tasks to development of
theory and methodology of social pedagogics as new industry of the integrated knowledge, in that
already the accumulation of empiric information took place from the different socialpedagogical
issues of the day, that needs higher level of generalization and social partnership in the implementation of conceptual ideas.
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ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
Анотація. Стаття розкриває актуальні питання сучасної мистецької освіти, серед
яких, з одного боку, тенденції естетичного облаштування життя, а з іншого — некерованість
і маніпулювання цим процесом. Виокремлено концептуальні вектори побудови стратегії
мистецької освіти і продемонстровано можливості їх реалізації на прикладі навчання з
предмету «Художня культура» (10 клас).
Ключові слова: шкільна мистецька освіта, естетичне виховання, образна модель світу,
концептуальні вектори, художня культура.
Вступ. Актуальність проблем мистецької освіти юного покоління, визначається
очевидними соціокультурними тенденціями, які загострюють суперечності становлення
особистості. Праці останніх років з естетики як філософії мистецтва доводять, що на
початку ХХІ ст. «на перший план виходить естетичний принцип облаштування життя
суспільства [5, с. 136], що кардинально змінює розуміння творчої особистості, формування
якої перетворюється на естетико-виховний процес (І. Зязюн, М. Киященко, С. Кримський),
а від неї все більше вимагатиметься здатність виявляти «естетичну насиченість і творчий
заряд у будь-якій професії» [5, с. 129].
З іншого боку, на тлі значущості естетичного чинника всіх сфер життя дитина
відчуває педагогічно некеровані квазімистецькі впливи при тому, що у свідомості поки не
сформувалася здатність їх диференціювати. Спричинено це глобалізаційними процесами
й тотальною інформатизацією суспільства (В. Кремень, С. Сисоєва, В. Табачковський
та ін.). Культурологічні дослідження (Ю. Богуцький, С. Стоян) вказують на негативні
«зворотні» наслідки зазначених процесів: зростає небезпека підміни загальнолюдських
цінностей цінностями масово-маніпулятивними, банально-розважальними, які легко
вкорінюються і знищують в особистості з поки несформованою свідомістю здатність
критичної рефлексії [12]. Саме мистецтво як специфічна форма естетичної свідомості
є надзвичайно чутливим щодо реагування на прояви життя. Суспільству слід розуміти
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об’єктивні спонуки піднесення ролі мистецької освіти, кінцевою метою якої є особистість,
здатна творити себе й одночасно виконувати культуротворчу місію в суспільстві.
Останніми десятиліттями увага вчених до мистецької освіти значно активізувалась
(М. Вовк, С. Горбенко, А. Козир, Л. Лимаренко, Л. Масол, Г. Падалка, Г. Сотська,
Г. Шевченко, О. Щолокова та інші). На часі наукове переосмислення проблемного
поля мистецької освіти в системі освіти загалом, а далі — осмислення її місця у процесі
становлення особистості, в якому власне естетичне виховання набуває стрижневого
значення.
Мету статті становить пошук відповіді на запитання: на актуалізації яких
концептуальних векторів має вибудовуватися сучасна мистецька освіта?
Виклад основного матеріалу. Орієнтиром є «портрет» випускника школи, готового до
входження в суперечливий світ повноцінним суб’єктом власного життя, якому властиві
почуття власної гідності й патріотизму, гордості за здобутки в культурі, мобільність,
гнучкість, адаптивність у реагуванні на виклики життєвих ситуацій, інформативна
інновативність, креативність, оптимістична налаштованість на життя (І. Бех, В. Кремень,
О. Савченко та інші). «Нова українська школа» прогнозує, що випускник, здобувши
загальну мистецьку освіту, увійде в самостійне життя здатним творчо мислити,
продукувати і втілювати оригінальні ідеї; буде обізнаним у світовій мистецькій спадщині і
критично сприйматиме та інтерпретуватиме новітні явища; навчиться осмислювати власні
емоції від мистецтва і набуде спроможності свідомо коригувати свій психологічний стан
мистецькими засобами, усвідомлено розширюватиме коло пізнання мистецьких явищ при
тому, що навчиться керувати власними уподобаннями в мистецтві тощо [7, с. 58].
Таким чином, у мистецькій освіті логічно закладено істотний потенціал для виховання
«інноваційної» особистості, причому не лише в суто предметних і міжпредметних
художньо-естетичних компетентностях, а й у формуванні ключових компетентностей через
художнє пізнання [7, с. 58–61]. Об’єктивною передумовою реалізації такого потенціалу
є природа самого мистецтва як об’єкта опанування і засобу виховання особистості, що
визначає концептуальні вектори вибудовування стратегії мистецької освіти. Такими
взаємозумовленими векторами (домінантами) постають: а) розуміння і використання
універсальності мистецтва як об’єкта художнього пізнання; б) системоутворювальна
роль мистецької освіти як чинника виховання цілісної особистості; в) відцентрове
значення мистецької освіти й естетичного виховання у формуванні компетентнісної
сфери особистості за умови, що навчання мистецтву спрямовується на культивування
її креативності через поглиблення мотивації до художнього пізнання в різних видах
діяльності.
У загальній середній освіті мистецька галузь представлена уроками музичного та
образотворчого мистецтв (початкова й основна школа), до змісту яких інкрустовано
інші види — театр (драматичний, музичний, ляльковий), кіномистецтво, циркове тощо,
а також інтегрованими уроками художньої культури (старша школа), які виконують
узагальнювальну функцію. Принциповим є розуміння того, що: а) специфіка мистецтва
як засобу виховання й об’єкта опанування полягає в тому, що з усіх форм свідомості лише
воно оперує художніми образами, які при кожному прочитанні людиною твору щоразу
є неповторним результатом індивідуальної зустрічі з ним, розвиваючи в кожному його
самобутнє творче «Я»; б) в урок мистецтва вже закладений його виховний потенціал, що
випливає з універсальної природи самого мистецтва та унікальності художнього образу як
одиниці мислення: утіленню в художньому образі підвладні будь-яка тема і проблема, що
хвилюють людину. Кожен твір і мистецтво загалом постає для людини образною моделлю
світу, дозволяючи їй шукати відповіді на будь-яке болюче питання в художніх образах і
пізнавати через них життя, одночасно інтерпретуючи його мистецькими засобами.
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Відтак, мистецька освіта є універсальним естетико-виховним і особистісно
розвивальним складником, що зумовлює погляд і на педагогіку мистецтва як універсальний
чинник цілісного розвитку особистості школяра. Це зумовлює переосмислення змісту
позаурочного часу та актуалізацію поняття художньо-естетичного простору навчального
закладу, персоналізація якого особистістю перетворює її на суб’єкта власного естетичного
середовища «за межами» уроку. Вагомості набуває організація позаурочних мистецьких
та поза мистецьких заходів на принципах художньої драматургії.
На уроках та в позаурочній діяльності школярі мають можливість обирати для
пізнання засоби різних мистецтв, зіставляти традиційне і сучасне, звертатися до
віддалених географічно та в часі культур. Це націлює уяву учнів на полікультурний образ
світу, виховуючи їх суб’єктами мультикультурного діалогу і водночас — спонукаючи
до національної самоідентифікації. Така аксіоматична теза потребує особливої уваги з
огляду на результати культурологічних досліджень. Як зазначає О. Антонюк, однією із
загроз глобалізації культури є культурна експансія, «культурна дифузія», яка «руйнує
все особливе і самобутнє, нівелює культурні відмінності між народами», тобто може
призвести до відчуження народу від своєї культури [1, с. 74]. Звідси — висновок про
актуалізацію ролі мистецької освіти в осмисленні проблем національного виховання,
патріотизму як особистісної цінності. Йдеться про діалектичність формування цінності
міжкультурної взаємодії на основі педагогічного переосмислення механізму «діалогу
культур» як одночасної дії зустрічних процесів: загострення власної етноідентичності,
етноунікальності через мистецтво і пошук та прийняття спільних для всіх національних
культур цінностей. Означена проблема є нагальною на тлі багатоетнічності української
культури, що потребує усвідомлення її такою юною особою.
Актуальною для розуміння ролі мистецької освіти постає й відома теза О. Потебні:
художній твір є актом пізнання. Сутність художнього пізнання розкривається у
переживанні художніх образів. Апелювання художнього пізнання твору (а через нього
і світу) до емоційно-почуттєвої сфери реципієнта змушує привласнювати пізнане, отже,
спонукає до осмислення і прийняття пережитого як особистісної цінності, що становить
основу духовної сфери. Емоційне проникнення в художній образ наближує людину до
катарсису, радості потрясіння і відкриття (М. Мамардашвілі). Чим розвиненішою є
емоційна сфера, тим імовірніше, що твір спровокує катарсичне переживання і змусить
через мистецтво осмислювати життя та перетворювати себе. Це стосується і митця, який
втілює в образах власний внутрішній світ, і реципієнта, який задіює свій внутрішній світ
в інтерпретаціях. Духовна сфера людини постає метою виховання мистецтвом і точкою
відліку для художнього пізнання, в підсумку впливаючи на соціум загалом. Це потребує
знаходження педагогічних механізмів мистецької саморефлексії як пізнання власного
«Я» через спілкування з творами.
Як засвідчують дослідження психології творчості і психології мистецтва (І. Бех,
Л. Мазель, В. Роменець, А. Сохор), пізнання твору охоплює людину цілісно, залучаючи її
емоції, відчування, почуття, сприйняття, переживання, уяву, фантазування, асоціювання,
розуміння, пам’ять, увагу, моторику, волю тощо. Саме через залучення до сприймання
мистецтва і мистецької творчості оптимально здійснюється виховання в його різних
напрямах — морально-етичному, національно-патріотичному, фізичному, громадянському,
екологічному, трудовому. Впливаючи на емоційно-чуттєву сферу, мистецтво розвиває
здібності дитини в усіх сферах життєтворчості, сприяє інтелектуальному розвитку
й утворенню системи ціннісних орієнтацій. Саме мистецька освіта, спираючись на
художню емпатію, збалансовує процес творення учнем власного життя і залучення до
культуротворення загалом. Логічно, що одним з істотних складників педагогіки мистецтва
постає естетизація освітнього процесу школи, яка передбачає перетворення учня на
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суб’єкта виховного середовища, що зумовлює естетизацію ним свого мислення (за
влучним визначенням М. Мамардашвілі) [4].
Орієнтування на цілісність актуалізується й у зв’язку із запобіганням негативним
аспектам «кліпового мислення», або кліп-культури. Хоча вперше на цей феномен
(«мозаїчність» мислення) вчені вказували ще півстоліття тому (А. Моль, Е. Тоффлер),
проблема гостро постала нині, особливо стосовно підлітків, чия свідомість є «всеядною»,
а критичність мислення перебуває на стадії «ліплення». Поширеним проявом є утворення
у свідомості образу дійсності з уривків вражень [9]: швидкість зміни інформаційних
імпульсів, які надходять окремими «спалахами», призводить до того, що людина не
встигає пережити і привласнити інформацію як цінність, відрефлексувати її, але формує
свого роду звичку до такої інформації, у тому числі низького художнього рівня. Реалії
такі, що неврахуваннядомінуючої системно поданої естетико-нормативної функції на
предметах естетичного циклу не спонукає учня до усвідомлення пережитого і прийняття
його як цінності. І тому, наприклад, творчість В. Шекспіра і Б. Шоу більшість школярів
пов’язують із США, М. Гоголя — тільки з Росією; плутають М. Куліша і П. Куліша,
приписуючи першому роман «Чорна рада», а другому п’єси «Мина Мазайло» і «Мартин
Боруля» І. Карпенка-Карого. Такий стан (дослідження проведено нами у 2017 р.) нівелює
можливості виховувати засобами мистецтва людину, здатну до саморозгортання і
розвивального нарощення знань, почуттів, думок.
З «кліповістю» пов’язаний й інший аспект соціокультурних викликів, який озвучила
К. Станіславська: «Людина ХХ — поч. ХХІ ст. фактично є суб’єктом візуальної
репрезентації, проживаючи своє життя в атмосфері тотальної візуалізації і відчуваючи себе
то актором, то глядачем. І саме її здатність бути глядачем культивується світом сучасної
культіндустрії, що перетворює навколишній простір на калейдоскоп видовищ. Видовищні
елементи прямо чи опосередковано вийшли на перший план, визначаючи «ціннісну
вартість» мистецтва» [11, с. 7]. Це змушує замислитися про візуалізацію мислення сучасної
людини, а далі — про небезпеки, що виникають у зв’язку з цим об’єктивним культурним
фактом, які також не може не враховувати педагогіка мистецтва.
Окресливши стисло концептуальні вектори (домінанти) мистецької освіти,
продемонструємо зазначене на конкретному прикладі вивчення теми «Художня
культура України від найдавніших часів до кінця XVII ст.» у 10 класі [6], що охоплює
ранній обрядовий театр, античний спадок і театр княжої доби. Таке тематичне поєднання
залучає учнів до діалогу культур у географічному просторі і часі, діалогу національного і
світового; актуалізує усвідомлення синтезу театру та його зв’язків з усіма сферами знання,
розкриваючи універсальність мистецтва.
Стосовно першого, то керуємося думкою В. Татаркевича про етнічне, яке, «перебуваючи
в постійному русі і змінах, зберігає себе в контексті загальнолюдських спільнот» [13,
с. 235]. Тому вчитель запрошує до встановлення паралелі між раннім обрядовим театром
українців і триєдиною хорею давньогрецького мистецтва, яка передавала почуття за
допомогою звуків, виразних рухів, слів, мелодій і ритму. І якщо у театралізованому дійстві
давніх українців відбивались їхні релігійні вірування, обожнення природи, культ богів
Дажбога, Велеса, Сварога та інших, то в Давній Греції подібні театралізовані обряди були
присвячені Аполлону, Вакху та іншим богам Олімпу. Така паралель спонукає учнів до
усвідомлення загальнокультурної компоненти умовно-символічних дійств, заснованої
на прасимволі культури — універсальному концепті, який охоплює збіг у ціннісних
орієнтуваннях.
Другий аспект висвітлення теми — античний театральний спадок кінця VII — поч. VI ст.
до н. е., — передбачає освоєння інформативного матеріалу про чорноморські грецькі
колонії — Ольвію, Херсонес, Теодосію, Пантікапею (у театрах яких грали «Іфігенію в
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Тавриді» Евріпіда, «Скіфів» Софокла та інші п’єси відомих грецьких драматургів), через
емоційне усвідомлення учнями власної причетності до них: Ольвія (тепер Очаківський
р-н Миколаївської обл.) і Херсонес (р-н сучасного Севастополя) були великими містами
з брукованими вулицями, великими театрами, храмами, стадіонами, громадськими і
житловими будівлями. В Ольвії «були вчені, письменники, була розвинена місцева
промисловість»… Ольвія карбувала власну монету… [8, с. 57]. Цікавою буде постановка
драматичної сцени Лесі Українки «Іфігенія в Тавриді».
Панорамне представлення третього аспекту (театру княжої доби) передбачає найповніше
врахування уподобань учнів. За сучасним звучанням якнайкраще підійде п’єса І. Кочерги
«Ярослав Мудрий», присвячена тому етапу правління Ярослава, коли «оформлюється
остаточно церковна справа», завдано «печенігам жорсткої поразки» і на «побойовище
збудував Ярослав храм святої Софії», почало «розвиватися красне письменство, переклади
та оригінальна література», а «на Подолі розташувалось торговельно-промислове місто,
де жили ремісники, була пристань, де причалювали торговельні суда» [8, с. 124–133].
Старшокласники відчують афористичність мови, точне слововживання монологів і діалогів,
що примушують замислитися над сьогоднішніми реаліями…
Залучення до практичної діяльності, на основі якої оптимізується здобуття і
привласнення знання як цінності, логічно відбувається, наприклад, через співпрацю
«рольових» груп, що утворюються за уподобаннями учнів: «історики» готуватимуть
розповідь про попередника Ярослава Мудрого — Володимира (980–1015) — творця
найбільшої в Європі держави, часи якого «були кульмінаційною точкою процесу будови…
давньої Руської, Київської держави» [3, с. 12], — і зупиняться на величі Києва, зникненні
племінних назв і виникненні киян, смолян, інших народностей, призначенні воєвод з
місцевого населення, а не з варягів, «міжнародних шлюбах» дітей Володимира, прийнятті
християнства Києвом. Вивчення років правління Ярослава Мудрого (1019–1054)
висвітлює обрання митрополитом українця Іларіона, появу монастирів і чернецтва в Києві,
заснування Печерського монастиря, школи при монастирях, закцентує увагу на Храмі
Софії (дорогоцінні мозаїки, фрески, мармур), далі — на появі освічених людей — Іларіон,
Нестор, Никон, міжнародних шлюбних угодах дітей Ярослава. «Літературознавці»
зосередять увагу на сучасному забарвленні ідеї романтичної драми «Ярослав Мудрий»
І. Кочерги — боротьба за мирне процвітання Київської Русі: події п’єси охоплюють
роки княжіння, коли Ярослав зупинив міжусобні розбрати і відбив атаки печенігів. Як
афоризм звучить у Ярослава Мудрого вислів Іларіона зі «Слова про закон і благодать»:
«Раніш закон, а потім благодать». «Театрознавці» досліджуватимуть інформацію про
постановки «Ярослава Мудрого», ілюструючи її уривками з радіозаписів спектаклів
(«Театр біля мікрофона»), переглядом фрагментів опер «Ярослав Мудрий» Ю. Мейтуса
і Г. Майбороди. «Сценографи» виготовлятимуть елементи характерного для XI-XII
століть інтер’єру або екстер’єру, одночасно пізнаючи їхні особливості (церковна баня,
хрест, вежа, лампади, начиння, оздоблення фресок, орнаментальний розпис на скринях,
обкладинки книжок тощо). Група з музичного оформлення орієнтуватиметься на ремарки
І. Кочерги щодо «звуків» п’єси (церковні дзвони, звук ручного дзвоника, шум битви,
сурми); з одночасним осмисленим зануренням у музику К. Данькевича до вистави, опер
Ю. Мейтуса або Г. Майбороди. Завданням акторів буде передача почуттів патріотизму
і любові, закладених у монологах і діалогах персонажів видатних історичних постатей
нашого героїчного минулого.
Міжпредметні зв’язки, наприклад, з історією («Пригоди у древньому Херсонесі»,
«Повсякденне життя за часів Київської Русі», «Найвідоміші храми України», 5 клас),
«Київська держава» (Русь - Україна Ярослава Мудрого), 7 клас) у театралізованому
фокусуванні сприятимуть проникненню в духовне середовище відповідної доби.
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Висновки. Отже, дотримання виокремлених концептуальних домінант мистецької
освіти оптимізує розроблення ефективного педагогічного інструментарію, який сприятиме
формуванню через мистецтво цілісної особистості — суб’єкта життєтворчості, що й має
постати стрижнем подальших досліджень.
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Komarovs’ka O.A., Myropol’s’ka N.Ye. Problemsand challenges of modern education
through art
Abstract. The article reveals the problems of modern school education through art. Among
them, on the one hand tendencies of aesthetic arrangement of life. And on the other hand — nonregulation and manipulation of this process. The conceptual vectors of drawing up the strategies of
education through art and possibilities of their realization have been demonstrated in the process
of teaching the subject «Artistic culture. The 10th form». The vectors include: the essence of art’s
universalism as the object of artistic cognition; systematized role of art education as the source of
integral person’s education; the centralized meaning of art education in the forming of competence’s
sphere.
The proposed methods underline two aspects of learning the topic devoted to the Ukrainian
theatre, such as general culture component and national component — their unity and difference,
and highlight the ways of concrete work with schoolchildren through creation of groups of historians,
literary critics, theatre critics, musicians, artists and actors.
Keywords: school education through art, aesthetical education, image model of the world,
conceptional vectors, artistic culture.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ
ВІДДІЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ, ВІКОВОЇ ФІЗІОЛОГІЇ ТА
ДЕФЕКТОЛОГІЇ
УДК 159.986.456

Максименко С. Д.,
Інститут психології
імені Г.С.Костюка НАПН України

ГЕНЕТИЧНІ КОНСЕНСУСИ СВІТОГЛЯДУ ОСОБИСТОСТІ ЯК
МЕТОДОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Анотація. У статті наголошується, що сьогодення вимагає від нас вирішити питання
про пошук методології розуміння та проектування цивілізаційних, глобальних явищ, у яких
неминуче задіяна людина ХХІ століття, через призму дослідження єдності її біологічного
та соціального єства, експансії буття в філо- та онтогенезі, а з огляду на проблематику
психології миру і через призму соціогенезу, етногенезу, державотворення. Методологічні та
інструментальні засади розуміння проблеми миру слід шукати в генезі самої людини, що
спонукає нас звернутися до проблеми генетичної психології особистості.
Розкривається провідна ідея генетичної психології. Психологічні механізми особистості
зокрема, зародження, в якому нужда виявляється її життєтворчим началом любові та
креативним компонентом нужди; онтогенез особистості утворюється через розгортання
і новоутворень, які активізуються генетико-моделюючим її розвитком. У цьому котексті
емпірично та методологічно вивіреним є генетико-моделюючий метод.
Запропоновано засади генетико-моделюючої психотерапії. Метод дозволяє зазирнути
у так зване «вікно душі», визначити, які саме ділянки мозку працюють нормально, які
функціонують надмірно активно, гіпертрофовані ділянки, які майже не працюють. Саме
врахування показників однофотонної емісійної комп’ютерної томографії та побудова
стратегій психотерапії та реабілітації відповідно до принципів інструментального та
генетико-моделюючого методу дають підстави для створення парадигми генетикоорієнтованої (моделюючої) психотерапії.
Ключові слова: генетична психологія, особистість, нужда, однофотонна емісійна
комп’ютерна томографія, розвиток свідомості.
Вступ. Генетичні ідеї, ідеї зародження, виникнення і наступного процесу
функціонування, що приводить предмет чи явище до певного стану, знаходилися в
центрі уваги ще античних філософів, що замислювалися над питаннями виникнення,
становлення і розвитку всього існуючого.
Мета генетичної психології людини — вивчити умови, у яких процес перетворення
змісту і форм власних психічних явищ, станів свідомості і способів дій зможе досягти
такого рівня досконалості психічних механізмів діяльності, на якому виникає здатність
робити відкриття чи винаходи, створювати художні образи.
Сьогодення вимагає від нас вирішити питання про пошук методології розуміння та
проектування цивілізаційних, глобальних явищ, у яких неминуче задіяна людина ХХІ
століття, через призму дослідження єдності її біологічного та соціального єства, експансії
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буття в філо- та онтогенезі, а з огляду на проблематику психології миру й через призму
соціогенезу, етногенезу, державотворення.
Мета статті — здійснити аналіз генетичних консенсусів світогляду особистості
у методологічній площині застосування технологій психологічної реабілітації та
психологічного захисту населення.
Виклад основного матеріалу. Методологічні та інструментальні засади розуміння
проблеми миру слід шукати в ґенезі самої людини. А це спонукає нас звернутися до
проблеми генетичної психології особистості.
Провідна ідея генетичної психології. Психологічні механізми особистості зокрема,
зародження, в якому нужда виявляється її життєтворчим началом любові та креативним
компонентом нужди; онтогенез особистості утворюється через розгортання і новоутворень,
які активізуються генетико-моделюючим її розвитком. У цьому контексті емпірично та
методологічно вивіреним є генетико-моделюючий метод.
Генетико-моделюючий метод має на меті вивчення самої цілісної особистості, що
саморозвивається. У зв’язку з цим виникла необхідність пошуку «одиниць» зовсім
іншої природи, і було встановлено, що такою є нужда, як суперечлива вихідна єдність
біологічного і соціального, яка зумовлює існування особистості (рис. 1).
З огляду представленої моделі атрибутивних властивостей нужди, слід зупинитися
на розкритті їхнього змісту більш детальніше. Першою такою змістовою ознакою є її
гетерогенність: біологічне і соціальне тут відпочатково складають суперечливу, але
абсолютно нерозривну єдність.

Рис. 1. Атрибутивні ознаки нужди

Друга важлива характеристика нужди пов’язана з її інформаційним аспектом, а саме
із здатністю до розвитку (саморозвитку). Нам здається прикрою помилкою фактичне
постулювання вченими незмінності природи вихідної життєвої енергетичної субстанції
(Фрейд, Юнг, Плотін, Платон etc.). Юнг був правий відносно численних розгалужень
вихідної життєвої сили. Кожне відгалуження нужди породжує живу істоту як суб’єкта
реалізації її суттєвої функції. Поки живе істота — в ній існує відгалуження нужди, яке є
саме відгалуженням, тобто воно залишається складовою єдиного потоку нужди. Численні
життєві прояви і контакти живої істоти, всі її зміни вбираються (асимілюються) нуждою,
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залишаються в ній, збагачують і урізноманітнюють цей нескінченний енергетичний плин
величезною цільністю нової інформації. Кожна Зустріч двох істот, що відбувається з
метою власного продовження через створення і народження нової істоти, означає не лише
подвоєння енергії, але й подвоєння інформації, урізнобарвлення існування. Саме це є
вихідною умовою розвитку.
Третя атрибутивна ознака нужди полягає в тому, що її розвиток є спрямованим і
являє собою ортогенез. Аналіз філо- і онтогенезу живого засвідчує, як уже вказувалося,
що нескінченний плин нужди, її саморозвиток не є випадковим і хаотичним. Він має
спрямування. І спрямований він на постійне ускладнення і підвищення інтегрованості. Цей
рух завершується в умовах Землі «виходом» нужди на позицію можливості усвідомлювати
саму себе (рефлексія). Але можна відповідально говорити про те, що це не є дійсним
кінцевим етапом становлення нужди: просто людство виникло на цьому етапі і нужда
відрефлектувала саму себе. Але рух продовжується...
Четвертою вагомою атрибутивною властивістю нужди є її здатність до породження. Ця
креативна якість виявляється в усьому, що пов’язане з життям, і це є, дійсно, справжнім
дивом (О.Ф. Лосєв). Але ми зупинимось тут на найбільш суттєвому. Зустріч двох
відгалужень нужди, втіленої в живі істоти різної статі, породжує якісно нову нужду
(інформаційно і енергетично нову), яка продовжується в існуванні нової живої істоти.
Цей акт є єдиним цілісним опредметненням нужди в живій природі. Якщо ж говорити про
людину, ми зустрічаємось з «другою» реальністю: нужда людини може створювати і нову
людину, і якісно новий продукт (творчість). Особливості цього аспекту ми розглянемо
нижче. Однак необхідно зазначити, що в акті створення нужда зовсім не виступає в ролі
такої собі модифікованої libido (навіть у тваринній царині), адже вона відпочатково є
єдністю натурального і соціального.
П’ята атрибутивна властивість нужди полягає в тому, що вона існує лише у формі
втілення в породжену нею живу істоту. Поза живим ми не маємо такої енергетичноінформаційної біосоціальної сутності, якою є нужда. Можна уявити собі, що вона
пов’язана з суто фізичною енергетикою Всесвіту, але виникає і існує виключно як втілена в
біологічну істоту. Тут, швидше за все, ми маємо ефект, схожий з тими явищами мікросвіту,
відкриття яких призвело до необхідності створення принципу доповнюваності: жива
істота існує водночас і як структура, і як втілена в ній нужда. З іншого боку, нужду ми
не можемо охопити іншим шляхом, окрім вивчення живої істоти, як її прояву. Отже, все
залежить від ракурсу дослідження.
Шостою атрибутивною властивістю нужди слід вважати її афіліативну природу. У цій
роботі показано, що дійсною формою існування нужди є любов. У контексті аналізу нужди,
ми схильні розглядати любов (слідом за Т. де Шарденом) досить широко, вважаючи її
силою, що протистоїть космічній ентропії і зумовлює рух всіх живих істот (не лише людей)
одне до одного. І саме результатом цього руху є народження.
Сьомою атрибутивною ознакою є нескінченність існування нужди. Завершеним
(кінцевим) є існування організму, особистості як носіїв і втілення нужди. Але завдяки
Зустрічі і через неї нужда продовжує своє існування і є нескінченною в часі. Нам здається,
що аналіз цієї атрибутивної властивості дасть змогу, крім усього іншого, відкрити нові
аспекти значення часу в житті.
Перераховані атрибутивні властивості нужди окреслюють (нехай поки що і схематично)
її природу, що дає нам змогу провести аналіз онтогенезу особистості, який є формою
існування і дискретним виявом — втіленням нужди.
У контексті цієї задачі передчувається посилена увага до терміну «нужда». Традиційно,
принаймні, у вітчизняній психології, це поняття використовується для опису найбільш
примітивних, нерозвинених, суто натуральних енергетичних тенденцій організму
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(і — иключно організму), реалізація яких забезпечує його чисто біологічне адаптивне
існування. Відношення до такої тенденції в літературі однозначне: особистісне існування,
— говорить Г.С. Батіщев, — полягає якраз у подоланні, закресленні, «знятті» вихідних
натуральних «нужд», які прив’язують людину до біології, не дають їй стати вільною
[1, с. 237]. За рахунок чого повинна долатися так витлумачена нужда? Зрозуміло й це
— звісно, за рахунок соціокультурних, вищих потреб. Звідки беруться ці потреби? І от
відповідь на це питання являє собою справжній «момент істини», оскільки вона водночас
є методологічною позицією, яка буде реалізовуватись у подальших теоретичних побудовах
авторів. Існують три варіанти відповіді: особистісні (власне людські, соціокультурні —
термінологічні тонкощі тут не є важливими) потреби є такими, що «закладені» в людині
відпочатково і потім — «розгортаються». У цій відповіді біля кожного слова можна сміливо
ставити знак питання: ким, куди і як закладені, що означає — «відпочатково», чому і за
якими механізмами розгортаються?
Другий варіант відповіді — про соціалізацію: культурні потреби формує у людині
соціальне оточення. Тут зовсім нічого не зрозуміло для психології: як саме і, власне, «з
чого» формуються ці потреби? І що означає те, що потребу у людини формує хтось інший?
В третьому варіанті здійснюється спроба поєднати «нужденність» (в традиційному
розумінні) з культурними потребами: «нужди» зустрічаються з соціальним оточенням
і перетворюються на особистісні потреби. І в цьому сенсі не так уже й важливо, що
саме відбувається при цій зустрічі — зіткнення і конфронтація, як вважав З. Фрейд, чи
засвоєння і привласнення, як думав Л.С. Виготський. Головне те, що сама трансформація
«нужд» в культурне утворення не зафіксована ніким і ніде.
Нужда є тим генетично вихідним відношенням, яке конституює в єдиній дихотомічній
парі дозрівання біологічної особини і психологічний вияв соціальних впливів, що й
породжує особистість. Власне кажучи, соціальне з’являється «на сцені» двічі: спочатку
як розподілена функція між двома особинами, потім відбувається привласнення людських
здібностей і вступає в силу закон нужди, але в іншому вигляді (в підлітковому віці). Тут
нужда входить в соціальний контекст продовження роду. Саме вона визначає «друге»
породження особистості (рис. 2).

Рис. 2. Принципи побудови генетикомоделюючого методу
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Таким чином, особистість, власне — не виникає, а народжується двома особистостями,
продовжуючи їх, а тому — і всіх інших людей. І саме тому вона — носій історії як всезагальної
еволюції Всесвіту. Саме звідси — універсальність і самоцінність: світ рефлексує себе
в особистості, в цьому сенсі — немає більш самодостатньої і значущої цілі існування і
створення.
Особистість — це форма існування психіки людини, яка являє собою цілісність, здатну
до саморозвитку, самовизначення, свідомої предметної діяльності і саморегуляції та має
свій унікальний і неповторний внутрішній світ (рис. 3).

Рис. 3. Особистість — як форма існування психіки людини

Протягом 2015–2016 рр. представниками Української групи Глобального союзу
науковців за мир, незалежними експертами та вчителями трансцендентальної медитації
було зроблено вирішальні для української наукової спільноти кроки:
1. Ми маємо 2 грунтовні експертні висновки про наукову доцільність методів розвитку
свідомості ТМ та можливості його впровадження в системі організації психологічної
допомоги
2. Проведено 4 експериментальні психологічні дослідження на вибірках
демобілізованих учасниквів АТО, вимушено переміщених особах, школярах з
використанням надійного та валідного психодіагностичного інструментарію (Методика
Дім-Дерево-Людина, особистісна та реактивна тривожність, Тест Векслера, Таблиці
Шульте, САН, 16-факторний опитувальник Кеттела)
Підготовлено науково-методичні керівництва за матеріалами констатувального та
формувального експериментів, проведеного влітку-восени 2015 р. на експериментальній
вибірці військовослужбовців ЗС України безпосередньо в зоні АТО (30 учасників та 30
— контрольна група) протягом 1 місяця в умовах, наближених до реальних умов воєнного
стану.
За результатами проведеної під нашим керівництвом експертизи встановлено, що:
Метод ТМ відповідає вимогам щодо методів активного психологічного впливу
на людину. Ефективність методу полягає в ефективному запобіганні та подоланні
симптоматики ПТСР, сприяє швидкому психо-соматичному відновленню від стресу,
емоційній стабільності, ясності мислення та прийняття швидких адекватних рішень в
бойовій ситуації.
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Численність парадигм та підходів до надання психологічної та психотерапевтичної
допомоги в Україні, а також евристичний, реабілітаційний та терапевтичний потенціал
східноєвропейської наукової школи генетичної психології (керівник — академік
С.Д. Максименко), в межах якої захищено понад 50 докторських та 180 кандидатських
дисертації з психологічних та медичних наук, дають змогу констатувати можливість
створення генетикоорієнтованої парадигми в наданні психологічної, психотерапевтичної
та психореабілітаційної допомоги.
Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія (ОЕКТ) — різновид емісійної
томографії; діагностичний метод створення томографічних зображень розподілу
радіонуклідів. У ОЕКТ застосовуються радіофармпрепарати, мічені радіоізотопами,
ядра яких при кожному акті радіоактивного розпаду випускають тільки один гамма-квант
(фотон). ОЕКТ застосовується в кардіології, неврології, урології, в пульмонології, для
діагностики пухлин головного мозку, при сцинтиграфії раку молочної залози, захворювань
печінки і сцинтиграфії скелета.
Метод ОЕКТ дозволяє зазирнути в так зване «вікно душі», визначити, які саме ділянки
мозку працюють нормально, які функціонують надмірно активно, гіпертрофовані, ділянки,
які майже не працюють (рис.4).

Рис. 4. Анатомо-біологічні та психофізіологічні засади терапії.

Таким чином, стає можливим визначити актуальний стан нужди — через призму
активності мозку (біологічний компонент), резистентності на рівні генетичного коду,
визначити «трищіну в коді». Саме врахування показників ОЕКТ і побудова стратегій
психотерапії та реабілітації у відповідності до принципів інструментального та генетикомоделюючого методу дають підстави для створення парадигми генетико-орієнтованої
(моделюючої) психотерапії.
Висновки. Методологічно, теоретично, технологічно, поопераційно реабілітація
базується на засадах генетико-моделюючого методу, зокрема в частині діагностики,
моделювання, проектування в особливих умовах в залежності від структури травми.
Стосовно методів. Орієнтація на генетико-моделюючий підхід задає загальний вектор і
дає можливість використання технік, які адекватно вписуються в структуру реабілітаційної
технології. І експериментально-генетичний, і генетико-моделюючий метод базуються на
ідеї інструментального методу Виготського-Костюка. Нами вперше розроблено принципи
побудови як ЕГМ, так і ГММ. Якщо ГММ спрямований на конструювання учбового змісту
шкільних предметів на основі генетично вихідної одиниці тієї чи іншої науки (фізики,
математики, історії тощо), то ЕГМ базується на вичлененні рухливої генетичної одиниці,
якою виступає нужда (єдність біологічного і соціального), яка і реалізує механізми
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розвитку особистості в онтогенезі, моделювання, проектування особистості відповідно
до її здатностей і спрямованості.
Генетико-моделюючому методу притаманні такі принципи: 1. Принцип аналізу по
одиницям. 2. Принцип єдності біологічного і соціального. 3. Принцип креативності.
4. Принцип рефлексивного релятивізму. 5. Принцип єдності експериментальної та
генетичної ліній розвитку.
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Maxymenko S.D. Genetic consensus of personality lighting as methodology of application of technologies of psychological rehabilitation and psychological protection of
population
Abstract. The article states that the present requires us to solve the question of finding a methodology for understanding and designing civilizations, global phenomena in which the person of the
21st century is inevitably engaged, through the prism of the study of the unity of its biological and
social life, the expansion of being in the filo and ontogenesis, and given the The problems of psychology of peace, and through the prism of sociogenesis, ethnogenesis, state creation. Methodological
and instrumental principles of understanding the problem of peace should be sought in the genesis of
the person himself. And this induces us to address the problem of genetic psychology personality. The
leading idea of genetic psychology is revealed. The psychological mechanisms of personality in particular, the emergence in which need is revealed by its life-creating principle, love and the creative
component of need; Ontogenesis of a person is formed through deployment and tumors, which are
activated by genetic-modeling its development. In this context, the genetically-modifying method
is empirically and methodologically verified. The principles of genetic-modeling psychotherapy
are proposed. The method allows you to look into the so-called «window of the soul,» to determine
which parts of the brain work normally, which operate excessively active, hypertrophied, areas
that almost do not work. It is taking into account indicators of single-photon emission computer
tomography and the construction of strategies for psychotherapy and rehabilitation in accordance
with the principles of the instrumental and genetic-modeling method give grounds for the creation
of a paradigm of genetic-oriented (modeling) psychotherapy.
Keywords: genetic psychology, personality, need, one-photon emission computer tomography,
development of consciousness.
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ОСНОВНІ РАКУРСИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ МИСЛЕННЯ
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПСИХОЛОГІЇ
Анотація. Творчий доробок і сама творча особистість Г.С. Костюка поза усяким
сумнівом повинні визначатись без будь-якої штучної компліментарності, гіперболізації
найвищими в нашій науці вимірами й визначеннями. Проте, на жаль, як це нерідко буває, ми
віддаємо належне геніям запізно, іноді навіть з великої відстані після того, як вони закінчили
свою життєву подорож по цей бік буття. І доводиться констатувати, що ми ще й донині
не досягли того рівня наукової й загальної культури, коли спроможні адекватно оцінити
нашого видатного вчителя, стратега й майстра у загадкових сферах психології, блискучого
тактика у повсякденному житті, в якому він здійснив справжній подвиг, фантастичну
дію — створення інституту психології.
Ключові слова: Інститут психології, особистість вченого, основні праці Г.С. Костюка.
Мислення дає можливість людині розуміти предмети і явища об’єктивної дійсності,
утворювати поняття про них, будувати науку в її різних галузях. Наукове пізнання
світу, розкриваючи причинні, закономірні зв’язки його явищ, дає змогу передбачити
виникнення, майбутній хід природних та інших подій, практично оволодівати явищами
об’єктивної дійсності, ставити їх на службу своїм потребам та інтересам. Воно є основою
свідомої діяльності людини.
Г.С. Костюк [4, с. 197]
Г.С. Костюк — настоящий ученый, настоящий психолог, человек высочайшей личной
и профессиональной культуры. Он занял в науке, войдя в ее историю, свое почетное и
достойное место.
Т. В. Кудрявцев
Вступ. Творчий доробок і сама творча особистість Г.С. Костюка поза усяким сумнівом
повинні визначатись без будь-якої штучної компліментарності, гіперболізації найвищими
в нашій науці вимірами й визначеннями. Проте, на жаль, як це нерідко буває, ми віддаємо
належне геніям запізно, іноді навіть з великої відстані після того, як вони закінчили свою
життєву подорож по цей бік буття. І доводиться констатувати, що ми ще й донині не
досягли того рівня наукової й загальної культури, коли спроможні адекватно оцінити
нашого видатного вчителя, стратега й майстра у загадкових сферах психології, блискучого
тактика у повсякденному житті, в якому він здійснив справжній подвиг, фантастичну
дію — створення Інституту психології — наукового пароплава, що відплив від києвопечерських круч і рушив Дніпром, а далі морями й океанами творчого пізнання людських
душ, людського всесвіту. Так, це не був багатоповерховий лайнер-титанік, зате він завдяки
своєму капітанові оминув безліч айсбергів, що рясніли у всі часи на його трасі.
Виклад основного матеріалу. Щоб адекватно оцінювати справжній науковоорганізаційний подвиг Г.С. Костюка, ми повинні так само адекватно аналізувати
той історичний проміжок часу, в межах якого створювався, діяв як наукова установа,
досягаючи, без будь-якого перебільшення успіхів, ще й до сьогодні значущих
теоретичних та експериментальних результатів. Досить сказати, що саме в стінах
Інститут психології зросли й віднайшли своє місце в історії нашої науки такі вчені, як
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П.Р. Чамата, І.О. Синиця, О.Т. Губко, Є.О. Мілерян, М.Ю. Малков, Л.М. Проколієнко,
О.В. Скрипченко, А.М. Гольдберг, О.І. Кульчицька, Б.О. Федоришин, Ю.І. Машбиць,
Г.О. Балл, Г.С. Полякова та багато інших відомих дослідників.
Одним з авангардних фундаторів радянської інженерної психології та психології праці
був Є.О. Мілерян, що поєднував у своїй діяльності талант психолога й винахідника (варто
згадати хоча б цілу низку ексклюзивних на той час приладів, що використовувались у
психологічних дослідженнях та практиці); його розробки успішно використовувались
зокрема в діагностуванні авіа- та автомобільних пілотів, водіїв, операторів та ін.
Невипадково в творчому кліматі, що його створив Г.С. Костюк в Інституті, міг зрости
такий талант, як О.Т. Губко — особистість рівня часів Відродження, що залучив у діапазон
своїх пошуків і досягнень розробки в галузі психофізіології, загальної психології, історії
психології, етнопсихології…
Г.С. Костюк поєднував у собі самому в найкращому розумінні риси своєрідного
консерватора (десь на рівні, я б сказав, Рене Генона) і, начебто в парадоксальному на
перший погляд варіанті, — риси авангардного, ризикового розвідника, що стратегічно
передбачав тенденції у розвитку і самої психології, і актуальних викликів часу, які багато
хто ще не уявляв навіть у чорнових варіантах.
Щодо умовної консервативності, то тут немає потреби вдаватись до якихось
оригінальних доказів, оскільки переважна більшість праць Г.С. Костюка вписувалася в,
так би мовити, класичне русло психологічної науки, про яке можна було говорити на
той час. А про авангардизм треба сказати окремо, зробивши на ньому особливий і дуже
важливий акцент, який, як я вважаю, висвітлює в науковій постаті Г.С. Костюка ті риси,
які були мало помітні раніше, а багато в чому не розкодовані, не дешифровані ще й до
наших днів.
Але на цьому принципово важливому моменті я зупинюся трохи далі, відзначивши
попередньо загальні контури психологічної теорії, яку пролонговано створював і
безперечно створив Г.С. Костюк і яку ми ще повинні детально аналізувати, вивчати, щоб
не тільки самим підняти рівень її розуміння, а й віднайти їй пристойне й заслужене місце
в сузір’ях світових психологічних теорій.
Я наполягаю, що Г.С. Костюк насправді розробив засади оригінальної поліфонічної
психологічної теорії, саме не концепції, а — теорії розумового розвитку й становлення
особистості як повноцінного носія інструментарію мислення, який єдиний може свідчити
про адекватні можливості людини у карколомних лабіринтах повсякденного життя.
Не вдаючись до занадто розгорнутого обґрунтування цієї тези, я тут лише нагадаю
основні принципово важливі складові цієї теорії, що, як ми можемо легко пересвідчитись,
включають такі перспективні донині блоки теорії:
— теоретико-методологічні засади вивчення розвитку (онтогенез людської психіки,
спадковість, середовище і виховання як детермінанти психічного розвитку дитини);
— основи розумового розвитку (здібності, розумовий розвиток дитини, аналіз
мислення у його основних вимірах, спеціальне дослідження проблеми розуміння, як однієї
з фундаментальних проблем психології);
— психолого-педагогічні основи навчання та виховання (навчання і розвиток
особистості, індивідуальний підхід у навчальних процесах, синтез навчання та
продуктивної праці з орієнтацією на всебічний розвиток особистості школяра);
— історико-стратегічні детермінанти психічного розвитку людини (аналіз праць
Г.С. Сковороди, Т.Г. Шевченка, В.Г. Бєлінського, О.І. Герцена, К.Д. Ушинського,
І.П. Павлова та ін.).
Якщо розглядати, так би мовити, футурологічну проекцію розробок Г.С. Костюка, то,
на наш погляд, найбільш значущим можна вважати вектор, пов’язаний з дослідженням
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мислення, розв’язування задач, генезисом розумового розвитку, сенсорно-перцептивними
складовими психічної діяльності у різних її вимірах. Саме в цьому напрямку чітко
виокремлюється проблема розуміння, в якій синтезуються вказані складові і яка, за чітким
визначенням Г.С. Костюка, безперечно складає принципову для розвитку психологічних
досліджень і їх втілення в багатовимірну практику фактично усіх видів ігрової, навчальної,
трудової діяльності. У сказаному дуже легко пересвідчитись, якщо звернутись лише до
кількох, щоправда вузлових, праць Г.С. Костюка. Перш за все це його неперевершена й до
сьогодні праця «Вопросы психологии мышления» [1]. Ця робота являє собою синтетичну
розробку проблеми мислення на той час і донині залишається не музейною реліквією, а
актуальним енциклопедичним провідником по розгалужених стежках і шляхах проблеми
мислення. Можна було б обмежитись, визначаючи своєрідні кордони школи Г.С. Костюка,
навіть цією роботою (звичайно, з врахуванням тих розробок самого автора та його учнів і
послідовників), і вести розмову про психологічну школу дослідження проблем мислення.
Проте це все ж було б обмеженням діапазону започаткованих і надалі продовжених
досліджень школи Г.С. Костюка, оскільки ціла низка інших його робіт переконливо
свідчить про більш широкий фронт наукових пошуків.
Можна обрати різні варіанти підтвердження сказаного, я тут дозволю собі коротко
запропонувати нашій увазі один з них, а саме виокремлення в своєрідний триптих
трьох статей Г.С. Костюка, які на мій погляд, висвітлюючи начебто наукові портрети
трьох видатних вчених — Ломоносова, Сковороди і Павлова, водночас є своєрідним
автопортретом нашого вчителя.
Обмежусь лише деякими ключовими тезами, що входять до складу вказаних робіт.
У своїй статті «Ломоносов про психологію пізнання» (до 250-річчя з дня народження) у
журналі «Вопросы психологии» (1961, №5) Г.С. Костюк зокрема виокремив такі положення:
— домінування закону збереження енергії й руху, як постійної константи усіх
процесів («рух є необхідною умовою взаємодії людини з оточуючою її дійсністю, саме
він детермінує процеси пізнання»); тут доречно доповнити це виділене положення
нагадуванням, що У. Джемс набагато пізніше Ломоносова зробив принципово важливий
акцент на потоковому характерові діяльності свідомості («стрім оф коншезнез»);
— «Ломоносов зробив важливий внесок у матеріалістичне розуміння відчуттів та
сприймань. Для нього ці процеси (він розглядав їх у єдності не диференціюючи) виступали
як процеси пізнання об’єктивно існуючих якостей, ознак предметів і явищ оточуючого
світу»; дуже важливий акцент на ролі сенсорно-перцептивних процесів у пізнанні, які в
подальшому віднайшли зокрема свій масштабний розвиток у когнітивних теоріях;
— вищесказане поєднується з наголосом на єдності вказаних процесів з процесами
мислення — «по Ломоносову, мислення включається в процес сприймання предметів
(визначення, найменування того, що ми сприймаємо) і утворення уявлень про них»;
«Ломоносов зупинився й на процесі уяви в прямому розумінні цього слова, близькому
до сучасного його визначення. Він мав на увазі створення образів, різноманітних вигадок,
в тій чи іншій мірі відсторонених від реальності»; в цій тезі фактично закладені своєрідні
передумови розробки теорії дослідження творчих процесів, зокрема процесів творчого
сприймання, що їм присвячені останні розробки в нашій лабораторії.
Звертаючись до психологічних поглядів Г.С. Сковороди, Г.С. Костюк виділив в них
цілу низку суттєвих положень, які, поза всяким сумнівом, складають принципові засади
наших наукових та повсякденних теорій, знань, досвіду. Так, зокрема, визначаються в
цьому досить пролонгованому реєстрі тези про:
— роль вроджених даних в психічному розвитку;
— єдність чуттєвого і раціонального;
— взаємозв’язок мислення й мови;
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— єдність психічного життя (тут особливо важливим є те, що Г.С. Сковорода пов’язує це з
своїм вченням про серце як зосередженість психіки, як єдність мислі, почуття й потягу);
— поняття про «сродноє деланиє» (це передтеорія здібностей, таланту), коли, як зазначає
Г.С. Костюк, «згідно з вченням Сковороди, успіх діяльності людини залежить не тільки
від вдалого вибору нею «сродної» праці, але й від її моральних якостей», якими є
«працелюбність, терпеливість, саморегуляція, добродійність, щирість, мужність,
справедливість, скромність, бадьорість духу («кураж») та ін. Ці якості виникають в
процесі «сродної» діяльності, й водночас вони стають внутрішніми умовами її успіху»;
— любов до науки, допитливість, потяг до пізнання [4].
Звичайно Г.С. Костюк в своїй праці вдається лише до аналізу окремих положень
філософії, психології та педагогіки Г.С. Сковороди, оскільки розгорнутий аналіз усього
масиву цього титана ще попереду, бо навіть більш-менш глибоких розробок поки що
обмаль у самих філософів, а Сковорода, на мою думку, набагато глибший і складніший,
ніж навіть Гегель і Хайдеггер, хто б там що не казав з приводу таких моїх визначень…
Наше звернення до постаті творця сучасної української психології, архітектора
нашого Інституту, було б принципово збіднене, на моє глибоке переконання, якби
ми обмежувались самими лише позитивними констатаціями та римуванням наших
досліджень з попередніми дослідженнями самого Г.С. Костюка та його сучасників. У
науці немає абсолютних істин, а може навіть просто істин. Є лише гіпотези, що повсякчас
потребують перевірки практикою. Не всі гіпотези, звичайна річ, знаходять своє повне або
навіть часткове підтвердження, але при цьому водночас не варто забувати й про те, що
якась їх частина переходить з жанру гіпотези до жанру аксіоми, нехай часом і з певними
конкретними обумовленнями.
І тут я вбачаю нагальну потребу звернутись до такого, без перебільшення, наукового
феномену, як вчення І.П. Павлова. Здавалось би, про що тут нині можна говорити?!
— Павлівське вчення відносно давно віднайшло своє законне місце в науці, начебто
переконливо було позбавлене своєрідної абсолютизації, нав’язування його психологічній
науці і т. ін. Вже кілька десятків років навіть у підручниках з психології Павлова не
завжди просто згадують, не кажучи вже про те, що вишукують в його «фізіології» якусь
там психологію. Саме через це так архаїчно сприймаються нині сторінки кожного розділу
в підручнику під редакцією Г.С. Костюка, де подається обґрунтування того чи іншого
психічного феномену у вимірах павлівського вчення [2]. Так-то воно так, та тільки не
зовсім так, або навіть більше — зовсім не так.
Беру на себе сміливість (хоча це все ж, скоріше, не сміливість, а елементарна спроба
повернутись до невиправдано й штучно забутого) нагадати усім нам, що ми дуже поспішили
втішити себе тим, що поховали це вчення на величезному науковому цвинтарі, чи, в
кращому випадку, поклали І.П. Павлова у вишуканий мавзолей, все більше забуваючи
його відвідувати навіть в дні ювілеїв.
Ми дійсно усе це зробили, а тому й, якщо вдатись до назви однієї української п’єси,
пошились у дурні. Бо вчення Павлова не просто живе, а, я б сказав, досягло другої молодості,
рівня своєрідного ренесансу; так можна стверджувати, звичайно, за умови, що ми нагадаємо
собі основні положення павлівських розробок про умовні й безумовні рефлекси (ми нині
дуже захоплюємось таким «шлягером» як рефлексія, забувши саме про ці рефлекси,
про другу сигнальну систему і взагалі, якщо бути лаконічним, то про біофізіологічні
детермінанти людської поведінки, які, як це не сумно, часом продовжують домінувати
над «суто психічними», про що свідчать і масштабні події, і звичайне повсякденне життя.
А щоб зменшити масштаби нашого сьогоднішнього багато в чому хаотичного
блукання лабіринтами й поверхами вавілонської башти псевдотеорій, псевдоконцепцій,
примарних парадигм у нас є, на мою думку, дуже ефективний засіб — видати нарешті
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твори Г.С. Костюка у пристойному обсязі і уважно перечитати сторінки його насправді
мудрих повчань, роздумів, наукових висновків. Максимально асимілювати їх у вимірах
сьогодення і продовжувати наші подальші пошуки, користуючись цим своєрідним
компасом нашого «простого генія», перед яким ми заборгували не тільки в ганебній
неувазі до його творів, а й тому, що досі не створили його наукової біографії, не написали
хоча б кілька кандидатських та докторських дисертацій. Це в значній мірі допоможе
нам і нашим колегам не тільки віддати нарешті адекватну наукову шану Г.С. Костюку,
але й доказово пересвідчитись у стійкій актуальності його теорії, на базі якої виникли
оригінальні напрямки і школи.
Висновки. Так, роблячи суттєвий наголос на ПОЛІФОНІЧНОСТІ розробок
Г.С. Костюка, є не просто підстави, а реальні наукові досягнення окремих наукових
мікроколективів, які цілком переконливо засвідчили свої статуси психологічних шкіл. Це,
зокрема, школа вікової психології навчання та виховання (І.О. Синиця, О.В. Скрипченко,
С.Д. Максименко), школа психології праці та профорієнтації (Є.О. Мілерян,
Б.О. Федоришин, В.О. Моляко), школа загальної психології та психофізіології (О.Т. Губко,
Г.О. Балл, Н.В. Чепелєва), інформатизації навчання та розвитку інтелекту (Ю.І. Машбиць,
М.Л. Смульсон), школа творчої конструктології (В.О. Моляко). Можна сказати, що вже
засвідчили свій статус започаткованих наукових шкіл дослідники проблем соціальної та
організаційної психології (В.В. Москаленко, Л.М. Карамушка), та ще кілька напрямків.
Принципово важливим є те, що вказані школи не обмежені кордонами інституту, а
виходять далеко за його межі, і до вказаних стратегічних напрямків приєднуються вчені
багатьох наукових центрів України (Одеса, Харків, Суми, Львів, Полтава, Рівне та ін.). Слід
також мати на увазі, що наші розробки вже певною мірою стають завдяки активній участі в
міжнародних наукових конгресах та конференціях, міжнародних публікаціях приступними
зарубіжним колегам (С.Д. Максименко, Л.М. Карамушка, Н.В. Медведева, В.О. Моляко).
Завершуючи цей перелік, що багато в чому лише частково констатує наші пошуки на
фундаменті наукових розробок Г.С. Костюка, хотів би ще раз підкреслити, що подальше
поглиблене вивчення його теорій дозволить нам значно просунутись на шляху нашої поки
що дуже молодої науки.

Список використаних джерел
1. Костюк Г.С. Вопросы психологии мышления. В. кн.: Психологическая наука в СССР. — Т. І.
— М.: Изд-во АПН РСФСР, 1959. — С. 357–440.
2. Костюк Г.С. (ред.) Психологія: підручник для педвузів. — Вид. 3-є, доповнене. — К.: Рад. школа, 1968. — 571 с.
3. Костюк Г.С. Избранные психологические труды. — Под ред. Л.Н. Проколиенко. — М.:
Педагогика, 1988. — 304 с.
4. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. — За ред.
Л.М. Проколієнко. — К.: Рад. школа, 1989. — 608 с.

Molyako V.O. The main research perspectives of the problems of thinking in modern
ukrainian psychology
Abstract. Masterpiece and the creative personality of G.S. Kostiuk without any doubts may
be defined without any artificial complimentarity, hyperbolization by the highest in our science
dimensions and definitions. But unfortunately, as it is often happens, we give proper honor for
genius very late, sometimes even from great distance after they finished their life journey on this
side of being. And we have to state, that we still up to this time did not gain such level of scientific
and general culture, when we are able to esteem adequately our sufficient teacher, strategist and
master in enigmatic spheres of psychology, brilliant tactician in everyday life, in which he has made
a real exploit, fantastic action — creation of the institute of psychology.
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ДОРОСЛА ЛЮДИНА У ВІРТУАЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Анотація. Метою статті є визначення психологічних засад ефективного розвивального
впливу віртуального (Інтернет) середовища на дорослу людину. Показано, що віртуальний
освітній простір, на відміну від середовища, є результатом власних виборів дорослої людини
відповідно до мети, готовності до саморозвитку та наявності проекту саморозвитку,
рівня мотивації. Визначено основні психологічні чинники ефективного дистанційного
навчання та проаналізовано найбільш розповсюджені віртуальні освітні системи, зокрема,
системи змішаного навчання. Доведена наявність розвивального потенціалу психологічно
обґрунтованого віртуального освітнього простору для дорослих і людей похилого віку в
напрямку розвитку інтелекту і суб’єктної активності.
Ключові слова: віртуальний освітній простір, дистанційне навчання, дорослі,
саморозвиток, інтелект, інтелектуальні метакогніції, суб’єктна активність.
Вступ. Інтернет і соціальні мережі — важливий і серйозний чинник розвитку сучасної
дорослої людини. Однак очевидним є неоднозначний вплив кіберпростору на його
дорослих користувачів. І дійсно, зовсім не завжди дорослий вимикає комп’ютер збагаченим
інтелектуально і духовно, додавши щось суттєве до своєї ментальної моделі світу,
вдосконаливши і розвинувши її. Навпаки, він інколи полишає комп’ютер спустошеним і
перевантаженим деструктивною інформацією, оскільки мережеві ресурси подекуди містять
інформацію та коментарі сумнівного ступеню достовірності, зокрема, відверті фейкові
новини і відповідні неадекватні аналітичні матеріали. Складні кризові соціокультурні
умови тільки підсилюють тенденції такого маніпулятивного впливу в Інтернеті. Специфічні,
орієнтовані на власний ідеалізований образ, самопрезентація і діалог у соціальних мережах
теж не завжди позитивно сприяють розвиткові особистості у віртуальному просторі.
Метою цієї статті є визначення психологічних засад ефективного розвивального
впливу віртуального середовища на дорослу людину.
Під дорослою людиною надалі ми будемо розуміти людину як дорослого, так і похилого
віку, не вказуючи верхню межу дорослості і, відповідно, вік початку старості, — у цих
питаннях сучасна наука, як відомо, ще остаточно не визначилась.
Зазначимо, що проблема віртуального середовища широко обговорюється у науковій
літературі з багатьох точок зору, зокрема, з технічної, програмної, соціальної, психологічної,
педагогічної. Однак нас, насамперед, цікавить психолого-педагогічний аналіз віртуального
середовища і розгляд його розвивального потенціалу.
Під віртуальним освітнім середовищем ми розуміємо весь комплекс контенту
розміщених в Інтернеті (тобто створених за допомогою програмного забезпечення
або комп’ютерних мереж) різноманітних навчальних та інших матеріалів: курсів, як
систематичних, які відповідають навчальним програмам середніх та вищих навчальних
закладів, курсів підвищення класифікації тощо, так і «не програмних», випадкових,
розрізнених, так званих «тренінгових», а також інформаційних матеріалів, навчального
контенту на сайтах іншого (найрізноманітнішого) спрямування і в соціальних мережах.
Інакше кажучи, йдеться про контент Інтернету, який може бути використаний з
навчальною метою (а може і не бути використаний таким чином). Той зміст (тобто ті курси
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і сайти), з яким працює певний суб’єкт, є його власним віртуальним освітнім простором,
створеним, побудованим із доступних йому в Інтернет-середовищі цеглинок. Очевидно,
що провідним компонентом освітнього середовища, тобто джерелом відповідних цеглинок,
є сайти навчального спрямування і, зокрема, дистанційні навчальні та розвивальні курси.
Ми розрізняємо, отже, віртуальне освітнє середовище і віртуальний освітній простір.
Останній є результатом власного цілепокладання дорослої людини, її вибору в Інтернеті
сайтів для праці, діяльності, навчання, розваг тощо, формування свого більш широкого
соціокультурного простору розвитку. Кожен дорослий будує власний простір по-різному,
відповідно до мети, готовності до саморозвитку та наявності проекту саморозвитку,
рівня мотивації і навіть рівня комп’ютерної грамотності [4, 6]. Потрібними є розвинені
стратегічність інтелекту та суб’єктність, які і визначають адекватність виборів та
відповідність меті розвитку, є засадами самостійності й критичного мислення, протистояння
небажаним впливам у розумінні світу дорослою людиною (більш докладно див. нижче).
З іншого боку, важливою є наявність відповідних пропозицій, тобто наявність вибору
розвивальних дистанційних курсів і тренінгів, адекватно побудованих з точки зору
педагогічної психології.
Виявляється, що системи дистанційного навчання (дистанційні навчальні курси)
теж має сенс проектувати як навчальні середовища. Ю.І. Машбиць тлумачить навчальне
середовище як систему засобів, орієнтованих на навчання, як спільну діяльність вчителя
та учнів, що здійснюється у взаємодії між ними. Під засобами тут мається на увазі усе,
що сприяє досягненню навчальних цілей: ідеальні засоби (знання), матеріальні засоби
(технічні), матеріалізовані засоби (об’єкти, що мають фізичну природу, однак вирішальними
в їх використанні є їхнє символьне значення). «Навчальне середовище — це штучна, тобто
створена людьми система, причому з чітко визначеними навчальними цілями, яка функціонує
у певному просторі, у нашому випадку, у просторі віртуальному» [5, с. 17]. Ми розглядаємо
середовище як безперервний континуум ситуацій, розподілених у просторі і часі. Ці ситуації,
спроектовані і штучно створені, відповідають континууму технологій, закладеному в
проект діяльності управління учіннєвою діяльністю. Навчальне середовище проектується і
створюється так, щоб воно забезпечувало виникнення різноманітних учіннєвих задач.
Виклад основного матеріалу. Сучасна модель дистанційного навчання, яка виникла
на початку нового століття, з точки зору педагогічної психології характеризується
біхевіоральною і, пізніше, когнітивістською парадигмами, а також цілеспрямованою
інтеграцією різних медіазасобів. Контроль за навчальним процесом у цій моделі залишався
значною мірою за вчителем та дизайнером-проектувальником дистанційного навчання,
студенти вчилися в основному індивідуально, взаємодія між ними була обмеженою [20].
Однак зараз нові Інтернет і мультимедійні технології підтримують більш гнучкі
форми дистанційної освіти. Виникла дистанційна освітня педагогіка, в яку включено
взаємодію між студентами. Вона ґрунтується на соціально-конструктивістських поглядах
на навчання, зокрема, орієнтується на всесвітньовідомі підходи некласичної психології
Л.С. Виготського [3].
Основні психологічні чинники ефективного дистанційного навчання (показано
як нашими, так і відповідними зарубіжними дослідженнями) — це ефективне
співробітництво учнів та викладачів з багатьма ступенями самостійності учнів, відповідна
комп’ютерна компетентність, умотивованість і зацікавленість учнів та викладачів (при
цьому для останніх є необхідним позитивне ставлення до відповідних технологій
дистанційного навчання), високоякісність навчального контенту з урахуванням потреб
учнів та розумінням чинників психологічного дискомфорту. Дизайн курсів передбачає
асинхронність та синхронність, надає можливість спільного навчання і спеціально
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спроектовану взаємодію у малих групах, медіазасоби працюють на управління учінням
та інші психолого-педагогічні цілі [4, 22].
Серед найбільш розповсюджених видів віртуальних освітніх систем виділяють
дистанційну освіту (викладання відбувається в іншому місці, ніж навчання) та Інтернетнавчання (процеси навчання і викладання відбуваються повністю з використанням
Інтернету, студенти та викладачі перебувають у різних просторових та часових вимірах).
Ще однією важливою формою віртуального навчання є навчання змішане, комбіноване,
або, інакше, гібридне (blended learning). Воно визначається як навчання, що поєднує
традиційне навчання з дистанційним.
Змішані форми навчання дають змогу зберегти позитивні сторони дистанційного
та Інтернет-навчання, і в той же час уникнути відповідних негативів. Основними
позитивними аспектами тут є постійна доступність курсів (24 х 7) і асинхронність
навчання/учіння; самостійний вибір зручного часу роботи як учнями, так і вчителями;
можливість повернення до матеріалу курсу, а також можливість формування віртуальної
навчальної спільноти на кшталт інших мережевих спільнот, які утворюються в соціальних
мережах. Однак, якщо «чисте» дистанційне навчання не може повністю вирішити питання
з самостійністю/несамостійністю учня та навіть з його ідентифікацією, побудовою
моделі учня для адаптації та індивідуалізації курсу, то при змішаному навчанні ці
проблеми ефективно вирішуються. Крім того, змішане навчання дозволяє формалізувати
дистанційну освіту, тобто надати можливість учням одержувати атестати, сертифікати і
дипломи після очного тестування та іспитів.
Безумовним є розвивальний потенціал такого психологічно обґрунтованого
віртуального освітнього простору для дорослих і людей похилого віку. В лабораторії
сучасних інформаційних технологій Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН
України розроблено відповідні теоретико-методологічні основи і технології [4, 5, 6, 8,
9, 11, 14, 21]. Провідною метою тут є розвиток інтелекту, самостійності й суб’єктності у
віртуальному освітньому просторі.
Інтелект у нашій концепції не є фіксованою уродженою властивістю особистості,
яка може тільки незначно коригуватися середовищними чинниками. Ми вважаємо, що
інтелект розвивається протягом усього життя людини, зокрема, дорослої, старої, і цей
процес зветься life-span development [1], тобто розвиток упродовж усього життя. Під
інтелектом ми розуміємо цілісне (інтегральне) психічне утворення, яке відповідає за
породження, конструювання і перебудову ментальних моделей світу шляхом постановки
і розв’язування задач. Цілісний та інтегральний характер інтелекту не виключає його
структурованості. Структуру інтелекту утворюють основні психічні процеси, тобто
система когніцій, а також метакогніції, основними з яких є інтелектуальна ініціація
(самостійна постановка задачі), децентрація, рефлексія і стратегічність [8, 16, 17, 18].
Розвиток інтелекту дорослого виступає як ментально самодетермінований і власними,
самостійно поставленими задачами, ініційований, процес, тобто як саморозвиток. Всі
структурні компоненти інтелекту, як когнітивні, так і метакогнітивні, взаємодіють та
інтегруються (створюють коаліції в інтелектуальній діяльності) «під задачу» в кожний
момент час, забезпечуючи відповідну ампліфікацію і перетворення ментальних моделей
світу, що й визначає інтелектуальний розвиток.
Динамічність метакогніцій визначає потенціал розвитку та саморозвитку інтелекту в
цілому. Так, інтелектуальна ініціація відповідає самостійній постановці задачі. Найкраще
інтелект розвивається, якщо задача самостійно знайдена і поставлена. Але якщо вона
отримана ззовні, то для розвитку інтелекту на її базі є необхідними її довизначення і/або
перевизначення. Ці поняття введені Ю.І. Машбицем для опису процесу перетворення
заданої ззовні задачі на свою, власну, особистісно прийняту і поставлену [13].
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Коли процес інтелектуальної ініціації розпочато, підключаються рефлексивні процеси.
Рефлексія як підґрунтя розвитку і зміни ментальної моделі світу спирається на поняття
рефлексивного виходу та зміни рефлексивної позиції.
Стратегічність інтелекту забезпечує адекватність вибору в процесі обробки проблеми.
Принциповим і дуже цікавим моментом сучасної концепції прийняття рішень у складних
і надскладних ситуаціях є відмова від орієнтації на безпомилкову діяльність, тобто на
безпомилковий вибір.
Інтелектуальна децентрація передбачає, що людина починає розуміти: на проблему
існує не тільки її власна, але й інша (і друга, і третя, і т. д.) точка зору, і ці точки зору можна
і потрібно зрозуміти. Не обов’язково приймати, погоджуватись, але коли ти зрозумієш
протилежну (іншу) точку зору, то це означає, що ти збагатив свою.
В контексті такого теоретико-методологічного підходу, з використанням проектувальнотехнологічної парадигми, ми ведемо серію експериментальних досліджень, спрямованих
на розвиток інтелекту у віртуальному просторі [8]. Вони підтверджують гіпотезу про
те, що інтелект є таким психічним утворенням, яке саморозвивається. Дослідження
свідчать, що про інтелектуальний саморозвиток можна говорити тоді, коли мають місце:
ампліфікація та перетворення ментальних моделей світу, структурно-функціональне
коаліціювання інтелекту, якісні зміни у змісті та наборі інтелектуальних дій; підсилюються
інтерпретаційні та реінтерпретаційні можливості суб’єкта; система провідних метакогніцій
(інтелектуальна ініціація, рефлексія, стратегічність та децентрація), розвиваючись і
змінюючись, працює на розвиток інтелекту.
У зв’язку з завданням психологічної підтримки розвитку інтелекту нагальною є потреба
розкриття та аналізу активності дорослого суб’єкта, який самостійно шукає і знаходить
проблеми для інтелектуальної обробки та розв’язування, здійснюючи діяльність як у
реальному житті, так і в контексті віртуальної реальності. Аспект розвитку суб’єктності
є значимим як для інтелектуального розвитку дорослих, так і для розвитку особистості
взагалі, і розглядається нами в руслі традицій досліджень проблеми розвитку в Інституті
психології імені Г.С. Костюка [10, 12, 19].
Поняття «суб’єкт» у сучасній психології розглядається в контексті постнекласичної
науки і пов’язується з його інтерпретаційними, або, інакше, рефлексійно-активними,
можливостями у різних середовищах життєдіяльності. Ключовими для постнекласичної
науки є суб’єктно-орієнтована парадигма («суб’єкт — полісуб’єктне середовище») і
середовищна парадигма («середовище, що саморозвивається»). У свою чергу, витоком
досліджень суб’єктності та суб’єктної активності є суб’єктно-діяльнісна концепція
(С.Л. Рубінштейн, А.В. Брушлінський, А.В. Петровський, В.О. Татенко та інші дослідники),
відповідно до якої людина як суб’єкт продовжує себе у світ, переструктуровує простір свого
буття, орієнтуючись на особистісні смисли і ментальні моделі. Так, А.В. Брушлінський
пропонує критерії суб’єкта, серед яких виділення себе з довкілля, протиставлення себе
дійсності як об’єкту дії та пізнання; формування і конструювання понять, взаємодія з іншими
людьми як суб’єктами, і, нарешті, цілісність, єдність, інтегральність діяльності суб’єкта
і всіх видів його активності [2]. Автономність, самодетермінованість, спонтанійність,
інтегративність, креативність суб’єкта підкреслює також і В.О. Татенко, визначаючи
суб’єктність як здатність і потребу людини починати причинний ряд із себе [18].
Попри безумовну продуктивність указаних вище та інших підходів до ролі і місця
суб’єктності у життєдіяльності і розвитку дорослої людини, відомими є також думки
Р. Барта, М. Фуко та інших постструктуралістів про «смерть суб’єкта», тобто про
неможливість людини у сучасному світі бути автором, суб’єктом власного життя і, тим
більше, суб’єктом історичного розвитку. Тотальний суб’єкт як автономна ідентичність, на їх
думку, зникає, «вмирає», втративши онтологічний статус і розчинившись у міжкультурних
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кодах та дискурсивних практиках. Крім того, сьогодні тривають теоретичні дискусії про
суб’єкта у новій, віртуальній реальності, зокрема, в Інтернеті та соціальних мережах.
Чи дійсно тут людина підвищує рівень власної суб’єктності за рахунок пристосування
технологій до власних потреб та власної системи цінностей, і, відповідно, збільшення
суб’єктності ментальної конструкції окремої людини? Або зменшує цей рівень майже до
неможливості впливати на власне буття у світі технологій, які перемагають, гаджетизації,
роботизації та інших напівфантастичних реалій сьогодення? Тут ідеться про «смерть
суб’єкта» не взагалі, а саме у віртуальній реальності. Ю.П. Зінченко, посилаючись на
Ж. Бодрійяра і Ж. Делеза, пов’язує її зі злиттям суб’єкта і симулякра, тобто знака, який
творить власну реальність [7]. Тому зникає, розчиняється відповідальність суб’єкта за те,
причиною чого він є.
Однак більшість фахівців вважають, що суб’єктність може зникати і знову
відроджуватися, нарощувати свій потенціал залежно від виду життєдіяльності, і, зокрема,
множинності буття, рефлексивних та інтерпретаційних можливостей людини. Основним
напрямком боротьби зі «смертю суб’єкта», інакше кажучи, протидії зменшенню рівня
суб’єктності у віртуальному світі, є інтелектуальний розвиток і саморозвиток, і особливо,
розвиток провідних інтелектуальних метакогніцій.
Висновки. У результаті аналізу специфіки розвитку інтелекту та суб’єктної активності
у кіберпросторі нами показано, що інтегративний інтелект і, зокрема, інтелектуальні
метакогніції (інтелектуальна ініціація, рефлексія, децентрація, стратегічність тощо)
працюють на розвиток суб’єктності дорослої людини, розвивають її самостійний погляд
на світ і власну активність, антиманіпулятивний потенціал, сприяють цілепокладанню,
творчому проектуванню власної діяльності і життєдіяльності.
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Smulson M. L. Adult person in a virtual educational space
Abstract. The purpose of the article is to define the psychological background of effective developmental impact of virtual (Internet) environment on adult persons. It is shown that the virtual
educational space, in contrast of the environment, is the result of own adult choices oriented to
his purposes and readiness for self-development, the availability of self-development design and
motivational level.
The main psychological factors of effective distance learning and the most common virtual educational systems, including blended learning systems, are analized. The potential of psychologically
grounded virtual educational space for adults and the elderly in the development of intelligence
and subject activity is proved.
Keywords: virtual educational space, distance learning, adults, self-development, intellect,
intellectual metacognitions, subject activity.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ САМОПРОЕКТУВАННЯ
ОСОБИСТОСТІ
Анотація. Запропоновано тлумачення самопроектування як процесу вибудовування
власної ідентичності, що базується на інтерпретації та осмисленні особистого
і соціокультурного досвіду, засвоєнні культурно заданих схем самоорганізації.
Самопроектування спрямовано на створення особистістю ідеальних моделей себе.
Основними дискурсивними моделями особистісних проектів є наратив як створення задуму
себе, ідеальної власної історії та тезаурус як створення ідеальної особистісно неповторної
картини світу. Показано роль завдань, які ставить перед собою особистість, насамперед,
завдань на смисл у створенні особистісних проектів. Визначено основні види особистісних
проектів — соціально орієнтований, особистісно орієнтований та альтернативний.
Ключові слова: самопроектування, розвиток особистості, особистісний проект,
наратив, тезаурус, досвід, інтерпретація.
Вступ. Для сучасного стану розвитку психологічної науки характерним є активний
пошук нових підходів, теоретичних парадигм, здатних запропонувати нові шляхи
розв’язання найскладніших психологічних проблем, до яких, насамперед, належить
проблема особистості. Особливо продуктивними, на наш погляд, є ті підходи, що спираються
на постнекласичний методологічний підхід, у межах якого особистість розглядається
як творець власної долі, автор власного життя, активний самодетермінований суб’єкт,
здатний до саморозвитку, самотворення, самоактуалізації. У межах вказаного підходу все
більшого поширення у соціальних та гуманітарних науках набуває «наративний поворот».
Він дає змогу також розширити предмет дослідження особистості з огляду на те, що
інтерпретаційні процеси, результати яких знаходять своє відображення в оповідальних
(наративних) текстах, складають ядро особистості та психологічного досвіду. Наративний
аналіз, у свою чергу, привернув увагу до активних міжособистісних та внутрішньоособистісних процесів, за допомогою яких людина осмислює історію власного життя,
вибудовує власну особистість. Водночас проблема самоздійснення, самореалізації, пошуку
власної автентичності є актуальною для кожної людини, яка хоча б іноді замислювалася
над власним життям, прагнучи віднайти його сенс, залишити після себе якийсь слід.
Виклад основного матеріалу. Постнекласичний методологічний підхід наголошує,
що однією із ключових характеристик зрілої особистості, спрямованої на самоздійснення,
самореалізацію та самоактуалізацію, є здатність людини виступати автором власного
життя, вибудовувати його за культурно зумовленими, але все ж власними програмами,
«сценаріями». Творення себе є найважливішим атрибутом суб’єкта, що не є пасивним
реципієнтом «книги життя», а її активним автором, тобто людиною яка не залежить від
зовнішніх обставин, а творить їх відповідно до власних потреб, з одного боку, з іншого
— творить себе як справжнього суб’єкта життєдіяльності, здатного долати несприятливі
обставини, переборювати перешкоди, розв’язувати внутрішні конфлікти тощо. Водночас
якість життя, перетворення його у яскраву біографію, долю людини неможливі без
реалізації її особистого потенціалу, що здійснюється лише за умови наявності в людини
здатності до самопроектування, активного втілення створеного нею особистісного проекту
у різні царини власної життєдіяльності.
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Саме проблемі самопроектування особистості у дискурсивному соціальному та
індивідуальному просторах, визначенню психологічних закономірностей та детермінант
цього процесу присвячено дослідження лабораторії когнітивної психології Інституту
психології імені Г.С. Костюка. Досліджуючи вказану проблему, ми виходили з того, що
осмислення соціокультурного та індивідуального досвіду і його втілення у дискурсивній
формі є основою для вибудовування власного особистісного проекту, що, у свою чергу,
є підґрунтям для формування життєвої стратегії, життєвого проекту особистості та його
втілення у різних формах життєвих практик.
Самопроектування ми розглядаємо як здатність особистості діяти, виходячи із власного
задуму, проекту відносно свого майбутнього (життєвий проект) та власної особистості
(особистісний проект), що є однією із провідних детермінант здійснення життєвих планів
та намірів. Воно базується на інтерпретації та осмисленні попереднього особистого і
соціокультурного досвіду шляхом занурення у соціокультурний дискурсивний простір
та створенні власного смислового простору, що є вагомим чинником розвитку особистості.
По суті — це створення нового контексту життя, що задає нові вектори особистісного
розвитку, які базуються на відкритості новому досвіду.
Мета самопроектування — сформувати особистісний проект розвитку, що передбачає
створення життєвої стратегії, програми, обрання життєвої перспективи, а також засвоєння
способів забезпечення особистісного зростання та втілення їх як в особистісному проекті, так і
в проекті власного життя. Ідеальний проект бажаного розвитку будується самою особистістю
на основі власного життєвого та узагальненого соціокультурного досвіду. Він є базисним
центром смислоутворення, що дозволяє вибудувати життєві стратегії та сформувати плани
перспективи і програми особистісного розвитку та втілити їх у життєвих практиках.
Таким чином, у процесі розвитку особистість бере відповідальність за власне життя,
стаючи не лише його автором, а й творцем самої себе. Авторство, що базується на процесах
інтерпретації та реінтерпретації життєвого досвіду, передбачає створення проекту «Я»
та постійне його відображення, перевизначення, добудовування у дискурсі, насамперед в
автонаративах, які, асимілюючись у смисловий простір особистості, створюють неповторну
життєву історію. Це, у свою чергу, передбачає постійну інтерпретацію, осмислення
особистістю власних життєвих ситуацій, подій, своєї поведінки у них та відтворення
результатів цих процесів у наративних текстах.
Особистісний проект можна тлумачити як осмислену версію людського буття. Будучи
втіленим у дискурсивній формі, він дає можливість особистості усвідомлювати себе, власний
досвід, розкривати власні сенси. Реалізація такого проекту дає можливість людині не тільки
самореалізуватися в соціумі, а й визначити шляхи власного розвитку у тому напрямі, який
здається їй у заданих соціокультурних та життєвих умовах найбільш прийнятним, таким, що
відповідає власним цілям та завданням. Іншими словами, обраний проект стає «смисловою
домінантою», базисним центром смислоутворення, визначаючи значимість усього, що
відбувається з людиною, та відкриваючи перспективи подальшого особистісного зростання.
Таким чином, особистісний проект передбачає: 1) створення «задуму себе», тобто
конструювання Я-можливого, або Я-бажаного, або ж Я-ідеального; 2) створення схеми
або сюжету подальшого життя і себе у ньому; 3) реалізацію цього задуму шляхом
вибудовування бажаної, передбачуваної ідеальної історії власного життя або плану, за
яким втілюватиметься задум, а також конструювання власної ідентичності, адекватної
власному задуму. Проект базується на соціокультурних зразках, а також на наявній в
особистості концепції себе і свого життя, яка, з одного боку, задає зміст проекту, з іншого
— вибудовує обмеження задуму та можливостей його реалізації.
Невичерпним семіотичним ресурсом для самоосмислення та самопроектування
особистості є тексти культури, оскільки у них зафіксовані соціокультурні норми,
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програми, способи освоєння реальності, представлені різні культурно прийнятні варіанти
особистісного розвитку та шляхи самоконструювання, а також версії «ідеальної» для цієї
культури особистості. Інакше кажучи, тексти культури є одним із універсальних засобів
саморозуміння, самоідентифікації та саморозвитку. Насамперед це стосується оповідальних
текстів (наративів). У результаті осмислення соціокультурного досвіду, що знаходить
своє відображення у текстах культури, людина вибудовує власний особистісний текст
(Я-текст), який створює своєрідну культурну канву розвитку, що є базою для розуміння
світу, осмислення власного призначення, створення проекту власного життєвого шляху.
На основі текстів культури та закладених у них соціокультурних проектах будуються
персональні тексти, що відображують особистісний та життєвий проекти, а також можливі
шляхи самоінтерпретації, самоосягнення та самоконструювання.
Ми вважаємо за можливе говорити про дискурсивне самопроектування, оскільки
людина самовизначається, самопроектується у дискурсі. Тут ми спираємося на
О.Є. Сапогову, яка зазначала, що знак, символ, текст — все це інструменти не просто
присвоювання культури, а й особистісного самовизначення людини у культурі,
розширення власних кордонів та вихід за власні межі. Особливість текстових утворень як
психічних знарядь полягає у тому, що вони мають подвійну спрямованість — кожен з них
звернений одночасно і до соціокультурних реалій (за їх допомогою людина намагається
трансформувати навколишній світ, вплинути на інших), і до суб’єктивності людини (вони
стають засобом суб’єктивного перетворення внутрішнього світу) [4].
Дискурсивне самопроектування можна тлумачити також як імовірнісний процес.
Різноманітні життєві події не лише можуть мати різні смислоутворювальні центри та
по-різному осмислюватися на окремих етапах життя, а й відкривають у кожної людини
внутрішні смислові простри, які створюють можливість для реалізації свого внутрішнього
потенціалу [6].
Особистісний проект може втілюватися у різноманітних дискурсивних формах.
Провідною з них є наратив, але, крім нього, у якості таких форм можуть виступати
міфи, легенди про себе, особистісні концепції, що створюють різноманітні «версії себе
потенційного», програмуючи таким чином власний особистісний розвиток. Інакше
кажучи, у процесі створення особистісного проекту людина або «програє» себе, створюючи
міфи та легенди про себе, або розповідає про себе, створюючи власну історію, або
концептуалізує себе, створюючи особистісний гіпертекст, який базується на тезаурусному
осмисленні життя. Під останнім М. Епштейн розуміє створення концептуальної моделі,
яка покладається особистістю в основу свого світогляду та самоопису [5].
Крім того, самопроектування може виступати і як завдання для самої особистості
(насамперед завдання на смисл), у процесі розв’язання якого людині слід осмислити
себе, власну життєву ситуацію та перспективу, переглянути свою позицію у ціннісносмислових координатах, інтерпретуючи та реінтерпретуючи не лише свій життєвий досвід,
а й саму себе. Такі завдання попервах запозичуються із соціуму, але у процесі життя та
власного розвитку людина може їх перевизначувати та довизначувати, реконструюючи
таким чином як власні уявлення про зовнішню та внутрішню реальність, так і результати
інтерпретації і реінтерпретації особистого досвіду. В результаті людина створює власну
ментальну модель світу, вибудовує власні життєві стратегії.
Спираючись на ідеї Ю.І. Машбиця про перевизначення та довизначення учіннєвих
задач [2], під перевизначенням завдання на смисл, котре ставить перед особистістю соціум,
ми будемо розуміти зміну структури завдання, що пропонує соціум, з метою адаптації його
до власної психічної реальності без зміни його внутрішнього сенсу та без усвідомлення
необхідності внутрішніх змін, спрямованих на саморозвиток.

115

Розділ 2.
У свою чергу, довизначення завдання на смисл — це привнесення особистісного
сенсу у завдання, що залежить як від об’єктивних, так і від суб’єктивних чинників. Такий
особистісний смисл залежить, насамперед, від розуміння та інтерпретації особистого
досвіду, а процес довизначення завдання веде до трансформації смислового простору
особистості, спонукаючи її до самозмін, саморозвитку, самопроектування.
При цьому, зважаючи на той факт, що функціональне призначення проектування
полягає у створенні ідеальних моделей об’єктів [2], у процесі самопроектування може
багаторазово змінюватися зміст ідеальних або бажаних моделей Я та власного життя
залежно як від зовнішніх, так й від внутрішніх чинників. Причому згідно з нашою
концепцією ці моделі є переважно дискурсивними. Основними моделями особистісних
проектів, на нашу думку, є наратив (як замислення себе, створення власної ідеальної
історії) та тезаурус (як створення ідеальної, особистісно неповторної картини світу).
Розглянемо як діють ці моделі у процесі засвоєння основних життєвих цілей і завдань,
які ставить перед собою особистість, спираючись на соціокультурні стандарти.
Якщо говорити про наратив, то у процесі перевизначення смислових завдань
змінюється лише зовнішня структура Я-тексту, тобто інакше компонуються події, деякі
вилучаються, інші, навпаки — додаються та стають ключовими у той чи інший період
життя, але внутрішня (смислова) структура тексту залишається незмінною.
У процесі довизначення трансформується внутрішня (смислова) структура тексту
про себе. Наратив трансформується у тезаурус, котрий можна визначити як різновид
внутрішнього дискурсу, що передбачає зміну картини світу у свідомості людини. У цьому
випадку людина починає відчувати себе автором власного життя. Можна припустити, що
трансформація досвіду у тезаурусний стан сприяє самопроектуванню.
Нами було виділено три види особистих проектів, базуючись на рівнях розвитку
особистості, запропонованих Д.О. Леонтьєвим, — біологічному, соціальному та
особистісному [1].
Соціально-орієнтований проект виникає на другому рівні особистісного розвитку
(рівні соціалізації). Такі проекти засвоюються у процесі первинної соціалізації, задаючи
суб’єкту деяку спільну, прийняту в даній культурі систему категорій, за допомогою яких
він має структурувати та вимірювати подієвий плин власного життя. Кожна соціалізована
людина знає, як повинне будуватися та перебігати її життя, які типові події мають у ньому
відбутися, очікує на їх появу й включає у свій майбутній життєпис.
Особистісно-орієнтований проект є унікальним для кожної людини, що досягла
особистісного рівня розвитку. Такі проекти пов’язані з активізацією процесів
самоінтерпретації та саморозуміння та задають свій, неповторний для кожної людини
вектор розвитку і лінію особистісних трансформацій. Хоча, безумовно, ці проекти є
результатом глибокого осмислення соціокультурних реалій та передбачають усвідомлення
власних можливостей та власних обмежень.
Альтернативний проект. Це коло імовірнісно-значимого, що складає найбільш творчу
частину життя, в якому задумуються ідеальні шляхи саморозвитку, обираються бажані
стратегії самореалізації. Таким чином, альтернативний проект готує майданчик для свого
нового старту від «Я-наявного» до «Я- іншого» (Б.Д. Ельконін). Такі задуми (можливо,
їх можна визначити як мрії) зазвичай не проговорюються вголос, а формуються у
внутрішньому смисловому просторі особистості.
Отже, самопроектування можна тлумачити як процес збагачення й трансформації
смислового простору особистості, що відбувається у результаті розуміння та інтерпретації
індивідуального досвіду, який узагальнюється на основі внутрішніх інтенцій особистості
та структурується під впливом цілей, мотивів та намірів людини, а також спирається на
соціокультурні концепти, що організують особистісний досвід.
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Розгортання цього процесу можна схарактеризувати, спираючись на запропонований
О.Є. Сапоговою [3] смисловий алгоритм особистості, до якого входять викладені нижче
складові:
Біографічна канва. Залежно від того, включає чи не включає людина ті чи інші події
у цю канву, вони або відбуваються, або ж виключаються із загального тексту життя. Як
правило, тут частково задіяні процеси інтерпретації життєвих подій, основні життєві, а
тим паче, смислові завдання не ставляться.
Створення життєвого проекту з його системою стратегій, цілей, завдань тощо, який
приймається суб’єктом. Він визначає інтегральну організацію життя на певному етапі розвитку
людини та може виступати у вигляді плану на найближче і віддаленіше майбутнє. Його
реалізація потребує звернення до смислових завдань, аналізу соціальних та альтернативних
проектів, а також спонукає людину до створення особистісно-орієнтованого проекту.
Побудова особистісного проекту, що передбачає створення індивідуального
екзистенційного профілю (О.Є. Сапогова) у сукупності смислів, цінностей, ставлень,
принципів, яких особистість добровільно дотримується. Тут відбувається усвідомлення
необхідності створення «задуму себе» та його послідовної реалізації шляхом довизначення
основних життєвих завдань та постановки нових.
Трансформація особистісного проекту, яка відбувається на основі внутрішньої оцінки
реалізації основних життєвих та смислових завдань, досягнення як життєвих цілей, так
і цілей саморозвитку, що слугує основою для переживання задоволеності життям. Якщо
ж така оцінка є незадовільною, вона може стати підґрунтям для виходу на нові простори
смислотворення та знаходження нових стимулів для саморозвитку.
Таким чином, за допомогою рефлексивно-інтерпретативного звернення до власного
життя і власної особистості людина творить себе знову і знову своїми індивідуальними
зусиллями [там само].
Особливості побудови особистісних проектів на різних етапах розвитку людини
мають свою специфіку. Зокрема, на першому, біологічному, етапі особистість діє за
нормативними проектами, що задаються дорослими. На другому, соціальному, запозичує
проекти, що задані соціокультурним простором. І лише на третьому, особистісному етапі
з’являється здатність до створення власних проектів, що дають змогу вибудовувати
траєкторію власного життя і власного розвитку.
На основі викладених вище методологічних положень нами була визначена специфіка
розуміння особистості, здатної до саморозвитку та самопроектування, яка складається з
таких характеристик:
— Контекстуальність, чуттєвість до соціокультурних впливів, зануреність у
соціокультурний контекст.
— Відкритість світу, довіра до нього, яка є результатом осмислення минулого досвіду
та його спрямованості на майбутнє. Це, у свою чергу, дає змогу особистості конструювати
себе, власну ідентичність, а також створювати життєві плани, програми, бачити життєві
перспективи та діяти відповідно до них.
— Гнучкість, динамічність ментальної моделі світу, здатність її відгукуватися на
зовнішні впливи й перебудовуватися відповідно до змін соціокультурного контексту. Ця
характеристика особливо важлива у зв’язку з тим, що для сучасного суспільства все більш
вираженою є тенденція до заміни соціальних та культурних норм певними соціальними
практиками. Це, у свою чергу, означає, що культурні та соціальні метанаративи все більше
заміщуються наративними практиками, тобто у сучасному соціокультурному просторі
метарозповіді (метанаративи) поступаються місцем оповідуванню (рассказыванию) як
наративному процесу. Тому ми маємо розвивати в особистості наративну компетентність,
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тобто здатність здійснювати ці наративні практики та вибудовувати на їх основі проекти
особистісного зростання.
— Усвідомлення унікальності, своєрідності власного життя, розгляду його як
неповторної особистої історії, вписаної при цьому у соціокультурний та історичний
контексти. Ця характеристика дає змогу узгоджувати цінності особистості, соціуму і
культури та трансформувати їх у власні ціннісні орієнтації, формуючи тим самим відчуття
самоцінності власної особистості.
— Відносна незалежність від зовнішніх впливів при збереженні поваги до чужих
життєвих історій та усвідомленні свого включення у соціокультурний контекст. Вона
дає змогу усвідомити себе, свій досвід, вибудувати власну Я-концепцію, базуючись на
культурних, сімейних та особистих історіях, а також діяти відповідно до цих уявлень.
— Вміння вибудовувати історію власного життя як неповторний відкритий
особистісний твір. Ця ознака дає змогу людині мовби відсторонитися від негативних
переживань, перевести спогади про травмівні події у зовнішню історію, тим самим
трансформуючи її у більш продуктивну історію, узгоджуючи таким чином травматичні
та нетравматичні фрагменти досвіду, роблячи його несуперечливим. Якщо ж людина
постійно «пережовує» одні й ті ж теми, використовуючи тільки ті інтерпретаційні
схеми, що надають можливість створити область релевантності, яка виключає травмівні
фрагменти досвіду, то досвід зовні може виглядати як несуперечливий, однак при цьому
бути стагнуючим, таким, що перешкоджає особистісному зростанню людини.
Висновки. Таким чином, самопроектування можна тлумачити як здатність особистості
діяти за власним задумом, проектом, планом. Воно базується на інтерпретації та осмисленні
попереднього особистого та соціокультурного досвіду, що здійснюється шляхом занурення
у соціокультурний дискурсивний простір та створення власного смислового простору,
який виступає як вагомий чинник особистісного зростання. Велику роль у цьому
процесі відіграють дискурсивні практики, які дають можливість людині вибудовувати
власну психічну реальність, власний життєвий проект залежно від соціокультурного та
особистісного контексту.
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Chepeleva N. V. Theoretical and methodological basis of personality self-designing
Abstract. Proposed interpretation of self-design as a building process of its own identity, based
on the interpretation and understanding of the personal, social and cultural experience, cultural assimilation schemes defined self. Self-design aimed at creating ideal models of personality itself. The
main discursive models are personal projects as the creation of narrative design yourself the ideal
of their own history and thesaurus as the creation of an ideal personality unique world picture. The
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role of the tasks set by the person, first of all, on the problems in creating a sense of personal projects. The main types of personal projects — socially oriented, personality-oriented and alternative.
Keywords: self-design, personal development, personal project narrative, thesaurus, experience, interpretation.
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СОЦІАЛЬНА НАПРУЖЕНІСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ: СУТНІСТЬ, ПІДХОДИ
ДО ВИВЧЕННЯ, МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Анотація. У статті введено поняття «соціальна напруженість в організації», яка
розглядається як один із видів соціальної напруженості, що виникають на мезорівні.
Обґрунтовано доцільність його використання при аналізі соціальної напруженості в
організації в межах соціологічного, психологічного та інтегрального підходів. Проаналізовано
особливості кожного із підходів. Охарактеризовано комплекс методик для діагностики
соціальної напруженості в організації.
Ключові слова: соціальна напруженість в організації, підходи до вивчення соціальної
напруженості в організації, види соціальної напруженості в організації, психічні стани,
методики для дослідження соціальної напруженості.
Вступ. Однією із суттєвих характеристик діяльності соціальних організацій в Україні
сьогодні є те, що вони функціонують в умовах соціальної напруженості, обумовленої тими
викликами, з якими зустрілось українське суспільство в останні роки (потреба захисту
країни від зовнішнього агресора, виникнення соціально-економічної кризи, продовження
здійснення процесів євроінтеграції та ін.). Все це потребує осмислення сутності соціальної
напруженості, підходів до її вивчення, визначення методик для її діагностики.
Виклад основного матеріалу. Аналіз літератури та власний теоретичний аналіз
проблеми показує, що соціальна напруженість може вивчатися на рівні таких соціальних
суб’єктів: а) макрорівня — на рівні суспільства, окремих регіонів; б) мезорівня — на рівні
організації, соціальних груп; в) мікрорівня — на рівні особистості.
Як свідчить вивчення наукових джерел, дослідженням соціальної напруженості на
макрорівні здебільшого займається філософія, соціологія, політологія, економіка, теорія
державного управління, теорія соціальних конфліктів, соціальна психологія та політична
психологія [3; 5; 14; 15; 19; 21; 25 та ін.]. Аналіз соціальної напруженості на мезорівні
здійснює соціологія, соціальна психологія, теорія організацій, організаційна психологія
[1; 2; 4; 8; 9; 10; 29 та ін.]. Вивчення соціальної напруженості на мікрорівні здійснюється
психологією, насамперед, загальною психологією, психологією стресу, психологією
агресивності, психологією поведінки в надзвичайних та екстремальних ситуаціях [13;
16; 22; 23 та ін.]. При цьому звертає увагу на себе той факт, що дослідження соціальної
напруженості, які стосуються макрорівня та мікрорівня, значно переважають дослідження,
які стосуються аналізу виявів соціальної напруженості на мезорівні, до того ж вони
здебільшого представлені лише розробками у сфері соціології. Разом із тим, як свідчить
досвід, роль організацій у вирішенні актуальних соціально-економічних та соціальнопсихологічних завдань як суспільства, так і кожної особистості, зростає, особливо в умовах
сьогоднішньої соціально-економічної кризи.
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Виходячи із актуальності та недостатньої розробки проблем, нами визначено такі
завдання дослідження:
1. Обґрунтувати доцільність введення поняття «соціальна напруженість в організації».
2. Виділити та проаналізувати основні підходи до аналізу соціальної напруженості в
організації.
3. Визначити методики для дослідження соціальної напруженості в організації.
Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Обґрунтуємо спочатку доцільність
введення поняття «соціальна напруженість в організації». Аналіз літератури показує, що
для вивчення цього феномену використовуються здебільшого такі поняття: «соціальна
напруженість на підприємствах» [1; 2; 4; 15]; «соціальна напруженість у сфері соціальнотрудових відносин» [19; 27]; «соціальна напруженість у трудовому колективі» [6] та ін.
Враховуючи те, що в організаційній психології одним із основних об’єктів аналізу
виступає організація, зауважимо, що для дослідження соціальної напруженості в цій сфері
доцільно, на наш погляд, використовувати поняття «соціальна напруженість в організації».
Використання саме такого терміна є доцільним, оскільки він, з одного боку, відображає
те, що цей феномен належить до ширшого явища, яким є соціальна напруженість, і яка,
як уже зазначалося, може проявлятися на рівні різних соціальних суб’єктів. З іншого
боку, це поняття відображає те, що вивчення соціальної напруженості на вказаному рівні
передбачає аналіз організації як цілісної соціальної структури, складовими якої є не
лише соціально-трудові відносини і колективи, але й управління, система комунікацій,
управлінські команди та ін. Адже саме організація, як цілісна соціальна структура, і
виступає предметом вивчення в організаційній психології. До того ж, використання цього
поняття показує, що дослідження соціальної напруженості в організації не обмежується
лише аналізом її вияву на матеріалі діяльності промислових [1; 2; 5 та ін.] та аграрних [24]
підприємств, а може стосуватися й інших сфер (освіта, наука, державна служба тощо, про
що свідчать, хоча й нечисленні, але спеціальні дослідження, які стосуються, наприклад,
освіти [7; 19].
Зазначимо, що для опису феномену «соціальна напруженість в організації» ми надалі
з метою компактного викладення матеріалу будемо використовувати абревіатуру СНО.
Далі виділимо та проаналізуємо основні підходи до аналізу соціальної напруженості
в організації.
На основі аналізу літератури та власного теоретичного аналізу проблеми доцільно
виділити основні підходи до вивчення СНО — соціологічний, психологічний та інтегральний.
Що стосується соціологічного підходу до вивчення СНО, то мова йде про те, що
СНО розглядається як характеристика соціально-трудових відносин на підприємстві, в
колективі з погляду накопичення та вираження протестного потенціалу персоналу.
Так, Д.А. Шмонін [27] розглядає СНО як характеристику соціально-трудових відносин
з позиції імовірності їхнього переходу у відкритий конфлікт між сторонами цього процесу.
А.І. Андрющенко, І.А. Євдокимова [1] також розуміють СНО як характеристику
соціально-трудових відносин, що відображає процес накопичення протестного потенціалу,
можливість його переходу у відкрите протистояння між соціальними суб’єктами, які
мають різний соціальний статус, займають різні позиції в організаційній структурі, тому
мають різні можливості задоволення своїх суттєвих потреб і інтересів.
Близьким до позиції А.І. Андрющенко, І.А. Євдокимової [1] є підхід С.М. Вакуленко,
О.В. Чернявської, Т.В. Яковенко [4] додають до змісту СНО ще одну суттєву ознаку, яка
полягає в тому, що СНО є результатом зростання масового незадоволення працівників
виробничою ситуацією, умовами та оплатою праці. Як бачимо, у цьому визначенні вказано
на таку суттєву характеристику СНО, як масове незадоволення, що відображає те, що
СНО являє собою груповий феномен.

120

Психологічні виміри розвитку освіти
До праць соціологічного напрямку з проблеми СНО також можна віднести розробки
й інших авторів [6; 14; 15; 19 та ін.].
Слід зазначити, що в рамках соціологічного підходу виділені певні індикатори СНО
(О.М. Плахова [15], Н.В. Губіна [6] та ін.) Так, наприклад, Н.В. Губіна [6] у процесі
дослідження соціальної напруженості в трудовому колективі виділила такі індикатори:
а) соціально значуща незадоволеність; б) колективістська ідентифікація (міцність зв’язків
між членами колективу).
Також у межах соціологічного підходу дослідниками на основі виділено різні стадії
розвитку СНО (О.М Плахова [15], А.І. Андрющенко, І.А. Євдокимова [1] та ін.). Спільним
для досліджень є виділення «крайніх» стадій соціальної напруженості (фонової стадії та
конфлікту) та «проміжних» стадій (наприклад, низького, середнього та високого рівня
соціальної напруженості).
Позитивно оцінюючи результати провадження соціологічного підходу, можна
сказати, що його представники зробили певний внесок у розуміння феномену СНО, його
індикаторів та стадій розвитку, особливо в період, коли лише розпочалися дослідження з
проблеми соціальних трансформацій у суспільстві. Разом із тим, згаданий підхід, на наш
погляд, має свої обмеження.
Насамперед звертає увагу на себе той факт, що соціально-трудові відносини
характеризуються передусім як відносини між персоналом та роботодавцями або між
соціальними суб’єктами, які мають різний соціальний статус, займають різні позиції в
організаційній структурі (тобто йдеться про «вертикальні» соціально-трудові відносини).
На наш погляд, це відображає лише один із векторів дослідження СНО, оскільки не менш
важливу роль відіграють і «горизонтальні» соціально-трудові відносини (тобто стосунки
між людьми, які мають однаковий статус в організації).
Суттєвим є також те, що аналіз соціально-трудових відносин здійснюється
представниками цього напрямку в основному в контексті розгортання їх всередині
організації, однак зовсім не розглядаються в позаорганізаційному контексті.
І ще одним обмеженням є, на наш погляд, те, що СНО аналізується лише з погляду
формальних, функціональних, соціально-трудових відносин і не розглядається з погляду
вияву психічних станів, які можуть стосуватися як персоналу, так і організації в цілому.
Лиш окремі представники цього напрямку роблять спробу означити цей вектор аналізу
СНО. Так, наприклад, Д.А. Шмонін [27] розглядає соціальну напруженість, насамперед,
як характеристику соціально-трудових відносин з погляду ймовірності їхнього переходу
у відкритий конфлікт між сторонами цього процесу. При цьому далі автор говорить про
те, що соціальна напруженість на виробництві — це психічний стан значних соціальних
груп (тобто групові емоції). А.І. Андрющенко, І.А. Євдокимова [1], аналізуючи індикатори
соціальної напруженості, говорять про явні чи приховані порушення працівниками норм
трудової поведінки та взаємодії, зростання тривожності, незадоволеності та інших проявів
масових настроїв.
Разом із тим, зазначимо, що оскільки предметом соціології не є вивчення психологічних
станів, тому природно, що цьому аспектові аналізу СНО соціологами особливої уваги не
приділяється.
Стосовно психологічного підходу до вивчення СНО, слід сказати, що наукових
розробок, виконаних у рамках цього напрямку, значно менше, порівняно із соціологічним
напрямком. Також слід наголосити, що ці дослідження в основному мають непрямий
характер, тобто не стосуються безпосередньо аналізу СНО. Тобто вони або досліджують
соціальну напруженість на рівні суспільства [17; 20], або ж виконані в рамках аналізу
близьких до цієї проблеми тем, таких, наприклад, як професійна агресія [23] та ін.
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До цього напрямку, насамперед, належать розробки В.О. Васютинського [17],
М.М. Слюсаревського [20] та очолюваних ними наукових підрозділів.
Так, В.О. Васютинський, досліджуючи соціальну напруженість на рівні суспільства,
зокрема громадсько-політичного життя, використовує термін «соціально-психологічна
напруженість» і розуміє її як особливий стан суспільного життя, що вирізняється
загостренням внутpiшнiх суперечностей об’єктивного i суб’єктивного хаpактеpу, часто
посилених зовнішніми обставинами (наприклад, стихійними лихами, катастрофами) [17].
Глибинні причини цього явища — сукупність економічних, політичних, соціальних та
інших чинників, дія яких призводить до виникнення в суспiльствi (у кpаїнi загалом чи в
окремому pегiонi) нестабільної або конфліктної ситуації [17].
Разом із тим, М.М. Слюсаревський [20] іде далі і визначає соціальну напруженість як
певний психічний стан суспільства (спільноти, групи), що зумовлюється об’єктивними
чинниками (на кшталт падіння виробництва, зниження рівня споживання, припливу
мігрантів, загострення міжетнічних суперечностей) і виявляється в індивідуальній
та груповій поведінці [20]. Як бачимо, автор при аналізі соціальної напруженості уже
безпосередньо використовує термін «психічний стан» і зазначає, що він може проявлятися
як на рівні суспільства, такі і на рівні спільноти, групи. Вважаємо, що перелік означених
суб’єктів ми можемо доповнити і організацією.
Тому в рамках реалізації психологічного підходу щодо дослідження СНО важливим,
є, на наш погляд, врахування кількох положень.
По-перше, ми підтримуємо ідею В.О. Васютинського [17], М.М. Слюсаревського
[20] та ін. про те, що соціальну напруженість, доцільно розглядати не тільки в контексті
соціально-трудових відносин, але і в контексті аналізу психічних станів особистості,
групи, спільноти.
По-друге, враховуючи роботи М.Д. Левітова та його послідовників [13; 16],
В.М. Юрченко [28] та ін., під психічним станом слід розуміти певний знімок, переріз
психічної діяльності в якийсь певний момент часу, який являє собою синдром з різних
характеристик психічної діяльності (пізнавальні процеси, воля, емоції, зовнішня
поведінка тощо), які утворюють єдину структуру протягом певного проміжку часу,
залежну від відображуваних предметів та явищ дійсності, попереднього стану та психічних
властивостей людини.
По-третє, беручи до уваги результати досліджень М.Д. Левітова [13] щодо різних
видів психічних станів особистості та Н. Наєнко [11] щодо психічної напруженості,
як певного психічного, насамперед, емоційного, стану в складних умовах взаємодії із
стресогенним середовищем, вважаємо, що в ситуації СНО доцільним є аналіз психічних
станів, які є: ситуативними (виникають у складних умовах професійної діяльності);
емоційними (стосуються, насамперед, емоційної сфери); достатньо глибокими; більшменш усвідомленими; достатньо тривалими.
По-четверте, дослідження СНО можливе на двох рівнях: а) на рівні особистості (на
рівні конкретного працівника, мова може йти про вивчення таких, наприклад, психічних
станів, як настрій, тривожність, фрустрація та ін., а також виявів агресії, які можуть
супроводжувати вказані процеси [7; 12; 22 та ін.]; б) на рівні спільноти, мова може йти про
дослідження двох основних масових станів (громадська думка і суспільний настрій) [16].
Узагальнюючи особливості соціологічного та психологічного підходів до вивчення
СНО, можна говорити про те, що доцільним, на наш погляд, буде поєднання цих двох
підходів (соціологічного та психологічного) у межах інтегрального підходу. Тоді в
межах соціологічної складової може здійснюватися аналіз «об’єктивних», «зовнішніх»
індикаторів, чинників та умов СНО, а в межах психологічної складової основна увага може
приділятися вивченню та аналізу «суб’єктивних», «внутрішніх» індикаторів, чинників
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та умов СНО, серед яких чільне місце будуть займати психічні стани як персоналу, так і
організації в цілому.
Далі перейдемо до аналізу методик для вивчення СНО.
У процесі дослідження нами розроблено комплекс методик «Діагностика соціальної
напруженості в організації», який включає ряд тестових методик, в тому числі
модифікованих автором, та авторську анкету.
Комплекс методик дає можливість досліджувати вияви СНО як на рівні організації,
так і на рівні персоналу.
Розглянемо спочатку методики, які дають можливість діагностувати вияви СНО на
рівні організації. Сюди відносяться такі методики, як «Індекс соціальної напруженості в
організаціях» Р.Л. Кана, Д.М. Вольфа [30] (модифікація Л.М. Карамушки, К.В. Терещенко)
та анкета «Соціальна напруженість в організації» Карамушки Л.М.
Опитувальник «Індекс соціальної напруженості в організаціях», який складається із 36
питань, використовується для визначення 9 основних груп складових СНО, які стосуються:
1) організації роботи персоналу (обсяг роботи, робочі зобов’язання, повноваження на
роботі, навантаження на роботі, якість роботи); 2) професійної кваліфікації, атестації та
кар’єри персоналу; 3) введення змін в організації та здійснення організаційних реформ;
4) взаємодії персоналу з керівниками; 5) взаємодії персоналу з колегами та іншими
людьми в процесі роботи; 6) організаційно-психологічних умов роботи в організації та
професійного здоров’я персоналу; 7) поєднання персоналом роботи та інших сфер життя;
8) соціально-економічних умов роботи, пов’язаних із суспільством в цілому; 9) військового
конфлікту в Україні. Слід зазначити при цьому, що складові СНО, які відносяться до
1–7 груп, є загальними (можуть стосуватися всіх сучасних організацій і вони тією чи
іншою мірою були представлені в базовому опитувальнику [30]). Водночас, як складові
СНО, які утворюють 8–9 групи, є специфічними (стосуються українських організацій,
які функціонують, з одного боку, в умовах вираженого економічного кризи та військового
конфлікту, а, з іншого боку, в умовах здійснення процесів європейської інтеграції).
На основі отриманих даних виводяться середні показники по кожній із груп складових
СНО та узагальнюючий індекс соціальної напруженості в організації.
Анкета «Соціальна напруженість в організації» дає можливість діагностувати
показники, які стосуються таких виявів СНО: розуміння учасниками опитування сутності
СНО; вивчення вираженості різних видів СНО; аналіз чинників виникнення СНО;
вивчення умов запобігання та подолання СНО (загальних та психологічних).
Анкета складається із 10 питань, які відносяться до чотирьох розділів.
Перший розділ анкети стосується вивчення того, як учасники дослідження розуміють
сутність СНО. Для цього використовується відкрите питання анкети. Отримані відповіді
обробляються за допомогою методики контент-аналізу. Для систематизації відповідей
респондентів та визначення основних проблемних зон в розумінні сутності СНО
використовуються наявні в літературі підходи до визначення цього феномену [8; 10].
Другий розділ анкети включає ряд «напівзакритих» питань, які дають можливість
діагностувати різні види СНО згідно з розробленою нами класифікацією видів СНО, які
розподілені на 5 груп за такими критеріями: 1) «нормальності» (аналізу того, чи є СНО
обов’язковим, «нормальним» елементом соціально-трудових відносин у колективі, чи
вона виходить за межі норми); 2) «загального чи часткового» (визначення того, чи СНО
притаманна всій організації, чи лише окремим її підрозділам); 3) «вираженість всередині
організації чи поза нею» (висвітлення того, чи СНО проявляється всередині організації
чи виходить за її межі); 4) «залученості лише персоналу організації чи й суб’єктів, з якими
взаємодіє організація» (дослідження того, чи СНО стосується лише персоналу організації,
чи клієнтів, партнерів, конкурентів та ін.); 5) «наслідків СНО на рівні особистості чи на
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рівні організації» (вивчення того, чи впливає СНО лише на конкретних працівників —
на рівні виникнення тривожності, фрустрації тощо, чи вона також впливає і на певні
групи в організації та на організацію в цілому — на рівні організаційних конфліктів,
організаційного стресу, плинності кадрів) [8].
Третій розділ анкети присвячено дослідженню чинників (об’єктивних та суб’єктивних)
виникнення СНО. Ці чинники об’єднано у кілька груп, які стосуються: змісту роботи;
реорганізаційних процесів в організації; особливостей управлінської діяльності керівників;
особливостей професійної діяльності працівників; стратегій взаємодії персоналу в
організації; особливостей функціонування українських організацій.
У четвертому розділі знайшли відображення питання, які мають відношення до
вивчення умов запобігання та подолання СНО. До загальних умов віднесено: своєчасна
діагностика проблем в організації, які викликають напруження, доведення об’єктивної
інформації персоналу про проблему; залучення персоналу до обговорення та вирішення
проблеми, створення спеціальних цільових команд для аналізу та розв’язання ситуації
напруження, залучення експертів для аналізу проблеми; реалізація стратегії партнерської
взаємодії між учасниками напруження; розробка та реалізація чіткого плану аналізу та
розв’язання проблеми та ін. Щодо психологічних умов, то тут йдеться про психологічне
забезпечення попередження та подолання СНО (вивчення думки опитаних про те, чи
необхідно залучати психологів для аналізу та подолання ситуації СНО, про доцільність
використання різних форм роботи організаційних психологів з цієї проблеми).
Далі розглянемо методики, які дають можливість діагностувати вияви СНО на рівні
особистості.
Сюди відносяться методики, які дають можливість діагностувати психічні стани,
що виникають в результаті СНО. Це можна здійснювати за допомогою таких методик:
«Методика самооцінки діагностики психічних станів» (за Г. Айзенком) [18] (або її
ще називають методика «Самооцінка тривожності, фрустрованості, агресивності та
ригідності») [9] та «Шкала негативного впливу роботи» («Negative Affect of Work Scale»)
Д. Ватсона [31] (адаптація та стандартизація Є.В. Тополова [23]).
«Методика самооцінки діагностики психічних станів» дає можливість діагностувати
вплив СНА на такі психічні стани персоналу організацій, як тривожність, фрустрованість,
агресивність та ригідність (високий, середній та низький рівень вираженості кожного із
психічних станів).
«Шкала негативного впливу роботи» спрямована на вивчення різних психічних
станів, які виникають внаслідок негативного впливу роботи (діагностується те, як часто
людина відчуває себе наляканою, нервовою, винуватою, виснаженою, присоромленою,
роздратованою та ін.). Методика дає можливість вивчати різні рівні вираженості таких
станів (низький, нижчий за середній, середній, вищий за середній, високий).
Висновки.
1. Соціальна напруженість в організації (СНО) являє собою певний психічний
стан організації, який характеризується загостренням внутpiшньоорганізаційних та
зовнішньоорганізаційних суперечностей об’єктивного i суб’єктивного хаpактеpу.
2. До основних підходів до вивчення СНO слід віднести: а) соціологічний (розглядає
СНO, насамперед, як характеристику соціально-трудових відносин в організації з погляду
накопичення та вираження протестного потенціалу персоналу між соціальними суб’єктами
які мають різний соціальний статус); б) психологічний (вивчає СНО, насамперед, з позиції
виникнення певних психічних станів, як на рівні персоналу, так і на рівні організації, таких,
наприклад, як тривожність, фрустрація та ін.); в) інтегральний (поєднує соціологічний та
психологічний підходи).
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3. Вивчення СНО можна здійснювати за допомогою комплексу методик «Діагностика
соціальної напруженості в організації», який включає ряд тестових методик, в тому числі,
модифікованих автором, та авторську анкету.
Подальше дослідження проблеми СНO передбачає, на наш погляд, проведення
дослідження зв’язку складових та видів СНО з показниками, які стосуються діяльності
організації (типу організаційної культури, рівня організаційного розвитку, стилю
керівництва та ін.).
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Karamushka L.M. Social tension in the organization: the nature, approaches to studying, assessment instruments
Abstract. The paper introduces the concept of «social tension in the organization», which is
regarded as a type of social tension that develops at the meso level and discusses its applicability
to the analysis of social tension in organizations using different approaches. The paper presents
arguments of analyzing the sociological, psychological and integrated approaches to studying social
tension in the organization as well as describes complex of techniques for diagnostic of this tension.
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СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ ОСІБ З
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ: ВЕКТОРИ ЗМІН ТА ТРАНСФОРМАЦІЙ
Анотація. У статті окреслено стратегічні вектори розбудови освітньої галузі, зокрема
освіти осіб з особливими потребами. Представлено 3-х етапний історичний екскурс
розвитку галузі за часів незалежності України. Серед визначальних векторів освітніх
трансформаційних змін основоположними є: транспарентність; вдосконалення освітнього
менеджменту; запровадження новітніх технологій навчання та розвитку; індивідуалізація
навчання з адаптацією курикулуму. У вирішенні завдань системного реформування
системоутворювальною ланкою визначено культивування гуманістично спрямованої
педагогічної комунікації, оскільки — освіта має не лише уможливити демократію, а й
зробити її життєво необхідною.
Ключові слова: освіта осіб з особливими потребами, інклюзивна освіта, інституціалізація, освітнє реформування, трансформаційні зміни в освіті.
Вступ. За роки незалежності України освіта дітей з особливими потребами зазнала
істотних трансформаційних змін, пов’язаних з визначенням нової ідеологічної суспільноосвітньої парадигми, яка ґрунтується на принципах дитиноцентризму. З огляду на те,
що сучасна система освіти має відповідати соціальним запитам як сьогодення, так і
забезпечити якісно нове майбуття, доцільно розглянути сучасні освітні процеси, які є
орієнтирами і можуть стати підґрунтям до визначення прийнятних і раціональних кроків
у розбудові нової системи освіти, в тому числі і осіб з особливими потребами.
У цій статті ми мали на меті висвітлити найвагоміші з таких змін, що відбулися на
теренах України, а також окреслити низку важливих завдань на найближчу перспективу,
розв’язання яких сприятиме ефективному розвитку вітчизняної системи освіти дітей з
особливими потребами.
Виклад основного матеріалу. Суспільно-політичні та соціально-економічні збурення,
які тривають в Україні останні десятиліття, породили низку факторів, що зумовлюють
значну дестабілізацію, зокрема в системі освіти, стан якої визначають і досі два важливі
чинники: затяжний перехідний період розвитку українського суспільства і системна
криза в ньому. Зважаючи на це, освітня галузь тривалий час функціонувала за інерційним
принципом (власне, за законами індустріального суспільства соціалістичного зразка), на
відміну від європейського співтовариства, що перебуває на шляху постіндустріального
розвитку і розбудовується на засадах гуманізації та гуманітаризації виробництва, а відтак,
і освіти. Оскільки трансформації в українській системі освіти донині відбуваються на тлі
істотних змін в усіх сферах життя суспільства, певного часу потребує переосмислення та
переформатування світоглядних, науково-педагогічних позицій, розроблення правового
і законодавчого поля в освітній сфері з позицій розбудови демократичної держави. Ці ж
виклики присутні й у сфері освіти дітей з особливими потребами.
Магістральним напрямом розвитку сучасної української освіти окреслено рівний
доступ до якісної освіти всіх громадян, у тому числі й осіб з особливими потребами.
Прикметними ознаками сучасного функціонування та розвитку української спеціальної
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освіти (освітньої системи для осіб з особливими потребами) стало прагнення до
деінституціалізації та впровадження інклюзивної освіти.
У розвитку системи спеціальної освіти за часів незалежності України окреслюються
кілька етапів, часові межі яких визначаються суспільно-політичними та соціокультурними
процесами, що відбувались у країні на шляху входження до європейського освітнього
простору.
І етап (1991–2000 рр.) функціонування української системи спеціальної освіти
розпочався з ратифікації міжнародних документів щодо дотримання прав людини, а
також визнання права на здобуття освіти всіма громадянами, в тому числі й з особливими
потребами, у загальноосвітньому просторі, в основних законодавчих актах України.
У цей період система спеціальної освіти в Україні, як спадок традиційної радянської
освітньої системи, інерційно зберігала жорстку структуру. Для дітей дошкільного віку з
особливими потребами функціонували цілодобові спеціальні дитячі дошкільні заклади;
для дітей шкільного віку- спеціальні загальноосвітні школи-інтернати та спеціальні
класи при масових навчальних закладах. У цей період навчально-методичне забезпечення
процесу здобуття освіти дітьми з особливими потребами у спеціальних навчальних
закладах здійснювалося переважно за рахунок розробок, напрацьованих ще за радянських
часів, організація та реалізація змісту освіти відбувалась за нозологічним принципом.
Основна тенденція І етапу — «державоцентриська» освітня система з прикметними
ознаками інституціалізації та жорсткої регламентації освітнього процесу в спеціальних
навчальних закладах. Наприкінці цього пострадянського періоду спеціальна освіта постала
перед дилемою — або інерційно функціонувати у традиційному річищі понять, підходів
до навчання і виховання дітей з особливими потребами, як пасивних об’єктів впливу,
знаннєцентризму, абсолютизації дефектів розвитку або наповнити компетентністним
змістом їхнє навчання задля оптимізації життєвого ресурсу кожної дитини.
ІІ етап розвитку системи освіти осіб з особливими потребами: 2000–2010 рр. У цей
період в Україні закладалися основи сучасного освітнього фундаменту у філософському,
педагогічному, організаційному і теоретичному вимірах задля кардинального та якісного
реформування освіти. Посилився громадський інтерес до удосконалення організаційноправових засад забезпечення права на освіту дітей з особливими потребами, відбувається
активне розроблення нової методології освіти осіб з особливими потребами, що базується
на принципах дитиноцентризму, здійснюється активний пошук шляхів і засобів їх
реалізації. Другий етап розвитку системи освіти осіб з особливими потребами в Україні
характеризується започаткуванням ініціатив щодо модернізації функціонуючої продовж
тривалого періоду інтернатної системи навчання. Порівняно з 90-тими роками, спеціальні
навчальні заклади значно розширили свої функції: почали здійснювати психологопедагогічний супровід, забезпечувати комплексну корекційно-розвивальну підтримку та
реабілітацію дітей з особливими потребами з метою їх інтегрування в соціальне середовище.
Починаючи з 2000 р., з огляду на міжнародні норми, в українському суспільстві
розгорнулись дискусії щодо невідповідності інтернатного (відокремленого) навчання
учнів ідеям рівноправності меншин, інноваційним освітнім підходам тощо. Саме в цей
період починає стверджуватися нова термінологічна лексика — «особи (діти) з особливими
потребами, на противагу, «аномальні діти», «дефективні», «діти з порушеннями» тощо.
Прихильники інноваційних підходів в освіті, зокрема науковці-експериментатори,
батьківська спільнота, громадські організації закликали до радикальних змін, які базуються
на переконанні, що всі діти можуть навчатися, здобувати якісну освіту, реалізувати свій
потенціал та інтегруватися у суспільство. Так, з 2001 р. почала реалізовуватися програма
Всеукраїнського науково-педагогічного експерименту «Соціальна адаптація та інтеграція
в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх
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навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», ініційованого Всеукраїнським фондом
«Крок за кроком» за наукового керівництва Інституту спеціальної педагогіки НАПН
України та організаційного — МОН України. У ході експерименту, який охоплював
більшість областей України, було розроблено нормативно-правові положення, які в
подальшому склали основу нормативно-правової бази з інклюзивної освіти, науково- та
навчально-методичні матеріали, які започаткували вітчизняні розробки з інклюзивної
освіти.
У цей же період в систему освіти України було залучено дітей з помірною розумовою
відсталістю та дітей із складними комбінованими порушеннями розвитку, які вважалися
«ненаучуваними». Науково-методичні засади та програмно-навчальні матеріали стосовно
здобуття освіти такими дітьми розроблялися науковцями Інституту спеціальної педагогіки
НАПН України спільно з педагогами-новаторами та фахівцями МОН України у процесі
проведення різного рівня науково-педагогічних експериментів.
Важливою віхою цього етапу було впровадження у вітчизняну систему освіти дітей
з порушеннями слуху вивчення жестової мови, яке стало можливим завдяки спільним
зусиллям Інституту спеціальної педагогіки НАПН України та Українського товариства
глухих. Українську жестову мову було запроваджено і як предмет, і як засіб навчання
нечуючих.
Паралельно розпочалося реформування дошкільної освіти дітей з особливими
потребами. Набула поширення нова модель комплексної підтримки дитини з особливими
потребами в умовах сім’ї шляхом здійснення соціально-педагогічного патронату.
Починаючи з 2008 р. створюються дошкільні навчальні заклади нового типу — «Центри
розвитку дитини», де батьків залучають до навчально-виховного та реабілітаційного
процесу, а корекційно-розвивальні послуги можуть одержувати діти, які перебувають в
інших закладах або у сім’ї.
Відтак, характерними ознаками другого етапу розвитку системи освіти дітей з
особливими потребами в Україні (2000–2010 рр.) були спроби переведення закладів
спеціальної освіти з режиму інерційного функціонування в режим випереджувального
інноваційного поступу та значна активізація стихійного інтегрування дітей з особливими
потребами до загальноосвітніх навчальних закладів. При цьому, офіційна статистична
інформація щодо кількості дітей з особливими потребами, які перебувають у масових
загальноосвітніх закладах в умовах стихійного інтегрування, в цілому по країні відсутня,
як відсутній і повний статистичний державний облік дітей, які мають особливі потреби,
що пов’язано з міжвідомчими бар’єрами, відсутністю єдиної категоріальної класифікації,
різними підходами до проведення обліку таких дітей тощо.
Третій етап (2010 р. — й донині) розвитку системи освіти дітей з особливими
відзначається тенденцією до суттєвого зменшення кількості спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладів та учнів з особливими потребами у них. Так, у період з 2005–2009
рр. кількість дітей, які навчались у спеціальних навчальних закладах становила 67,5 тис.
осіб, а в період з 2011–2014 рр. зменшилась у понад 1,5 рази і склала близько 42 тис. осіб.
Кількість спеціальних навчальних закладів відповідно також зменшилась з 380 до 220.
Вагомий здобуток цього періоду — запровадження інклюзивної освіти — системи
освіти, що передбачає надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами
в умовах загальноосвітнього закладу за місцем проживання.
Сприяв цьому україно-канадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими
освітніми потребами в Україні» (2008–2013 рр.), який реалізовувався в Україні за
фінансової підтримки Канадської агенції міжнародного розвитку (CIDA) та за участі
Канадського Центру вивчення неповносправності, Університету Грента МакЮена;
Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, Всеукраїнського фонду «Крок
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за Кроком», Національної Асамблеї інвалідів України та ін. Здобуті результати та
сформульовані на їх основі пропозиції мали неабияке значення для розроблення основних
загальнодержавних документів та необхідних програмно-методичних матеріалів для
впровадження інклюзивної освіти в Україні. Зокрема, внесення змін до Закону України
«Про загальну середню освіту» про функціонування інклюзивних класів; розроблення
«Концепції розвитку інклюзивної освіти» та «Порядку організації інклюзивного навчання
в загальноосвітніх навчальних закладах» та ін. В означений період було розроблено
новий Державний стандарт початкової освіти для дітей з особливими потребами, а також
оновлене програмно-методичного забезпечення шкільного та дошкільного навчання,
якого потребували близько 900 тис. дітей з особливими освітніми потребами.
Таким чином, система освіти осіб з особливими потребами в Україні, як і освітня галузь
в цілому, пройшла досить тривалий шлях розвитку, зазнаючи відповідних організаційних
і змістових змін й знаходиться на етапі системного реформування. Важливою умовою
реформування системи освіти осіб з особливими потребами є комплексне розв’язання
завдань, пов’язаних з нормативно-правовим, організаційним, кадровим, науково- та
навчально-методичним забезпеченням освіти.
Для виходу української освіти на рівень розвинених країн світу необхідно створити
нові форми організації освітньої діяльності, що ґрунтуються на адекватному прогнозуванні
та швидкому реагуванні на ймовірні виклики, що постають у мінливому сьогоденні.
Ефективність реформування освітньої галузі, враховуючи досвід передових країн світу,
залежить від комплексності суспільно-політичної та соціокультурної перебудови в державі;
від заздалегідь продуманих та підготовлених засобів реалізації реформування (фінансових,
кадрових, інфраструктурних та ін.), а також науково обґрунтованої та підтриманої усіма
учасниками процесу концепції нововведень. Кожен з цих аспектів потребує виваженості,
системності, покроковості відповідних заходів, оскільки їх хаотичність і зміна логіки
їх слідування привноситиме хаотичність, деструктивність і категоричне неприйняття
різними групами суб’єктів — учасників реформування.
Сучасна структурно-системна реформа спрямована на реорганізацію освітніх структур,
перебудову управління та фінансування освіти, зміну статусу вчителів, їх підготовки та
підвищення кваліфікації; механізмів контролю в освітній системі, зміну типів освітніх
закладів, зв’язків між освітніми рівнями та ін. Зважаючи на складні обставини сьогодення,
реформування освіти осіб з особливими потребами варто розглядати як лонгітюд, що
триватиме певний час і коригуватиметься відповідно до суспільно-економічної динаміки.
Втім, визначальні вектори загалом зберігатимуться тривалий час. Серед них:
• транспарентність — розуміння, що кожен освітній заклад відображає кризові
стани в суспільстві та сім’ї, тож необхідно, аби загальнодержавні цілі й орієнтири освіти
визначалися з урахуванням їх досяжності для всіх, зокрема і осіб з особливими потребами;
• відповідальність у кадровій політиці — вдосконалення освітнього менеджменту,
фахової підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів відповідно до нової освітньої
парадигми; посилення взаємодії педагогів з усіма учасниками навчального процесу;
• індивідуалізація навчання (навчання у власний спосіб) — адаптація (методик
викладання, курикулуму) до індивідуальних пізнавальних/інших особливостей учнів;
• відповіді на нові виклики сьогодення — запровадження новітніх технологій
навчання та розвитку; навчання/розвиток дітей з якомога більш раннього віку; організація
освіти «другого шансу» для молоді і дорослих, які свого часу не змогли здобути/закінчити
освіту.
Саме тому серед пріоритетів розвитку освіти осіб з особливими потребами в Україні
є визначення основних напрямів та засобів перетворення освіти на соціальний ліфт
європейського зразка. Зокрема:
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• створення умов для реалізації державної політики щодо забезпечення особам з
особливими потребами конституційних прав та всіх прав, задекларованих в міжнародних
документах у сфері освіти та соціального захисту і ратифікованих нашою державою;
• оптимізація існуючої системи спеціальної освіти осіб з особливими потребами через
розширення її функцій та удосконалення структури для забезпечення доступної та якісної
освіти упродовж життя; поширення практики інклюзивного навчання, що забезпечує
соціальну інтеграцію осіб з особливими потребами;
• модернізація системи навчання осіб з особливими потребами шляхом впровадження
інноваційних технологій для забезпечення максимально можливого особистісного
розвитку таких учнів, відповідно до їхніх індивідуальних потреб і здібностей, та
інтеграції в соціум на основі самоактуалізації, що забезпечить всім без винятку
випускникам можливість досягнути загальновизнаного мінімально-необхідного рівня
знань і кваліфікації, сприятиме вирівнюванню шансів для розвитку здібностей молоді з
особливими потребами, що уможливить їхню конкурентоспроможність на ринку праці та
свідому й активну участь в усіх сферах суспільного життя;
• поширення підтримуючого навчання, як концептуального підходу, що має місце
в умовах запровадження парадигми особистісно орієнтованого та компетентністного
навчання, й реалізується в процесі застосування новітніх технологій викладання та
супроводу у навчальному процесі, орієнтованих на індивідуалізацію та потреби учнів;
• якісна реорганізація компетентністно-зорієнтованої фахової підготовки та
перепідготовки педагогічних кадрів, підвищення професіоналізму педагогів та освітніх
менеджерів, обґрунтування критеріїв добору педагогічних працівників, що має забезпечити
новий статус та фаховий рівень кадрів в сфері освіти, їх особисту відповідальність за
знання і компетентності учнів;
• сприяння системним науковим дослідження в галузі освіти дітей та молоді з
особливими потребами із залученням кадрів освітніх осередків з метою посилення
науково-методичного підґрунтя проваджуваних реформ для забезпечення сталого
розвитку системи освіти.
Важливою умовою системного реформування системи освіти осіб з особливими
потребами є комплексне розв’язання завдань, пов’язаних з нормативно-правовим,
організаційним, кадровим, науково- та навчально-методичним забезпеченням освіти таких
дітей та молоді. Зокрема йдеться про:
Удосконалення чинної законодавчої та створення нової нормативно-правової бази
системи освіти осіб з особливими потребами спрямоване на вирішення таких основних
питань:
• внесення необхідних змін і доповнень до чинного законодавства з метою приведення
його у відповідність до міжнародних стандартів;
• створення нормативно-законодавчого поля щодо забезпечення і фінансування
послуг супроводу в системі освіти осіб з особливими потребами від народження та
упродовж життя;
• розроблення фінансового механізму забезпечення організації освітньої діяльності
дитини з особливими потребами в загальноосвітньому закладі будь-якого типу з
урахуванням необхідного фінансування послуг супроводу для задоволення особливих
потреб.
Інституційні зміни передбачають:
• впровадження державних програм з максимально раннього виявлення порушень
розвитку дитини (з перших тижнів/місяців життя), раннього втручання і надання
комплексної медико-психолого-педагогічної допомоги дитині та її сім’ї;
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• здійснення обліку всіх осіб з особливими потребами від народження та створення
відповідної електронної бази даних (єдиного реєстру) для забезпечення комплексної
допомоги та супроводу;
• надання вже існуючим закладам освіти нових функцій (консультативна допомога
сім’ям, ресурсні центри для інклюзивних закладів, тренінгові бази для педагогів
загальноосвітніх шкіл тощо);
• створення освітніх закладів нового типу;
• створення мережі ресурсних центрів (для системного супроводу дітей з особливими
потребами від народження і упродовж життя).
Створення державного та мережі регіональних інклюзивних ресурсних центрів (для
системного супроводу дітей з особливими потребами) передбачає:
• адресне фінансування послуг супроводу незалежно від місця проживання дитини
та закладу освіти, в якому вона перебуває;
• визначення та унормування переліку супровідних послуг для певної нозології;
• забезпечення міжгалузевого координування та узгодження взаємодії ключових
відомств (міністерств охорони здоров’я, освіти і науки, соціального захисту);
• здійснення комплексного регулювання міжструктурної діяльності (закладів,
організацій, установ);
• надання спектру послуг супроводу чи делегування таких послух іншим структурам
з подальшим моніторингом щодо їх надання.
Підвищення фахового рівня педагогічних кадрів передбачає:
• організацію та здійснення якісно нової фахової підготовки і перепідготовки
педагогічних кадрів з урахуванням сучасних підходів і технологій навчання та супроводу
осіб з особливими потребами;
• забезпечення спеціальної підготовки і перепідготовки фахівців для кадрового
забезпечення мережі регіональних інклюзивних ресурсних центрів;
• запровадження
системної
організаційно-методичної,
консультативної,
просвітницької роботи серед освітян, батьків, громадськості стосовно можливостей
забезпечення варіативності освітніх маршрутів для осіб з особливими потребами та
навчання упродовж життя за умови надання визначеного спектру супровідних послуг.
Наукове та методичне забезпечення системи освіти дітей з особливими потребами
передбачає:
• розроблення спектру послуг супроводу для осіб з особливими потребами різних
вікових груп та відповідно до поліморфності контингенту;
• розроблення програм раннього втручання (розвитку та реабілітації) та
переддошкільного розвитку;
• розроблення програм підготовки батьків до цілеспрямованої допомоги їхнім дітям
в навчанні на різних етапах освіти;
• розроблення навчально-методичних рекомендацій педагогічним працівникам щодо
використання інноваційних технологій;
• розроблення практико-орієнтованих технологій індивідуального навчання та
психолого-педагогічного супроводу процесів залучення дитини з особливими потребами
в загальноосвітнє середовище;
• моделювання компонентів і змістового наповнення інклюзивного навчального
середовища;
• розроблення профорієнтаційного та профдіагностичного інструментарію для дітей
з особливими потребами з урахуванням компетентнісного, особистісно орієнтованого,
індивідуального та диференційованого підходів для забезпечення максимальної
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самореалізації таких осіб в сучасному суспільстві та можливостей здобуття професійної
освіти (чи перекваліфікації) упродовж життя;
• розроблення системи моніторингу оцінки якості освіти дітей з особливими
потребами.
Механізм реалізації цих завдань передбачає координацію зусиль відповідних
міністерств і відомств, наукових установ, закладів вищої педагогічної освіти та закладів
системи ІППО, представників громадських організацій.
Висновки. У вирішенні цих завдань системоутворювальною ланкою має стати
цілеспрямована підготовка і перепідготовка кадрів задля формування гуманістичного
фахового потенціалу педагогів, викорінення «адміністративної педагогіки» з її ознаками
наказового навчально-виховного процесу, авторитарного соціально-психологічного
клімату в освітніх закладах, натомість культивування гуманістично спрямованої
педагогічної комунікації (з учнями, родинами дітей, колегами, представниками громади).
Педагоги мають стати частиною суспільства, яке навчається упродовж життя, оскільки
саме їх кваліфікація набувається поступово та гетерохтонно, постійно оновлюється
відповідно до поступу суспільного розвитку. Соціально-функціональні ролі педагога
(дидактичні, фасилітаторні, керівника процесу засвоєння учнями знань і соціальних ролей,
асоційованого члена дитячого колективу, члена педагогічного колективу, функціональні
та ін.) мають вибудовуватись на основі використання сучасних психолого-педагогічних
технологій, які даватимуть змогу ефективно виконувати суспільне замовлення, якісно
працювати в конкурентному просторі, бути ефективним фахівцем.
На думку Майкла Фулана, всесвітньо відомого науковця-дослідника, директора
Інституту освітніх студій Онтаріо університету Торонто, успіх освітніх реформ залежить
від кількох чинників, які вписуються в таку формулу: Е = МСА , де Е — коефіцієнт
корисної дії системи, М — мотивація до реформ (мета, воля, відданість учасників), С —
здатність до реформ, А — підтримка помножена на відповідальність. Кожен компонент
цієї формули — це виклик, який реалізовується конкретними людьми чи групами фахівців.
Від їхньої майстерності і відповідальності залежить успішність розв’язання цієї формули.
В цьому випадку, на переконання М. Фулана, освіта не лише уможливить демократію,
вона зробить її життєво необхідною.
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Kolupaieva A. Taranchenko O. Strategic perspectives in reforming the education for
persons with special needs: vectors for change and transformation
Abstract. The paper outlines policy vectors in the development of education, specifically education for persons with special needs. It offers a retrospective overview of the three stages in its
evolution since Ukraine became independent. The transformative changes are defined by a number
of fundamental vectors, i.e. transparency, improved education management, new approaches to
learning and development, and individualized teaching and learning with curriculum adaptations.
The essential element in this systemic reform is nurturing humanistic nature of teacher-student
communication, since education should enable democracy and make it a basic necessity for an
individual.
Keywords: education for persons with special needs, inclusive education, institualization, education reform, transformative changes in education.
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ЧИННИКИ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОГО САМОЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
Анотація. Найвагомішими чинниками професійного самоздійснення особистості є
задоволеність змістом власної професійної діяльності та станом здоров’я. Також важливими
чинниками є задоволеність своєю професією і роботою, потреба у самоактуалізації,
розвинуті комунікативні та організаційні здібності, професійна самоефективність,
внутрішня професійна мотивація. Загальні заходи, спрямовані на вирішення основних
задач психофізіологічного забезпечення професійного самоздійснення особистості, мають
сприяти розвитку у фахівців вищенаведених якостей та показників. Здійснення такого
забезпечення передбачає два послідовні етапи: загальний та індивідуальний.
Ключові слова: самоздійснення, професійне самоздійснення, чинники самоздійснення,
психофізіологічне забезпечення, фахівці.
Вступ. Бурхливі зміни, постійним пришвидшенням яких позначено розвиток сучасного
суспільства, природним чином приводять до зміни внутрішньої сутності діяльності
фахівців багатьох професій. Все більшого значення набувають питання професійної
самостійності, автономії, саморозвитку, самоорганізації, самореалізації, самовтілення
тощо у співвідношенні із ширшим онтологічним контекстом. Ці особистісно-професійні
явища можна поєднати в одному феномені професійного самоздійснення, яке є однією із
найважливіших складових, а для більшості людей — й основною формою особистісного
самоздійснення. Тому визначення чинників та сприяння професійному самоздійсненню
особистості можна розглядати в якості однієї з найважливіших проблем сучасної
психологічної науки.
Величезні можливості для розвитку людини та її реалізації в різних галузях діяльності,
що пропонуються сучасним суспільством, одночасно ставлять її і перед необхідністю
постійного вибору, необхідністю приймати рішення в складних питаннях, перед проблемою
пошуку свого місця в житті і пошуку стратегій здійснення себе. Ефективне вирішення
цих питань безпосередньо пов’язане з самою особистістю, з її можливістю реалізації
потенційних можливостей, з визначенням своїх бажань, з ресурсним потенціалом, що

134

Психологічні виміри розвитку освіти
забезпечує процес самоздійснення [1], яке відносять до найвищого життєвого завдання
людини в онтогенезі [2].
Саме недостатня вивченість проблеми самоздійснення, на що вказують сучасні науковці,
визначає актуальність експериментального вивчення питань взаємозв’язку способів
самоздійснення з віковими та особистісними особливостями людини, ролі мотиваційносмислових, особистісних, біографічних чинників самоздійснення в контексті вікового
розвитку, особливостей індивідуально-типологічних варіантів самоздійснення [5].
Перспективність подібних досліджень, ми вважаємо, зумовлена постійним
прискоренням науково-технічного прогресу та характерними для сучасного етапу
розвитку світового суспільства швидкими економічними, соціальними та духовними
перетвореннями. Такі дослідження мають як допомогти створити для фахівців різних
професій стійкі смисложиттєві орієнтири у мінливому світі, так і знайти особистісний
сенс професійної самореалізації.
Виклад основного матеріалу. Один із провідних дослідників проблеми самоздійснення
A. Gewirth досить стисло визначає його як переведення у дійсність найглибших бажань
людини або найгідніших здібностей. Автор зазначає, що пошук гідного людського життя
є пошуком самоздійснення [7].
Особистісне самоздійснення нами визначено як свідомий саморозвиток людини,
в процесі якого розкриваються її потенційні можливості у різних життєвих сферах,
результатом чого є постійне досягнення особистісно та соціально значущих ефектів,
формування власного «простору життя».
Професійне самоздійснення розуміємо як одну із найважливіших форм життєвого
самоздійснення, що характеризується високим рівнем розкриття особистісного потенціалу
фахівця у обраній професії, розвитком його здібностей, взаємопоєднанням із професією,
повсякчасною затребуваністю його професійної кваліфікації, широким використанням
його професійного досвіду та здобутків іншими фахівцями [6].
У професійному самоздійсненні виділено дві загальні форми: зовнішньопрофесійна
(досягнення значущих здобутків у різних аспектах професійної діяльності) та
внутрішньопрофесійна (професійне самовдосконалення, спрямоване на підвищення
професійної компетентності та розвиток професійно-важливих якостей).
Також нами виділено 10 ознак професійного самоздійснення:
1. Внутрішньопрофесійні:
1.1. Потреба у професійному вдосконаленні.
1.2. Наявність проекту власного професійного розвитку.
1.3. Переважаюче задоволення власними професійними досягненнями.
1.4. Постійна постановка нових професійних цілей.
1.5. Формування власного «життєво-професійного простору».
2. Зовнішньопрофесійні:
2.1. Досягнення поставлених професійних цілей.
2.2. Визнання досягнень фахівця професійним співтовариством.
2.3. Використання професійного досвіду та здобутків іншими фахівцями.
2.4. Розкриття особистісного потенціалу і здібностей у професії.
2.5. Вияв високого рівня творчості у професійній діяльності [6].
У статті ми викладемо узагальнені результати наших емпіричних досліджень,
спрямованих на визначення психологічних чинників професійного самоздійснення
особистості, та визначені, відповідно до них, основні технологічні підходи з
психофізіологічного забезпечення професійного самоздійснення.
При проведенні досліджень ми засновувалось на використанні розробленої нами
концепції дистанційної професійної психодіагностики [3] та розробленого відповідно до
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неї діагностичного Інтернет-сайту (http://prof-diagnost.org). Всього у дослідженнях взяли
участь 1452 фахівці. Для обробки отриманих результатів були відібрані результати 368, які
пройшли діагностику за всіма методиками (опитувальник професійного самоздійснення
[6], опитувальник для визначення етапів та чинників професійного становлення фахівців
[4], Самоактуалізаційний тест Е. Шострома — САТ, Модифікація опитувальника на
професійне «вигорання» та деформацію — МВІ «Мотивація професійної діяльності»
(методика К. Замфір у модифікації А. Реана), Шкала самоефективності Р. Шварцера
та М. Єрусалема, Методика «Вивчення задоволеності своєю професією та роботою»,
Методика виявлення «Комунікативних та організаційних здібностей»— КОЗ-2).
Визначення чинників професійного самоздійснення засновувалося на використанні
лінійного регресійного аналізу (метод Stepwise).
Психологічні чинники професійного самоздійснення особистості
Проведене дослідження дозволило виділити за силою впливу три групи загальних
чинників професійного самоздійснення фахівців.
Найбільш вираженим предиктором досягнення фахівцями високого рівня професійного
самоздійснення, як загального, так і внутрішньопрофесійного самоздійснення
(перша група) виявився рівень задоволеності фахівців змістом власної професійної
діяльності. Регресійні моделі, що включають цей показники, характеризуються високою
прогностичністю (R = 0,74 — 0,75; R2 = 0,54 — 0,55). А разом із показником стану здоров’я
(щодо внутрішньопрофесійного самоздійснення), досягають інформативності: R = 0,80;
R2 = 0,65.
До другої групи, щодо трьох узагальнених показників професійного самоздійснення,
відносяться: ступінь задоволеності своєю професією і роботою (R = 0,62 — 0,70; R2 =
0,38 — 0,48); шкала «ціннісних орієнтацій» (R = 0,58 — 0,68; R2 = 0,34 — 0,50); показник
комунікативних здібностей (R = 0,48 — 0,59; R2 = 0,23 — 0,33), який разом з організаційними
здібностями щодо внутрішньопрофесійного самоздійснення має інформативність: (R =
0,63; R2 = 0,40) та «рівень професійної самоефективності» (R = 0,43 — 0,48; R2 = 0,2 —
0,24). Для рівня зовнішньопрофесійного самоздійснення найвагомішим чинником стала
задоволеність власним соціальним становищем (R = 0,63; R2 = 0,39). В якості негативного
чинника загального та внутрішньопрофесійного самоздійснення визначено «редукцію
особистих досягнень» (R = 0,48 — 0,55; R2 = 0,23 — 0,30).
У третю групу ввійшли показник «внутрішньої професійної мотивації» (R = 0,32 — 35;
R2 = 0,10 — 0,12) та, як негативний чинник щодо зовнішньопрофесійного самоздійснення
— узагальнений показник виразності професійної деформації (R = 0,33; R2 = 0,11).
У професійному аспекті провідні чинники професійного самоздійснення серед
шкал САТ, вирізняючись високою інформативністю, відрізняються у фахівців різних
професійних груп. Основним предиктором узагальнених показників професійного
самоздійснення у фахівців професій типу «людина-людина» є шкала «самоповаги». У
фахівців професій обслуговування — така інтегральна шкала САТ, як «компетентність
в часі».
Фахівці професій типу «людина-знак» вирізняються достатньо високою різноманітністю
виявлених серед шкал САТ чинників професійного самоздійснення. Для загального рівня
професійного самоздійснення такими чинниками стали шкали «сензитивності до себе» та
«креативності». Для внутрішньопрофесійного самоздійснення — шкали «сензитивності
до себе», «ціннісних орієнтацій» та «пізнавальних потреб». Для зовнішньопрофесійного
самоздійснення — шкала «сензитивності до себе»
Регресійні моделі предикації узагальнених показників професійного самоздійснення
показниками комунікативних та організаційних здібностей у фахівців професій типу
«людина-людина» несподівано виявилися менш інформативними, порівняно із моделями
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фахівців професій обслуговування та типу «людина-знак». Якщо висока інформативність
цих моделей, в які ввійшли комунікативні здібності, є досить очевидною для професій
обслуговування, то пояснення суттєвого переважання за інформативністю моделей для
професій типу «людина-знак» над професіями типу «людина-людина», на наш погляд,
потребує додаткового вивчення.
До інформативних регресійних моделей фахівців професій типу «людина-людина»
ввійшли такі чинники професійного становлення фахівців як задоволеність змістом
професійної діяльності (основний показник) та позитивності стосунків з колегами
(додатковий). А для фахівців професій типу «людина-знак» — показники задоволеності
зарплатою (основний показник) та стан здоров’я.
Основні технологічні підходи з психофізіологічного забезпечення професійного
самоздійснення
Психофізіологічне забезпечення професійного самоздійснення особистості являє
собою систему послідовних заходів, спрямованих на сприяння здобуттю певним фахівцем
максимально можливого для нього рівня професійного самоздійснення на основі
врахування актуальних соціально-економічних умов, чинників, загальних та специфічних
психофізіологічних закономірностей професійного самоздійснення.
При здійсненні такого забезпечення можливе застосовування достатньо широкого
арсеналу діагностичних, розвивальних та корекційних методів сучасної психологічної та
психофізіологічної практики. Це відповідає науковим уявленням про людину як цілісну
біопсихосоціальну систему, що передбачає необхідність урахування різних рівнів системної
організації людської індивідуальності (фізіологічного, психічного, поведінкового,
особистісного, соціально-психологічного тощо) у взаємозв’язку із значущими аспектами
професійної діяльності та соціальних взаємодій людини. Адже, наприклад, відсутність
належної мотивації у фахівця, перекреслює щодо ефективності діяльності і успішного його
професійного розвитку, всі інші позитивні моменти — наявність в нього високого рівня
розвитку необхідних психофізіологічних властивостей, професійних знань та досвіду,
гігієнічно та ергономічно сприятливих умов праці, відмінного здоров’я та інших. І таких
прикладів можна навести безліч…
Основні задачі психофізіологічного забезпечення професійного самоздійснення.
Відповідно до визначених нами у емпіричному дослідженні чинників професійного
самоздійснення фахівців, загальні заходи, спрямовані на вирішення основних задач його
психофізіологічного забезпечення, у першу чергу, мають бути спрямовані на забезпечення
наявності у фахівців високого рівня:
1) задоволеності змістом власної професійної діяльності;
2) задоволеності своєю професією і роботою;
3) вираженості цінностей, властивих особистості, що самоактуалізується;
4) комунікативних здібностей;
5) професійної самоефективності.
Також важливе значення відіграють заходи, спрямовані на розвиток у фахівців
внутрішньої професійної мотивації, формування індивідуального стилю професійної
діяльності, збільшення професійної мобільності, профілактику виникнення таких
негативних особистісно-професійних явищ, як професійні вигорання та деформації.
Підвищенню рівня внутрішньопрофесійного самоздійснення фахівця можуть суттєво
сприяти заходи, спрямовані на підтримку в нього гарного стану здоров’я та розвиток
організаційних здібностей.
Згідно до отриманих емпіричних результатів, у заходах психофізіологічного
забезпечення професійного самоздійснення чоловіків більшу увагу слід приділити
формуванню цінностей, властивих особистості, що самоактуалізується, розвиткові творчої
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спрямованості особистості та комунікативних здібностей, підвищенню зацікавленості у
власній професійній діяльності, стимулюванню до підвищення власного професійного
рівня.
У жінок — розвитку організаційних здібностей та професійної самоефективності;
підвищенню задоволеності змістом професійної діяльності, опануванню засобів
підвищення професійної працездатності, профілактиці редукції особистих досягнень.
У наймолодших фахівців (до 25 років) та досвідчених (від 40 років) слід окрему увагу
приділити розвитку здатності до цілісного сприйняття світу і людей. У фахівців 26 — 30
років — розвитку творчої спрямованості, здатності до повного переживання теперішнього
моменту свого життя та бачення його цілісним, збільшенню прагнення до набуття знань
про навколишній світ. У фахівців 31 — 40 років — збільшенню самоповаги (здатності
цінувати свої достоїнства та позитивні якості).
У професійному аспекті, для фахівців професій типу «людина-людина», особливо
актуальним є підвищення задоволеності змістом професійної діяльності, забезпечення
гарних стосунків з колегами, підвищення самоповаги. Для фахівців професій типу «людиназнак» — розвиток творчої спрямованості, формування цінностей, властивих особистості,
що самоактуалізується, збільшення прагнення до набуття знань про навколишній світ,
підвищення здатності рефлексувати свої потреби і почуття. Для фахівців професій типу
«людина-знак» — матеріальна винагорода за виконану роботу та підтримка гарного стану
здоров’я
При здійсненні психофізіологічного забезпечення професійного самоздійснення слід
враховувати, що порівняно найвищий рівень професійного самоздійснення властивий
фахівцям творчих професій, а найнижчий — фахівцям професій обслуговування.
Вищенаведені основні та додаткові задачі психофізіологічного забезпечення
професійного самоздійснення фахівця повністю відповідають викликам умов серйозних
соціально-економічних перетворень, які є властивими для українського суспільства
впродовж тривалого часу. Пов’язана з цим виражена політична, соціальна та економічна
нестабільність закономірно утруднює досягнення людиною особистісного благополуччя
(психічного, професійного, матеріального тощо). Відповідно, у мінливому світі актуальним стає пошук дієвих особистісно-професійних концептів, що надали б людині
можливість розкрити внутрішні ресурси, не тільки з метою підвищення власної стійкості
до бурхливих соціально-економічних перетворень, але й для отримання бажаного вектору
особистісного розвитку. Саме до таких особистісно-професійних концептів відноситься
феномен професійного самоздійснення, на досягнення якого й спрямовані виокремленні
вище задачі.
Основні етапи психофізіологічного забезпечення професійного самоздійснення.
Здійснення психофізіологічного забезпечення професійного самоздійснення фахівця
передбачає два послідовні етапи: загальний та індивідуальний.
Загальний етап. Передбачає заходи, які в цілому сприяють підвищенню рівня
професійного самоздійснення усіх фахівців. Відповідно до обґрунтованого вище
спрямування, вони мають забезпечити підвищення у фахівців рівня задоволеності змістом
власної професійної діяльності, своєю професією і роботою, вираженості цінностей,
властивих особистості, що самоактуалізується; комунікативних здібностей; професійної
самоефективності тощо.
Організаційно цей етап може здійснюватись у певній організації (установі) чи групі
організацій (установ), об’єднаних єдиним підпорядкуванням (міністерство, відомство,
корпорація тощо). Здійснюватись як для всіх фахівців організації (установи), так і лише
для фахівців окремих професій.
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Вибір і послідовність заходів, засобів та методів психофізіологічного забезпечення
професійного самоздійснення фахівців здійснюються з урахуванням специфіки діяльності
організації (установи), а також професійних, статевих та вікових особливостей фахівців,
які в ній працюють.
Загальний етап складається з чотирьох підетапів:
1) організаційний — визначення специфіки діяльності організації, основних вимог, які
ставляться до фахівців різних професій, умов, у яких вони працюють тощо;
2) діагностичний — здійснення діагностики фахівців з використанням опитувальника
професійного самоздійснення та шести психодіагностичних методик (Самоактуалізаційний
тест Е. Шострома — САТ, «Мотивація професійної діяльності» (методика К. Замфір
у модифікації А. Реана), Шкала самоефективності Р. Швацера та М. Єрусалема,
Методика «Вивчення задоволеності своєю професією та роботою», Методика виявлення
«Комунікативних та організаційних здібностей» — КОЗ-2, Модифікація опитувальника
на професійне «вигорання» та деформацію — МВІ);
3) формувально-розвивальний — на основі аналізу отриманих на попередніх двох
підетапах результатів, визначаються та здійснюються відповідні заходи, спрямовані на
підвищення у фахівців рівня професійного самоздійснення;
4) контрольний — здійснення повторного дослідження, спрямованого на визначення
ефективності комплексу заходів, що були застосовані на попередньому підетапі.
Індивідуальний етап. Передбачає індивідуальну практичну роботу з окремим фахівцем
(фахівцями) у залежності від їх діагностичних результатів, і передбачає індивідуалізований
підбір певних заходів та методів, спрямованих на допомогу у професійному самоздійсненні
певному фахівцеві.
Індивідуальний етап також складається з трьох підетапів:
1) аналіз індивідуальних діагностичних результатів фахівців з метою визначення
переліку тих, з якими є доцільна індивідуальна практична робота; розробка індивідуальних
програм, спрямованих на сприяння професійному самоздійсненню певного фахівця;
2) формувально-розвивальний — виконання фахівцем індивідуальної програми за
постійного супроводу цього процесу практичним психологом;
3) контрольний — визначення ефективності індивідуальної роботи, прийняття рішення
про її завершення (з наданням рекомендацій щодо подальшої самостійної роботи фахівця)
чи продовження.
Безпосередньо психофізіологічне забезпечення професійного самоздійснення фахівців
здійснюється практичними психологами, які мають необхідну для цього кваліфікацію, у
тісній співпраці з керівництвом організації та її підрозділів.
Висновки. Найвагомішими чинниками професійного самоздійснення особистості є
задоволеність змістом власної професійної діяльності та станом здоров’я. Також важливими
чинниками є задоволеність своєю професією і роботою, потреба у самоактуалізації,
розвинуті комунікативні та організаційні здібності, професійна самоефективність,
внутрішня професійна мотивація.
Відповідно до обґрунтованих технологічних підходів, загальні заходи, спрямовані
на вирішення основних задач психофізіологічного забезпечення професійного
самоздійснення особистості, мають сприяти розвитку у фахівців вищенаведених якостей
та показників. Здійснення такого забезпечення передбачає два послідовні етапи: загальний
та індивідуальний.
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Kokun O.M. Factors and psychophysiological support of personality’s professional
self-fulfillment
Abstract. Most important factors of personality’s profession-al self-fulfillment are satisfaction
of own professional activity and health. Also important factors are the satisfaction of own profession and work, the need of self-developed communication and organizational skills, professional
self-efficacy, internal professional motivation. General measures to solve the major problems of
support of personality’s professional self-fulfillment should contrib-ute to the development of of
the above specialists’ qualities and performance. Implementation of this support provides for two
successive stages: general and personal.
Keywords: self-fulfilment, professional self-fulfilment, factors of self-fulfilment, psychophysiological support, skilled people.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДІАОСВІТИ В УКРАЇНІ:
ПІДСУМКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
Анотація. Проаналізовано історію і стан медіаосвіти в Україні, описано хід
всеукраїнського експерименту і отримані результати. Медіаосвіту представлено
як окремий педагогічний напрям, що готовить до ефективної критичної взаємодії з
інформаційним простором і дає можливість самовираження. Підтверджено дієвість
вітчизняної соціально-психологічної моделі медіаосвіти в навчально-виховному процесі
загальноосвітніх навчальних закладів. Проаналізовано науково-методичне забезпечення
медіаосвіти в Україні, яке складає підгрунття для масового його впровадження.
Ключові слова: медіаосвіта, Нова українська школа, медіапсихологія, інформаційний
простір, інформаційна безпека.
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Вступ. Практична медіаосвіта в глобальному масштабі розпочинає свою історію з
1959 р., коли вперше у Канаді було запроваджено окремий медіаосвітній навчальний
курс, а з 1960-х років ЮНЕСКО постійно підтримує розвиток медіаосвіти. Європейський
парламент ухвалив 2008 р. резолюцію з медіаграмотності в світі цифрових технологій, в
якій підкреслив, що медіаграмотність — базовий елемент політики в сфері споживання
інформації, і вона має охоплювати всі категорії людей протягом усього їхнього життя,
для того щоб допомогти їм практично та творчо використовувати медіа. Згідно з цим
документом медіаосвіта має стати компонентом формальної освіти, доступної всім учням,
обов’язковою частиною навчальної програми на кожному ступені шкільного навчання.
Європарламент рекомендував Єврокомісії внести до програми навчання вчителів
обов’язкові модулі з медіаосвіти.
В Україні офіційне оформлення медіаосвіти розпочато в 2006 р., коли було створено
лабораторію психології масової комунікації та медіаосвіти в Інституті соціальної та
політичної психології Національної академії педагогічних наук в Україні (ІСПП НАПН
України). У 2010 р. НАПН України прийнято Концепцію впровадження медіаосвіти
в Україні, а у 2011 р. започатковано передбачений цією концепцією всеукраїнський
експеримент з перевірки соціально-психологічної моделі медіаосвіти як найбільш
ефективної для умов подолання посттоталітарного ставлення населення до медіа.
Мета статті — проаналізувати хід всеукраїнського експерименту за запланованими
етапами і представити кінцеві результати роботи з науково-методичного забезпечення
медіаосвіти в Україні.
Виклад основного матеріалу. Всеукраїнський експеримент (наказ МОН України
№ 886 від 27 липня 2011 р.) розпочався в 86 школах Дніпропетровської, Запорізької,
Київської, Миколаївської, Луганської, Львівської, Полтавської, Черкаської областях
(також в АР Крим, але був перерваний у зв’язку з анексією півострова РФ). Протягом
5 років база експерименту розширена до понад 250 шкіл за рахунок регіональних
експериментів, які проводяться в Запорізькій, Дніпропетровській, Чернігівській,
Харківській областях. Модель передбачає впровадження дружньої комунікації учнів
щодо медіапрактик, необхідної для громадянського виховання і формування критичного
мислення, протистояння маніпуляціям і запобігання зловживанню медіа, які можуть
шкодити здоров’ю та розвитку дитини. Програмою дослідно-експериментальної роботи
було передбачено 5 етапів: підготовчий, діагностичний, формувальний, узагальнювальний
і коригувальний.
Протягом підготовчого етапу (вересень 2011 р. — серпень 2012 р.) було проведено аналіз
наукових та науково-практичних педагогічних та психологічних літературних джерел із
питань медіаосвіти з метою побудови спільного для всіх учасників експерименту кластеру
знань, що сприяло концептуальному входженню учасників у дослідно-експериментальну
роботу. Фахівцями ІСПП НАПН України проведено установчі семінари-практикуми
на базі Київського університету ім. Бориса Грінченка для педагогічних колективів
загальноосвітніх навчальних закладів з метою їх ознайомлення з особливостями технології
впровадження медіаосвіти та функцій курсу за вибором «Медіакультура» в навчальновиховному процесі загальноосвітнього навчального закладу, що забезпечило підготовку
педагогічних колективів. Національна академія педагогічних наук України організувала
науково-практичний семінар «Медіапсихологія та медіаосвіта в сучасному українському
просторі», присвячена 2011 р. — року інформаційного суспільства, семінар відбувся 25
травня 2011 р. у місті Києві.
Проведено регіональні семінари з практичної медіаосвіти (м. Дніпропетровськ,
м. Полтава, м. Миколаїв, м. Львів) на базі обласних інститутів післядипломної
педагогічної освіти за підтримки Академії української преси. Розроблено програму
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зимової школи з медіаосвіти, в яку включено відповідні модулі підготовки до викладання
експериментальної програми, представленої в посібнику для вчителя [7]. У навчальних
закладах визначено учасників творчих груп: учителів-дослідників, шкільних психологів для
участі в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи. Підведено підсумки
дослідно- експериментальної роботи на першому етапі, звіт розглянуто на засіданні Вченої
ради Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту (Протокол
№ 1 від 25 січня 2012 р.).
За результатами концептуально-діагностичного етапу (вересень 2012 р. — серпень
2013 р.) удосконалено критерії медіаосвіченості, запропоновані провідними європейськими
науковцями, розроблено психодіагностичні методики оцінювання рівня медіакультури
учнів загальноосвітніх навчальних закладів для масового опитувальники на основі
5-вимірної моделі медіавіртуальності та відповідних аспектів медіакомпетентності.
Верифіковано вікову періодизацію медіаризиків, в якій визначено головні зони
ризику (мішені нанесення шкоди дитині) в залежності від сформованості певних
психологічних новоутворень. Для дітей раннього віку основною мішенню нанесення
шкоди є знерухомлення і руйнування емоційного синкретичного зв’язку дитини з
дорослим унаслідок зловживання медіа. Для дошкільного віку на перший план виступає
ризик візуального враження, адже в дітей цього віку не сформовані когнітивні механізми
відсторонення і розуміння штучності екранної реальності («що собачка помирає не
насправді»). Для дітей до 6 років основним способом захисту дитини є жорстка регуляція
її медіапрактик. Дитина має право на безекранний простір у ранньому дитинстві. Для дітей
шкільного віку визначено основні тематичні зони, які мають пророблятися в медіаосвітніх
заняттях, з урахуванням сензитивних періодів формування екзистенційного досвіду (теми
смерті), споживацької поведінки, дружніх, романтичних і подружніх стосунків (моделі
і ціннісні орієнтири) тощо. Вікова періодизація ризиків підтверджена за результатами
всеукраїнського репрезентативного опитуванням батьків дітей різного віку, проведеного
за підтримки Ради Європи і Національної ради України з телебачення і радіомовлення
(детально представлено в монографії [8]).
Для науково-методичного забезпечення упровадження першого елементу шкільної
системи медіаосвіти — курсу за вибором «Медіакультура» для учнів 10 класів — за
результатами пілотажного апробування на базі гімназії «Крок» м. Київ удосконалено
програму (отримала «гриф» Міністерства освіти і науки, молоді і спорту: «схвалено для
використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (Протокол № 2 від 24.04.2012 р.)
і розроблено методичні рекомендації і посібник для учня [16]. За підтримки програми
Ради Європи проекту «Впровадження європейських стандартів в українському
медійному середовищі», що виконується Радою Європи та фінансується Урядом Канади
видано посібник (тираж 2500 примірників) і безкоштовно розповсюджено серед учнів
експериментальних навчальних закладів.
Розроблено програму семінарських і практичних занять для класних керівників,
учителів-предметників із питань упровадження медіаосвіти, включену до навчальнометодичного комплексу для слухачів післядипломної освіти «Медіапсихологія: основи
рефлексивного підходу», підготовлено текст відповідного підручника [11; 12].
Створено електронні ресурси для інформаційно-комунікаційної підтримки
експерименту з упровадження медіаосвіти і поширення кращого педагогічного досвіду:
сайт mediaosvita.org.ua, спільноти в соціальних мережах: «Медиапедагогика и мы»,
«Медіапсихологія», зокрема Дніпропетровський інститут післядипломної педагогічної
освіти створив інформаційний простір у межах офіційних веб-ресурсів.
За результатом формувального етапу (вересень 2013 р. — серпень 2014 р.) підготовлено
авторські навчальні матеріали для програми курсу «Медіакультура» для старшокласників
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з урахуванням особливостей профільної підготовки учнів гімназії та регіональних
особливостей. Також шкільна модель медіаосвіти вибудовується навколо позакласної та
позашкільної роботи, підключаються шкільні бібліотеки, медіаосвіта інтегрується в курси
світової художньої культури, світової літератури тощо. Здійснено координацію зусиль
науковців і педагогів різних ланок освіти (загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів, системи підвищення кваліфікації, педагогічних університетів) з метою поширення
медіаосвітніх практик. Підготовлено авторські навчальні програми медіаосвітніх курсів
для учнів початкової та основної школи за розробленою концептуальною рамкою;
проведено конкурс авторських програм, визначено кращі програми, за якими автори
розробили відповідні методичні матеріали для вчителів, аудіовізуальні матеріали для
проведення занять, розробки уроків, зокрема включені у видання [17].
Здійснено моніторинг розвитку медіакультури учнів, залучених до участі в дослідноекспериментальній роботі, та зіставлення його результатів з даними всеукраїнського
моніторингу рівня медіакультури населення, підготовлено Інформаційний бюлетень
про результати моніторингу [4]. Створено опитувальники для дослідження рівня
медіакультури студентської молоді, її готовності до впровадження медіаосвітніх інновацій.
Підвищення кваліфікації педагогів та методистів відбувалося на базі ДВНЗ Університет
менеджменту освіти.
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України
3 квітня 2013 р. в м. Києві проведено методологічний семінар «Медіаосвіта в Україні:
наукова рефлексія викликів, практик, перспектив». За результатами семінару прийнято
рекомендації (розміщено на офіційному сайті Інституту соціальної та політичної
психологіїї НАПН України http://ispp.org.ua/podiy_47.htm), а також випущено
електронний збірник матеріалів семінару http://ispp.org.ua/bibl_11.htm (в авторській
редакції) і фахові збірники наукових статей із педагогіки і психології [13; 14].
За результатами узагальнювального етапу (вересень 2014 р. — серпень 2015
р.) організовано заходи з підвищення кваліфікації методистів обласних інститутів
післядипломної педагогічної освіти, педагогів та психологів із питань упровадження
медіаосвіти в системі післядипломної освіти; експериментально апробовано психологопедагогічні засади медіапсихологічної і медіаосвітньої підготовки в програмах освітньокваліфікаційного рівня «магістр» на базі Національного університету імені Тараса
Шевченка (факультет психології, Інститут журналістики), Львівського національного
університету імені Івана Франка (факультет педагогічної освіти).
Проведено статистичну обробку результатів дослідно-експериментальної роботи,
що відображають розвиток медіакультури особистості в навчально-виховному процесі
загальноосвітніх навчальних закладів і в сім’ї, проаналізовано отримані результати
дослідно-експериментальної роботи з метою визначення змін, які відбулися порівняно
зі станом на початок експерименту, виявлено вплив медіапрактик різного роду на
психологічне благополуччя дитини, підготовлено і видано інформаційно-аналітичні [1;
2; 6; 8; 9; 18] і науково-методичні публікації [3; 10; 18].
За результатами коригувального етапу (вересень 2015 р. — серпень 2016 р.) розроблено
локальні програми взаємодії загальноосвітнього навчального закладу і територіальних
установ, інших закладів освіти, громадських організацій, спрямованої на розвиток системи
шкільної медіаосвіти. Проведено конкурси шкільних моделей медіаосвіти в межах
низки масових заходів, організованих Миколаївським і Дніпропетровським обласними
інститутами післядипломної педагогічної освіти, започатковано конкурс «медіаосвітянин
року» в Дніпропетровській області, проведено цикл регіональних масових заходів із
метою популяризації результатів експерименту для сприяння масовому впровадженню
медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів (м. Львів,
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м. Миколаїв, м. Харків та ін.). Досвід дослідно-експериментальної роботи поширювався
шляхом публікацій в освітянській пресі, інших засобах масової інформації.
Цілісний аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи було проведено 25
жовтня 2016 р. в рамках Восьмої Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті»
(м. Київ, вул. І. Мазепи, 13, Київський Палац дітей та юнацтва) на Всеукраїнській науковопрактичній конференції з міжнародною участю «Практична медіаосвіта: інноваційні
стратегії розвитку», проведена Дніпропетровським ОІППО спільно з Інститутом соцільної
та політичної психології НАПН України. За підсумками роботи конференції вийшов
друком збірник [18].
Підготовлено підсумковий інформаційний звіт «Стан медіаосвіти в Україні на фоні
викликів інформаційної безпеки держави (підсумки всеукраїнського експерименту
2011–2016 рр. і завдання до 2020 р.)», який розглянуто на Президії НАПН України
23 лютого 2017 р. (протокол № 1–2/3–51) та на загальних зборах НАПН України. У
цьому підсумковому документі розкрито важливість розвитку медіаосвіти в Україні.
За підсумками експерименту розроблено висновки і рекомендації, підготовлено нову
редакцію Концепції впровадження медіаосвіти в Україні [5], внесено пропозиції щодо
розвитку медіаосвіти в концепцію Нової української школи як наскрізну лінію підготовки.
Указом Президента України уведено в дію Доктрину інформаційної безпеки (№ 47 від
25 лютого 2017 р.), в якій наголошується, що розвиток медіаграмотності і медіакультури
населення є одним із пріоритетів держави в сфері інформаційної політики.
Головним результатом розгортання дослідно-експериментальної роботи стало
формування медіаосвітнього руху і громадської думки щодо медіаграмотності. Нині
медіаосвіта отримує широку громадську підтримку. За даними усеукраїнського
моніторингу медіакультури населення України, які проводить ІСПП НАПН України,
понад 70% дорослого населення схвалює думку про необхідність навчати дітей культурі
взаємодії з сучасними медіа у школі.
Інтенсивно формується український медіаосвітній рух, в якому беруть активну
участь громадські об’єднання: Благодійний міжнародний фонд Академія української
преси, ГО Телекритика, ГО Детектор медіа та інші, проводячи спільно з ІСПП НАПН
України та Інститутом модернізації змісту освіти МОН України низку резонансних
медіаосвітніх заходів. Створено Український медіаосвітній консорціум, Українську
асоціацію медіапсихологів і медіапедагогів. Ефективність усеукраїнського експерименту і
громадського медіаосвітнього руху, який продовжує розвиватися на його основі, оцінюють
також незалежні експерти, що підвищує доказовість отриманих висновків: Національний
інститут стратегічних досліджень при Президентові України публікує у 2014 р. аналітичну
довідку [19]. «ERA — ЄВРОПЕЙСЬКА ДОСЛІДНИЦЬКА АСОЦІАЦІЯ публікує звіт за
результатами комплексного дослідження на замовлення Українського медійного проекту
(«У-Медіа») Інтерньюз Нетворк [20].
Загалом протягом медіаосвітнього експерименту з урахуванням супутних медіаосвітніх
ініціатив понад 6000 старшокласників пройшли медіаосвітню підготовку і підвищили
рівень медіаграмотності, понад 40 тис. учнів навчалися у закладах охоплених медіаосвітою.
Медіапедагоги відзначають високу мотивацію дітей щодо вивчення медіаосвітніх курсів,
залучення до медіатворчості. Створення на базі окремого курсу «Медіакультура» для
старшокласників шкільної медіаосвітньої системи, яка стає майданчиком для обговорення
поточних медіапрактик, медіауподобань і проблем дітей — модель, що довела свою
ефективність. Дослідники дійшли висновку, що без окремого медіаосвітнього курсу
(тільки на основі позакласних форм організації медіатворчості в гуртках, клубах і
факультативах) очікуваний ефект формування критичного мислення, необхідного для
протистояння інформаційній агресії, не формується в необхідній мірі. Серед великого
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розмаїття шкільних медіаосвітніх моделей найвищу ефективність демонструють ті, в яких
до медіаосвітньої роботи залучено не тільки окремих медіапедагогів, а директорів та увесь
колектив навчального закладу.
Висновки. З огляду на вищезазначене, можна зробити висновки про підтвердження
у результаті експериментальної перевірки результативності вітчизняної моделі
медіаосвіти і відповідних їй інноваційних технологій у навчально-виховному процесі
загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, засобів підготовки медіапедагогів
та медіапсихологів для роботи у загальноосвітньому навчальному закладі. Запропоновані
зміст і психолого-педагогічні технології організації системи шкільної медіаосвіти та шляхи
її кадрового забезпечення дають можливість сформувати в учнів медіаімунітет, рефлексію
і критичне мислення, здатність до медіатворчості в загальних і спеціалізованих аспектах
медіакультури для компетентного і здорового особистісного самовираження, реалізації
життєвих завдань, покращення якості міжособової комунікації і приязності соціального
середовища, мережі стосунків у значущих для особистості реальних спільнотах.
Таким чином, завдання дослідно-експериментальної роботи виконано і мета досягнута
у повному обсязі, що визначає підґрунтя для подальшого масового впровадження
медіаосвіти. Алгоритм впровадження медіаосвіти може стати типовим для впровадження
наукових психологічних результатів у педагогічну практику.

Список використаних джерел
1. Баришполець О.Т. Брехня в інформаційному просторі та міжособовій комунікації /
О.Т. Баришполець. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. — 648 с.
2. Вознесенская Е.Л. Учиться никогда не рано. Учебник для неравнодушных родителей /
Е.Л. Вознесенская. — К. : Золоті ворота, 2012. — Гл. 7. — 267 с.
3. Голубєва О.Є. Анімаційна студія у навчальному закладі / О.Є. Голубєва. — К. : Шк. світ, 2012.
— (Бібліотека шкільного світу). — 94 с.
4. Довідковий бюлетень «Медіакультура старшокласників: результати всеукраїнського медіаосвітнього експерименту» / Вознесенська О.Л., Голубєва О.Є, Мироненко Г.В., Найдьонова Л.А.,
Обухова Н.О., Чаплінська Ю.С., Череповська Н.І. Шишко Н. С.; За наук. Ред. Л.А. Найдьонової.
— 2016. — 47 с.
5. Концепція впровадження медіаосвіти (нова редакція) / за ред. М.М. Слюсаревського,
Л.А. Найдьонової. — К., 2016. — 16 с.
6. Ліщинська О.А. Інформаційно-психологічна безпека: концепція соціокультурного імунітету /
О.А. Ліщинська. — Івано-Франківськ : Кузів Б.П., 2013. — 144 с.
7. Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: посібник для вчителя / За ред.
О.Т. Баришпльця, Л.А. Найдьонової. — 2009. — 290 с.
8. Медіапсихологія: на перетині інформаційного та освітнього просторів [колективна монографія] / О.Т. Баришполець, О.Л. Вознесенська, О.Є. Голубєва, Г.В. Мироненко, Л.А. Найдьонова,
Н.О. Обухова, Н.І. Череповська / За ред. Л.А. Найдьонової, Н.І. Череповської; Національна
академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. — К.:
Міленіум, 2014. — 244 с.
9. Мироненко Г.В. Час віртуального життя / Г.В. Мироненко. — К., 2011. — 5,0 друк. арк.
10. Найдьонова Л.А. Кібербулінг: як розпізнати і допомогти дитині К. : Шк. світ, 2014. —
(Бібліотека шкільного світу). — 92 с.
11. Найдьонова Л.А. Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу : підручник /
Л.А. Найдьонова; НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
— Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. — 247 с.
12. Найдьонова Л.А. Навчально-методичний комплекс спецкурсу «Медіапсихологія: основи
рефлексивного підходу» для слухачів курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною
формою навчання та студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю
«Управління навчальним закладом» / Л.А. Найдьонова; НАПН України, Університет менеджменту освіти, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. — К., 2012. — 44 с.

145

Розділ 2.
13. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира
Гнатюка. Серія: Педагогіка — 2013. — № 3.- 176 с.
14. Наукові студії із соціальної та політичної психології. Збірник статей / Інститут соціальної та
політичної психології НАПН України. — Випуск. 33 (36). — 2013. — 347 с.
15. Петрунько О.В. Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіасередовищі : [монографія] /
О.В. Петрунько. — [2-ге вид.]. — Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. — 480 с.
16. Практикум «Медіакультура»: Робочий зошит курсу за вибором для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л.А. Найдьонова, О.Т. Баришполець, О.Є. Голубєва та ін.; наук.
ред. Л.А. Найдьонова ; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. — К.,
2013. — 100 с.
17. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упоряд. В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк;
За науковою редак. В.В. Різуна. — К.: Академія української преси : Центр вільної преси, 2013
— 447 с.
18. Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку : зб. наук. праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції «Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії
розвитку» (25 жовтня 2016 р.). — Дніпропетровськ : Інновація, 2016. — 176 с.
19. Медіаосвіта як чинник підвищення якості освіти та засіб протистояння гуманітарній агресії.
[Електронний документ] Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1795/
20. Впровадження медіаосвіти та медіаграмотності в загальноосвітніх школах України.
[Електронний документ] Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua /content/files/me_in_
schools__analitycal_report_may_5_2015_f.pdf

Naydonova L. А. Scientific and methodological support of media education in ukraine:
the results of an all-ukrainian experiment
Abstract. The history and state of media education in Ukraine are analyzed in the article,
the progress of the all-Ukrainian experiment and the results are described. Media education is
presented as a separate pedagogical direction, which prepares personality for effective critical
interaction with the information space and gives an opportunity for self-expression. The validity
of the national socio-psychological model of media education in the educational process of general
schools is confirmed. The scientific and methodological support of media education in Ukraine is
analyzed, which is the basis for its mass implementation.
Keywords: media education, New Ukrainian school, media psychology, information space,
information security.
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ОСВІТНІ СКЛАДОВІ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ: ТЕНДЕНЦІЇ ДИНАМІКИ І
СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ
Анотація. Стаття презентує багаторічний досвід розроблення науково-дослідної
тематики, присвяченої вивченню та формуванню громадської думки з питань освіти.
Громадську думку розглянуто як стан масової свідомості, що потребує соціальнопсихологічного аналізу. Обговорюються теоретико-методологічні та методичні засади
її моніторингу. Аналізуються виявлені в процесі моніторингу основні тенденції, що
характеризують динаміку освітніх складових громадської думки, і соціально-психологічні
чинники ментального, соціокультурного, когнітивного, інформаційного та маніпулятивного
походження, якими зумовлюються наявні тенденції. Представлено розроблений комплекс
технологій формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій.
Ключові слова: громадська думка, освітні складові громадської думки, моніторинг
громадської думки, тенденції, соціально-психологічні чинники, образ освітніх інновацій,
технології формування.
Вступ. Поняття громадської думки впродовж минулого століття наміцно увійшло
до наукового і політичного лексикону, що й зрозуміло. Адже наявність її розвинутих
форм є неодмінною ознакою демократичного вибору країн і народів, які стають на шлях
суспільного прогресу. У демократичних суспільствах громадська думка систематично
вивчається і ретельно враховується інституціями, котрі ухвалюють політичні та
управлінські рішення. Тому, рухаючись у напрямку демократизації суспільного життя,
цим питанням має приділяти підвищену увагу й Україна.
Теоретичні та методичні підвалини вивчення громадської думки заклали: на Заході
— Д. Геллап, Е. Богардус, П. Бурдьє, П. Лазарсфельд, Е. Ноель-Нойман, Г. Тард,
Ф. Тьоніс, у колишньому СРСР — Т. Заславська, М. Горшков, Б. Грушин, В. Житинєв,
В. Коробейников, О. Уледов, Ю. Левада. В Україні оригінальні наукові ідеї щодо
природи, сутності, функцій, особливостей урахування громадської думки та управління
нею обґрунтували В. Оссовський, Г. Почепцов, В. Волович, В. Матусевич, С. Стукало,
М. Чурилов та ін. [4; 6; 11;12;13].
Аналіз праць згаданих авторів засвідчує, що поняття громадської думки є вельми
складним і багатоаспектним. Унаслідок низки причин теоретичного плану, зокрема
недостатньої розробленості поняттєвого апарату теорії великих соціальних груп [1],
воно набуло розширювальних тлумачень. У сучасному науковому дискурсі громадська
думка — це не лише думка як така, не лише продукт «чистого» мислення, а й те, що
можна співвіднести з потребово-мотиваційною сферою людей, з їхніми емоціями,
пристрастями. Слід враховувати також, що сутнісна ознака громадської думки полягає в
її надіндивідуальному, надособистісному характері, вона хоча й може усвідомлюватись
(привласнюватися) окремими індивідами як їхні власні міркування чи умовививоди,
насправді завжди є рівнодійовою найрізноманітніших впливів і взаємовпливів. Усе це
дає підстави визначати громадську думку як стан масової свідомості, що відображає не
тільки думки (судження, припущення, передбачення тощо), а й почуття та настрої великих
соціальних груп і суспільства в цілому, виражає їхнє ставлення до подій і явищ, які є
значущими з погляду суспільних потреб та інтересів [9]. Отже, громадська думка — питомо
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соціально-психологічне явище, що має вивчатися в усій його складності. І тому має бути
об’єктом не лише соціологічних (політологічних, соціально-демографічних і т. п.), а й
соціально-психологічних досліджень.
Проте у вітчизняному політикумі, та нерідко і в науковому середовищі, досі побутують
дещо спрощені уявлення як про особливості громадської думки, її природу, так і про
способи її вивчення. Бракує зокрема теоретико-методологічного осмислення підходів до
відстеження динаміки (плинності, змінюваності) громадської думки. Таке відстеження
передбачає організацію моніторингових досліджень, однак наявні технології останніх
мають зазвичай вузьку прагматичну спрямованість, оскільки розробляються переважно
«під вибори». Істотною вадою є також суто констатувальний характер переважної
більшості досліджень громадської думки, відстороненість від проблем її формування,
цілеспрямованої корекції.
Ці та інші ґанджі особливо даються взнаки в царині вивчення та врахування громадської
думки з питань освіти. Хоча освітянські справи і турботи зачіпають інтереси переважної
більшості українських родин (за даними репрезентативних масових опитувань, близько
60% громадян засвідчують, що в їхній сім’ї або в сім’ях їхніх батьків чи дітей є бодай
один учень чи студент), освіта все ще залишається значною мірою обійденою увагою
дослідників. Сам за себе говорить, наприклад, той факт, що жоден із соціологічних
центрів, вивчаючи довіру населення до різних суспільних інститутів, навіть не включає
до їх переліку вітчизняну систему освіти, а тим часом вона (про це йтиметься далі)
впродовж багатьох років є одним з незмінних лідерів суспільної довіри. Під час численних
«зондувань» громадської думки увагу звертають зазвичай лише на ті проблеми освіти,
що пов’язані з реалізацією проектів, які щедро фінансуються з недержавних джерел і,
отже, обіцяють певний зиск, або мають присмак скандальності. Зрозуміло, це не дає змоги
відтворити цілісну картину стану справ в освітній галузі та особливостей його сприйняття
суспільним загалом, а тим паче скласти адекватне уявлення про те, що потрібно зробити,
аби громадянська позиція суспільних груп, так чи інакше причетних до навчальновиховного процесу, сприяла його модернізації.
З огляду на зазначене очевидний науковий і практичний інтерес має, як нам видається,
нагромаджений в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України (далі
— ІСПП) досвід проведення моніторингу громадської думки щодо проблем освіти та
заходів з її реформування, який щорічно здійснюється під нашим керівництвом з 2000 р.
і поєднується з розробленням науково-дослідної тематики, присвяченої формуванню у
громадській думці позитивного образу освітніх інновацій. Дати загальне уявлення про
окреслений комплекс досліджень та деякі з отриманих результатів ми й ставимо за мету
в цій статті.
Виклад основного матеріалу. У соціологічній літературі масові опитування традиційно
поділяють на два види — ті, за допомогою яких вивчається громадська думка, і власне
соціологічні дослідження [5]. При цьому вивчення громадської думки розглядають
апріорі як щось значно простіше, як опитування, проведення яких фактично не вимагає
нічого крім дотримання загальноприйнятих вимог до формулювання запитань, побудови
вибіркових сукупностей респондентів тощо. Насправді ж вивчення громадської думки,
особливо якщо воно проводиться в моніторинговому режимі, пов’язане з вирішенням
низки специфічних і, сказати б, нестандартних завдань.
Насамперед зазначимо, що головна вимога до запитань, за допомогою яких здійснюється
моніторинг, — забезпечення порівнюваності даних усіх «зрізів» громадської думки. Тобто
запитання мають бути сформульовані відразу так, щоб їх можна було повторювати під час
наступних опитувань у незмінному вигляді або з такими мінімальними змінами, які не
ставлять під сумнів порівнюваності даних, і при цьому мають не зазнавати «морального
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старіння», не втрачати актуальності. Поряд із цим опитувальник має бути максимально
інформативним, давати по можливості вичерпну і конкретну інформацію про відображений
у громадській думці стан галузі чи проблему, яка вивчається. Тому запитання не
повинні бути занадто загальними, абстрактними, як це зазвичай буває, коли моніторинг
проводиться за допомогою запитань тестового типу. До того ж слід пам’ятати, що сам стан
галузі (проблеми), котра вивчається, внаслідок об’єктивних причин, цілеспрямованих дій
суб’єктів, які впливають на нього, ухвалюючи управлінські рішення, неминуче змінюється,
«обростає» новими нюансами і це спонукає запитувати носіїв громадської думки про те,
чого не питали в них раніше. Відтак виникає суперечність між принципом незмінюваності
опитувальника і потребою враховувати наявні зміни. Для вирішення цієї суперечності
крім основних (довгострокових) запитань, які власне і є моніторинговими, доводиться
послуговуватися час від часу також додатковими запитаннями, що мають ситуативний
характер, відгукуються на поточні події. Їх можна назвати подієвими.
Моніторинг громадської думки, про який тут ідеться, здійснюється науковцями ІСПП
за опитувальниками, що містять такі змістові блоки основних запитань:
— уявлення респондентів про рівень освіченості населення України;
— оцінка функціонального стану вітчизняної системи освіти і напрямку її розвитку;
— ступінь довіри до вітчизняної системи освіти (як правило, порівняно з іншими
суспільними інститутами);
— оцінка якості освіти, яку забезпечують вітчизняні навчальні заклади, і доступності
якісних освітніх послуг;
— проблеми освіти, що найбільше турбують громадян;
— євроінтеграційний вектор розвитку вітчизняної освіти;
— оцінка потреби і процесу реформування системи освіти в Україні, а також окремих
освітніх нововведень (запровадження ЗНО, 12-річного терміну навчання в загальноосвітніх
навчальних закладах, профілізація старшої школи, нові правила прийому до ВНЗ тощо);
— питання боротьби з корупцією в освіті;
— оцінка перебігу та підсумків вступних кампаній до вищих навчальних закладів.
Основні запитання моніторингового типу в разі потреби поєднуються, як уже
зазначалося, з подієвими. Зрозуміло, це ускладнює процедуру опитування. Проте не
варто трактувати їх як такі, що лише обтяжують її, роблять більш громіздкою. Наш
досвід показує, що дані, отримані за допомогою подієвих запитань, теж можуть бути
предметом строгих (кількісних) порівнянь, якщо ці запитання стосуються принципово
схожих об’єктів і містять однакове віяло відповідей. Саме так нами були сформульовані
запитання про обізнаність опитуваних стосовно таких подій, як, наприклад, ІІІ
Всеукраїнський з’їзд працівників освіти (2011 р.) та ухвалення нового Закону України
«Про вищу освіту» (2014 р.), що дало змогу виявити стійкі тенденції, які характеризують
рівень поінформованості суспільства в цілому і педагогічної спільноти зокрема щодо
найважливіших рішень, ухвалюваних у сфері освіти. Але навіть якщо й немає можливості
сформулювати однотипні подієві запитання з однаковим віялом відповідей, отримані дані
все одно можуть давати додаткову інформацію для якісних порівнянь.
Опитується на кожному етапі моніторингу (під час кожного моніторингового «зрізу»)
понад 2000 респондентів — за вибіркою, що репрезентує населення України віком від 16
років і старше. Оскільки частки суб’єктів освіти (вчителів, учнівської молоді тощо) у
соціально-демографічній структурі населення України, а отже і у вибірковій сукупності,
є недостатніми для статистично коректних висновків, застосовується принцип так
званої опуклої вибірки [5], що дає змогу опитувати їх у достатній кількості. Порушена
збільшенням квот суб’єктів освіти відповідність вибіркової сукупності соціальнодемографічним параметрам генерального масиву населення усувається у процесі обробки
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отриманих даних, які піддаються процедурі зважування за ознакою «рід занять». Таким
чином, отримуємо достовірну картину громадської думки як суспільства в цілому, так і
тих верств населення, що на момент опитування безпосередньо пов’язані з освітою.
Опитування здійснюються методом інтерв’ю в усіх регіонах держави, з 2014 р. — за
винятком Автономної Республіки Крим, м. Севастополя і захоплених сепаратистами
окремих районів Донецької та Луганської областей. Для аналізу регіональних особливостей
використовується умовний поділ України на західний, центральний, східний та південний
макрорегіони.
На наш погляд, нагромаджені в процесі моніторингу дані відтворюють освітні складові
громадської думки з належною повнотою і рельєфністю, відображаючи, з одного боку, стан
і динаміку розвитку освіти, її здобутки і «вузькі місця», з другого — проблеми формування
самої громадської думки з приводу цих здобутків і «вузьких місць». Треба відразу
визнати, вона не завжди є безпомилковою, що й природно. Адже суперечливість процесів,
що відбуваються у сфері освіти, неминуче тягне за собою також певну суперечливість
думок громадян. Поряд із прогресивними поглядами, справедливими наріканнями та
інвективами громадська думка містить і відверто хибні судження, віджилі стереотипи та
упередження, іноді спрощено реагує на виклики сучасного світу.
Усе це слід особливо підкреслити, оскільки громадська думка з питань освіти, на жаль,
формується в Україні досі переважно стихійно, в умовах дефіциту діалогу та зворотного
зв’язку ініціаторів реформ з тими суспільними верствами, яких вони стосуються. Тому
освітні складові громадської думки демонструють значну альтернативність позицій,
широкий спектр найрізноманітніших точок зору, що є ознакою незавершеності суспільної
дискусії, в нашому випадку — дискусії щодо проблем і перспектив розвитку вітчизняної
системи освіти.
Дати цілісну характеристику результатів моніторингу, який триває вже понад півтора
десятиліття, в одній короткій статті, зрозуміло, неможливо. До того ж ми їх неодноразово
аналізували у своїх попередніх публікаціях [7; 8; 10]. Тож виокремимо зараз лише деякі,
на нашу думку, найбільш показові тенденції, що випливають із цих результатів.
Перша. Українці доволі критично оцінюють досягнутий вітчизняною системою освіти
рівень якості навчання та доступності якісних освітніх послуг, хоча рівень критичності в
останні роки й знижується. Нині опитані (48 % загалом і 67 % серед освітян) здебільшого
переконані, що наразі українська освітня система забезпечує середню якість освіти;
як високу її оцінюють 9 %, як низку — 31 % (серед освітян — 9 і 19 %, відповідно). У
доступності якісної освіти для всіх громадян України при цьому сумніваються близько
60 % респондентів.
Друга. Незважаючи на критичну оцінку стану вітчизняної системи освіти, вона
користується в суспільстві величезною, як на українські реалії, довірою, незрівнянно
більшою, ніж інші суспільні інститути — органи державної влади, правоохоронні
структури, політичні партії тощо. Упродовж усього періоду спостережень система освіти
мала, як правило, позитивний баланс довіри/недовіри, тобто кількість респондентів, які
їй тією чи іншою мірою довіряють, перевищувала частку тих, хто не довіряє. Вищими
показниками довіри протягом тривалого часу могла похвалитися хіба що церква, часом
їх досягали також Збройні сили України. Зберігає своє місце серед лідерів суспільної
довіри система освіти й сьогодні, коли докорінні зміни в суспільстві та умови українськоросійської війни вивели в лідери довіри низку інших суспільних інститутів. Тією чи іншою
мірою довіряє освіті понад половину дорослого населення (53%), тоді як не довіряє менше
третини (30%).
Третя. Поступово зміцнюється впевненість людей у правильності напряму, в якому
розвивається освіта в незалежній Україні. При цьому систематичне вивчення думок
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населення переконливо показує: коли в освітній політиці спостерігаються ознаки відмови
від реформаторського курсу, рівень упевненості суспільства в правильному напрямі
розвитку освіти, знижується, а в міру розгортання реформ, рішучого їх обстоювання
керівництвом галузі, навпаки, зростає. Так, шість років тому, коли попередня влада
фактично зупинила найважливіші освітні реформи, «питома вага» опитаних, тією чи
іншою мірою впевнених, що освіта розвивається в правильному напрямі (32%), була
набагато меншою, ніж тих, які дотримувалися протилежної думки (41%). Нині ж кількість
позитивних оцінок фактично урівнялася з часткою негативних (36 і 38 %, відповідно).
Ще більше опитаних, тією чи іншою мірою впевнених у правильному напрямі розвитку
освіти, серед її працівників — 50%.
Четверта. На тлі невдоволення якістю освітніх послуг, що надаються в Україні,
спостерігається посилення орієнтації громадської думки на інтеграцію вітчизняної освіти
до європейського освітнього простору. Проте ця орієнтація посилюється не так швидко,
як можна було б очікувати. Протягом останніх десяти років частка дорослого населення,
що вважає євроінтеграцію української освіти надзвичайно важливим і першочерговим
завданням, зросла з 22 до 27%, а частка її противників, які категорично заявляють, що наша
освіта краща, ніж на Заході, а тому інтегрувати її до Європи не потрібно і навіть шкідливо,
зменшилася з 21 до 14%. Тобто зміни не надто разючі. Домінує паліативна позиція —
завдання євроінтеграції в перспективі слід розв’язувати, але вони не є найважливішими та
першочерговими (44%). Переважає така позиція і серед педагогічних працівників (62%),
тоді як серед учнів 10–11 класів уже беруть гору ентузіасти пришвидшеної євроінтеграції
(56%).
П’ята. На впевненість людей у правильності напряму, в якому розвивається
українська освіта, позитивний вплив справляє зменшення її корупційного доважку.
Найпереконливішим у цьому плані є той факт, що, за свідченням респондентів, чиї діти
чи онуки вступали до вищих навчальних закладів, у 2016 р. частка абітурієнтів, котрі
стали студентами без хабарів та блату, порівняно з 2008 р. зросла в 1,7% разу — з 39 до
68 %. Однак передчасним було б стверджувати, що корупцію в освіті наразі подолано чи
не повністю. З такими твердженнями не погоджуються понад 40 % респондентів, чиї діти
або онуки були абітурієнтами. Промовистими є й дані опитувань, згідно з якими щороку
кожен десятий громадянин України дає хабарі вчителям та викладачам. І, хоч як це
прикро, корупційні схеми часто-густо влаштовують не лише хабарників, а й хабародавців.
Так, від початку моніторингу практично незмінною залишається частка респондентів,
які вважають подарунки чи гроші для вчителів (викладачів, вихователів, керівників
навчальних закладів) більш чи менш прийнятною практикою (близько 60 %).
Шоста. Найбільшою мірою суперечливість громадської думки виявляється в
ставленні до освітніх реформ та інновацій, одні з яких переважною більшістю населення
схвалюються, інші ж, навпаки, сприймаються насторожено або й викликають відвертий
спротив. До тих інновацій, котрі мають значну підтримку, причому таку, що протягом
останніх років зростає, належить передусім зовнішнє незалежне оцінювання навчальних
досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Неабиякою популярністю
користується в Україні й ідея профілізації старшої школи. Принаймні з 2009 р. число її
прихильників жодного разу не було меншим половини опитаних, а в 2016 р. сягнуло 67 %.
Проте якраз тут і дається взнаки найбільшою мірою суперечливість громадської думки,
адже популярність профілізації перебуває в кричущому протиріччі з різко негативним
ставленням усіх категорій опитаних до запровадження 12-річного терміну навчання в
загальноосвітніх навчальних закладах, який саме й потрібен для того, щоб належним
чином здійснити профілізацію, не давши спотворити її задум.
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Сьома. Громадська думка з питань освіти позначена, на жаль, певною політизованістю.
Про це опосередковано свідчить регіональний розподіл відповідей на чимало запитань.
Так, якщо в регіонах, які були локомотивами Революції гідності, позитивних оцінок
напряму розвитку освіти у 2–3 рази більше, ніж негативних, то в тих, де повалений режим
пустив глибше коріння, їх, навпаки, на 7–9% менше.
Окреслені тенденції зумовлюються багатьма чинниками соціально-психологічного
плану, з-поміж яких далеко не останню роль відіграють менталітет і соціокультурні
традиції народу. Саме цим можна пояснити, здавалось би, ірраціональну довіру до освіти,
що не убуває попри критичну оцінку її наявного стану, як, утім, і довіру до церкви, яка
потерпає від міжконфесійних протистоянь, та Збройних сил, які донедавна перебували
в жалюгідному становищі. Довіра до цих суспільних інститутів має глибоке ментальне,
можливо архетипне, коріння, адже споконвіку в Україні найбільшою шаною були оточені
Духовний пастор, Воїн-захисник і Вчитель — хранитель знань, мудрості, сіяч доброго і
вічного. Водночас довіра до освіти нерідко ґрунтується на застарілих, консервативних
уявленнях про те, якою вона має бути в ідеалі, парадоксально поєднується з недовірою до
будь-яких заходів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, його модернізацію.
За нинішніх специфічних умов життєдіяльності українського соціуму багато громадян
сприймають освіту як своєрідний (чи не єдиний) «острівок» стабільності, незмінюваності і
відтак упереджено ставляться до освітніх реформ, їхньої євроінтеграційної спрямованості.
Соціокультурне підґрунтя має й таке негативне явище, як надмірна лояльність до корупції,
зокрема у сфері освіти. Дається взнаки традиційна корумпованість суспільного життя в
Російській імперії, що закріпилась у повсякденних звичках, стереотипах поведінки.
Логічні межі, зміст і характер громадської думки з питань освіти залежать також від
пізнавальних можливостей масової свідомості, її інтелектуальної оснащеності, наявного
запасу знань, а головне — від рівня поінформованості громадян про сутність перетворень,
що здійснюються в освітній галузі. Цей рівень був і залишається вкрай недостатнім.
Найважливіші державні рішення з проблем розвитку освіти доходять до пересічного
освітянина і, тим паче, споживачів освітніх послуг несвоєчасно, в неповному обсязі і без
потрібних коментарів. Наприклад, через півтора місяця після ІІІ Всеукраїнського з’їзду
працівників освіти добре поінформованими про його роботу та дискусії, що точилися
навколо нього, вважали себе лише 2 % опитаних, зокрема тільки 11 % працівників освіти.
Можна, звісно, припустити, що така байдужість до форуму, де ухвалювалися освітянські
рішення стратегічного значення, була можливою лише в умовах тодішнього політичного
режиму. Але ж не кращим виявився й рівень поінформованості опитаних, приміром,
щодо нового Закону України «Про вищу освіту». Через два місяці після його ухвалення
особисто читали Закон ті ж 2 % респондентів, серед працівників освіти — 9 %.
Нарешті, не слід скидати з терезів такого чинника, як маніпулювання громадською
думкою з боку апологетів минулого, їхні намагання спекулювати на необізнаності та
передсудах людей. Якраз так сталося з реформою, що передбачала перехід до 12-річної
школи. Як відомо, вона вперше стартувала у 2000-х роках, проте її підготовка та перші кроки
здійснення постійно супроводжувалися шельмуваннями, до яких вдавалися політичні
сили, не зацікавлені в європейському векторі суспільного розвитку, і в суспільстві, що
потерпало від матеріальних негараздів, їхні інсинуації, нігде правди діти, знаходили
дедалі ширший відгук. Цим і скористалися представники пріснопам’ятної Партії регіонів,
які з популістських міркувань провели через Верховну Раду постанову про скасування
розпочатої реформи.
Отже, громадська думка, разом з чинниками, що на неї впливають, потребує ретельного,
систематичного врахування ініціаторами реформ. При цьому потрібно мати на увазі, що
її врахування — процес складний і різноплановий, який належить здійснювати шляхом
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коригування: з одного боку, управлінських рішень, що різко розходяться з громадською
думкою в окремих питаннях, з другого — самої громадської думки, якщо вона виявляє
негативізм стосовно рішень стратегічного рівня, поступитися якими означало б звести
нанівець реформаторські зусилля. У разі протидії громадської думки рішенням стратегічного
рівня її потрібно змінювати, цілеспрямовано формуючи, роз’яснюючи суспільству сутність
пропонованих реформ і той «виграш», який воно отримає від їх реалізації.
Найкращі умови для цілеспрямованого формування громадської думки складаються
на етапі підготовки управлінських рішень. Проте за українських реалій найважливіші
рішення ухвалюються здебільшого в авральному порядку, коли з’являється слушна нагода
або коли не ухвалювати їх уже просто неможливо. Тому формувати громадську думку
доводиться переважно, так би мовити, навздогін, що значно важче, але теж не безнадійно.
Науково обґрунтований комплекс технологій формування позитивної громадської
думки щодо освітніх інновацій розроблено в ІСПП [2; 3]. Як необхідні структурні елементи
до нього увійшли:
— інформаційні (медійні) технології, за допомогою яких формуються первинні
уявлення про інновацію та здійснюється управління враженнями від неї;
— нетворкінгові (мережеві) технології, завдяки яким навколо інновації вибудовується
мережа соціальних взаємозв’язків та стосунків, що регулюють циркулювання інформації
про інновацію в мережах міжособового спілкування;
— акціональні технології, що забезпечують формування образу інновації на основі
особистісного досвіду взаємодії з нею, делегування повноважень учасникам інноваційного
процесу;
— технології рефлексивного управління, що стимулюють і підтримують суб’єктність
носіїв громадської думки;
— культуротворчі технології, які в широкому сенсі мають на меті, з одного боку,
сприяння становленню відкритої до інновацій людини (homo innovaticus), з другого —
створення потрібних для інноваційної діяльності умов.
Кожна з перелічених груп технологій має специфічне функціональне навантаження,
а всі разом за комплексного застосування спроможні дати синергетичний ефект, що
перевищує їхню сумарну результативність.
Нині розроблений комплекс технологій проходить апробацію в межах всеукраїнського
експерименту, який здійснюється згідно з наказом МОН України № 219 від 4 березня
2016 р. У ньому беруть участь 12 загальноосвітніх навчальних закладів дев’яти регіонів
України, до яких незабаром мають приєднатися опорні школи, створені за пілотним
проектом у сільській місцевості всіх регіонів. До експериментальної роботи залучено також
обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, низку класичних та педагогічних
університетів. Очікується, що експеримент істотно поліпшить ставлення охоплених ним
педагогів, учнів, батьків та територіальних громад до здійснюваних у галузі освіти реформ,
передусім до 12-річної школи, сформує у них мотивацію, уміння і навички організації
громадських акцій, дискусій та інших форм публічного обговорення освітніх нововведень
і, відтак, допоможе усвідомлено їх прийняти.
Висновок. Підсумовуючи викладене вище, маємо підстави констатувати, що
нагромаджений в ІСПП досвід розроблення науково-дослідної тематики, присвяченої
громадській думці, дав змогу, по-перше, осмислити останню як соціально-психологічне
явище; по-друге, обґрунтувати теоретико-методологічні та методичні засади моніторингу
її освітніх складових; по-третє, виокремити істотні тенденції динаміки громадської думки
щодо проблем вітчизняної освіти та заходів з її реформування; по-четверте, виявити
соціально-псхологічні чинники, що зумовлюють ці тенденції; по-п’яте, пов’язати в
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єдиному комплексі підходи до вивчення та цілеспрямованого формування громадської
думки, створення в масовій свідомості позитивного образу освітніх нововведень.
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СУБ’ЄКТНО-ВЧИНКОВИЙ ПІДХІД У СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ
ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ
Анотація. У статті представлено результати теоретико-методологічного дослідження
процесу соціалізації з позицій суб’єктно-вчинкового підходу. Поняття соціалізації, для
кращого розуміння його сутності, співвідноситься з поняттями біологізації, психологізації,
індивідуалізації, інтимізації. Звертається увага на відмінність соціалізації від навчання та
виховання. Положення про суб’єктно-суб’єктну взаємодію та спільний учинок розглядаються
як базові в дослідженні цього процесу. Обґрунтовується думка про суб’єктну готовність до
індивідуального та спільного вчинку як сутнісний критерій соціалізованості людини.
Ключові слова: процес соціалізації, суб’єкт, учинок, суб’єктно-суб’єктна взаємодія,
спільний учинок, суб’єктно-вчинковий підхід.
Вступ. Словом «соціалізація» позначають процес передавання суспільством
кожному новому поколінню позитивного і негативного досвіду спільного буття,
накопиченого людством протягом його історії. Соціально-психологічна особливість
процесу соціалізації вполягає в тому, що, на відміну від навчання і виховання, його не
можна планувати, регламентувати, розпочинати чи відміняти за чиїмсь бажанням чи
наказом. Не прийнято говорити про програми, плани, методи соціалізації, а також про
відповідальність конкретних установ і осіб за її результати? Водочас існування кожного
конкретного людського індивіда, кожної спільноти — великої і малої, людства в цілому,
було б об’єктивно неможливим, якби не сформувався і постійно не відтворювався механізм
соціалізації, якби суспільство і кожний окремий індивід не були однаково зацікавлені в
тому, щоб цей процес відбувався і якомога ефективніше.
Краще зрозуміти природу і сутнісну специфіку процесу соціалізації можна, якщо
співвіднести останній з феноменами, які перебувають з ним у стосунках суперечливої
єдності. Так, традиційним для наук про людину є діалектичне протиставлення соціального
і біологічного як природного. Відтак логічно визнати необхідність, з одного боку,
розрізнення, а з іншого — поєднання уявлень про процеси соціалізації та натуралізації
(біологізації), що передбачає формування у людини уявлення про себе як частину не тільки
соціального, але й природного світу, екологічної (зокрема природозахисної) свідомості,
ставлення до свого організму, свого тіла, свого фізичного розвитку як цінності, турботу
про своє здоров’я, а також бажання та вміння гармонізувати природне і соціальне в собі
і навколо себе.
Соціалізація передбачає прилучення людини до світу культури шляхом засвоєння
спільно здобутого, накопиченого й узагальненого досвіду людства, дотримання
встановлених і загальноприйнятих у соціумі норм і правил поведінки, формування у
людини соціально типових рис характеру, загальнолюдських цінностей, національної
свідомості, почуття патріотизму, любові до свого народу, поваги до своєї держави тощо.
Але не менш важливо створити належні умови для процесів індивідуалізації, тобто
формування в людини Я-образу себе як вільного і водночас відповідального творця,
автора свого індивідуального і суспільного життя; здатності залишатися собою, бути
тим, ким хочеш, незалежно від зміни умов існування, виявляти і відстоювати свою
неповторність, своєрідність, оригінальність, унікальність тощо. Знову ж таки, якщо

155

Розділ 2.
соціалізація більшою мірою передбачає формування у людини відкритості, публічності,
підзвітності, підконтрольності, то зовсім іншим, а в чомусь і протилежним, цілям
слугує процес інтимізації, а саме — збереженню і розвитку того, що утворює внутрішній
план внутрішнього життя людини. Існують також певні підстави для діалектичного
співвіднесення процесів соціалізації і психологізації. Річ у тім, що людська істота не
народжується з якоюсь готовою системою психіки, сформованими вищими психічними
функціями, свідомістю, характером, думками і почуттями, з тим, що маємо на увазі,
коли вимовляємо слова «душа» і «душевність», «дух» і «духовність» тощо. Тому якщо
соціальні якості індивіда є результатом процесу соціалізації, то становлення і розвиток
його психічних якостей слід відповідно пов’язувати з процесом психологізації. Людський
індивід від самого початку запотенційований можливістю як соціального, так і психічного
способу буття, що актуалізується за умови ініціативної взаємодії молодших поколінь
зі старшими, які є носіями і суб’єктами сформованої системи психіки. Знову ж таки,
завдяки діалектичному поєднанню процесів соціалізації та психологізації в молодої
людини відбувається становлення різних соціально-психологічних якостей і здатностей
— до емпатії, співпереживання, фасилітації, співробітництва, толерантного ставлення до
оточення, готовності до самоперевершення і самопожертви заради благополуччя інших
тощо.
Проте проблема, що викликає найбільш активне обговорення в соціально-психологічних
колах, стосується суб’єктного статусу учасників процесу соціалізації.
Виклад основного матеріалу. Прийнято вважати, що у процесі соціалізації його
суб’єкти беруть участь: соціум (суспільство, громада, держава); різні інститути соціалізації
(сім’я, дитсадок, школа, вищий навчальний заклад, центри виховної роботи, виправні
заклади, у певному розумінні — армія, правоохоронна система); різні агенти, модератори,
фасилітатори соціалізувального процесу (батьки, рідні, близькі люди, вихователі, вчителі,
наставники, ЗМІ, герої книжок, фільмів тощо); нарешті — сама людина як автор власного
індивідуального та суспільного життя.
Чому індивіда як об’єкта соціалізації слід визнавати також і суб’єктом цього процесу?
1. Насамперед людський індивід від самого початку свого життя є носієм онтичної
схильності-готовності до набуття власне людських властивостей, без чого навіть найкращі
соціалізувальні проекти були б безсилі допомогти йому стати людиною.
2. Свою суб’єктно-авторську активність і зацікавленість у тому, щоб стати
соціалізованою істотою, людський індивід виявляє шляхом спонтанної ініціації
комунікативних контактів з носіями соціального досвіду, а також інтеріоризації, засвоєння,
накопичення, індивідуалізації, інтерпретації та апробації останнього у практиці свого
індивідуального та суспільного життя.
3. З раннього дитинства індивід нарощує суб’єктну здатність до самосоціалізації —
самостійного вибіркового оволодіння життєво важливими і цікавими особисто для нього
соціокультурними цінностями, смислами, компетенціями, дискурсами і практиками.
4. Потенціал індивіда як суб’єкта соціалізації специфічним чином виявляє себе
також у готовності і спроможності прилучитися до процесу соціалізації інших індивідів,
що також сприяє його розвитку як члена суспільства.
Проте завдання полягає не в тому, щоб перекладати соціалізувальну ініціативу і
відповідальність із суспільства на індивіда чи навпаки, а в тому, щоб, відпрацьовуючи
обидва варіанти, бачити можливість і необхідність їх коректного і творчого поєднання у
вигляді цілісного конструкта. Адже як соціалізація індивіда неможлива без його активної
суб’єктної, авторської, творчої участі, так і актуалізація притаманного йому потенціалу
соціальності неможлива без активної участі в цьому процесі вже соціалізованих суб’єктів,
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без застосування розроблених і перевірених практикою механізмів соціалізації, без
відповідних інститутів тощо.
Якщо говорити про принципи, що становлять методологічну основу такого
інтегративного підходу до соціально-психологічного розуміння сутності феномена
соціалізації, то в більшості досліджень відповідного спрямування пріоритет віддається
принципу суб’єктно-суб’єктної взаємодії. Однак спеціальний аналіз цього питання підходу
дозволяє виявити низку соціально-психологічних проблем, що заслуговують на увагу.
Так, існують різні погляди щодо визначення того моменту, з якого процес соціалізації
індивіда можна розглядати саме як суб’єктно-суб’єктну взаємодію. Деякі дослідники, як
зазначалося, не готові визнати немовля суб’єктом соціалізувального процесу, оскільки
вважають, що статус суб’єкта людина здобуває тільки тоді, коли вона вже має сформовану
свідомість і самосвідомість, Я-образ, Я-концепцію тощо. На думку інших, соціалізувальний
процес розпочинається ще до зачаття дитини у цінностях, смислах, культурних
диспозиціях, провідних мотивах, стосунках її майбутніх батьків (В.В. Давидов), а її
безпосередня суб’єктно-суб’єктна взаємодія з іншими людьми розпочинається вже тоді,
коли, перебуваючи в утробі матері, вона виявляє елементарну психофізіологічну здатність
до контактування. Тому, мовляв, аби не спізнитися, дорослим краще заздалегідь починати
ставитися до ще не народженої дитини як до суб’єкта її власного і власне людського життя.
Доречно звернути увагу і на те, що немовля, «користуючись» своєю немічністю
і нездатністю до самостійного існування, може підпорядковувати собі життя свого
соціалізованого оточення. Тобто небезпека формування суб’єктно-об’єктних, об’єктносуб’єктних і об’єктно-об’єктних стосунків і форм взаємодії може виникати на найбільш
ранніх етапах соціалізації індивіда і фіксуватися у вигляді певного ставленнєвоповедінкового стереотипу, що, як правило, негативно позначається на налагодженні
стосунків дитини з іншими суб’єктами на наступних етапах соціалізувального процесу.
Дитина як суб’єкт свого життя і учасник процесу власної соціалізації зазнає постійних
кількісних і якісних змін. Дорослі нерідко зі значним запізненням помічають ці зміни, а
тому не завжди встигають вчасно скоригувати свою суб’єктну активність, підлаштувати її
під нові суб’єктні запити і можливості дитини. У результаті можуть виникати проблемні
моменти у формуванні суб’єктно-суб’єктних стосунків, небезпека їх трансформації в
суб’єктно-об’єктний, об’єктно-суб’єктний чи об’єктно-об’єктний формати.
Ще одна проблема пов’язана зі складністю налагодження процесу суб’єктно-суб’єктної
взаємодії між індивідом й іншими учасниками процесу соціалізації на різних його етапах.
Типовим прикладом тут можуть слугувати випадки, коли між членами сім’ї, між батьками
і вихователями дитсадка, батьками і вчителями виникають суперечності, конфлікти з
приводу цілей і засобів навчання, виховання, фізичного, психічного і соціального розвитку
дитини.
Проте сама лише суб’єктна активність (і суб’єктно-cуб’єктна взаємодія) може не
відповідати прийнятим у суспільстві критеріям, за якими соціалізованого індивіда можна
відрізнити від несоціалізованого. Адже індивіда, який порушує прийняті в суспільстві
норми поведінки, який скоює злочини, ми теж вважаємо суб’єктом діяльності і засуджуємо
його, якщо він здатен усвідомлювати свої дії. Тому, спираючись на науковий доробок
академіка В. А. Роменця та його послідовників, цілком логічно доповнити суб’єктний
підхід у дослідженні процесу соціалізації вчинковим підходом.
Річ у тім, що категорія вчинку поєднує в собі уявлення про суперечливу єдність
свободи і відповідальності, індивідуально-неповторного, особистісного і суб’єктного
планів людського буття, а сам реальний учинок є універсальним способом практичного
розв’язання означених суперечностей, умовою розвитку власне людського в людині і
соціального в соціумі. До речі, К. О. Абульханова, розглядаючи головні функції людини як
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суб’єкта, розпочинає їх перелік з функції узгодження активності, що має індивідуальний
характер, із соціальними структурами, нормами та формами діяльності [1]. Якщо до цього
додати розуміння вчинку як вищої форми розвитку суб’єктної активності окремої людини
та соціальної групи [2], то правомірно стверджувати, що саме суб’єктна готовність індивіда
до практичного здійснення вчинків є сутнісним критерієм оцінки його соціалізованості.
Проте виникає питання щодо механізму соціалізації, який би міг забезпечити формування
такої готовності. Проведені в цьому напрямі дослідження дали змогу сформулювати ідею
про необхідність конкретизації і доповнення принципу суб’єктно-вчинкової взаємодії
науковим положенням про спільний учинок як соціально-психологічний механізм
соціалізації індивіда [3; 4].
Розгляньмо ці положення.
1. Вчинок слід відрізняти від дії, діяльності, поведінки, а, зрозуміло, спільний учинок —
від спільної діяльності, групової поведінки, які можуть набувати ознак учинковості, а
можуть бути в цьому розумінні нейтральними, асоціальними і навіть відверто злочинними.
Здійснення спільних учинків спрямоване на вільне творення і практичне запровадження
його учасниками системи духовних цінностей, моральних критеріїв, норм і правил, за
якими вони мають намір будувати своє життя як члени малої чи великої соціальної групи.
2. Слід вирізняти спільні вчинки соціалізувального плану, в яких у ролі суб’єктівфасилітаторів виступають соціалізовані інші — батьки, вихователі, вчителі, старші товариші
тощо. При цьому головною метою визнається створення для особи, що соціалізується,
необхідних умов її становлення як суб’єкта індивідуального і суспільного життя, який
готовий до вчинків істини, добра, краси, любові тощо.
3. Якщо на початкових етапах соціалізувального процесу допускаються елементи
наслідування прикладів учинків, здійснених значущими іншими (реальними людьми,
кіногероями, героями літературних творів тощо), то на завершальному його етапі, молода
людина повинна бути здатною виявляти справжню вчинкову самостійність і креативність,
а також готовність до спільного зі значущими іншими вчинку.
4. Соціалізувальний ефект спільного вчинку визначається покладеною в його основу
ідеєю зацікавленого взаємообміну можливостями і досягненнями: кожний кожному віддає
за максимумом те, що є в нього найцінніше, і навзаєм за максимумом засвоює те найкраще,
що пропонують йому інші учасники спільновчинкової взаємодії. Як альтернативні, у
цьому випадку, розглядаються варіанти: егоїстичний (більше брати — менше віддавати),
альтруїстичний (менше брати — більше віддавати), паритетний (скільки взяв — стільки
віддав), що поступаються вищезазначеному своїми формувально-розвивальними
можливостями.
5. Специфіка процесу соціалізації, побудованого на основі механізму спільного
вчинку, полягає в тому, що до добровільної персональної і спільної відповідальності його
учасників за вчинене додається їхня персональна й спільна відповідальність за процес і
результат становлення одне одного як носіїв і творців соціальних цінностей та смислів.
6. Високий соціалізувальний потенціал спільного вчинку пояснюється тим, що
останній відтворює сутнісну специфіку людського буття, моделює наближену до
реальності ситуацію соціального розвитку, а також пропонує особі, яка соціалізується,
засвоїти найбільш гуманні і конструктивні способи розв’язання її життєвих проблем.
Отже, теорія та методологія соціально-психологічного дослідження феномена
соціалізації повинна спиратися на положення про гармонійне поєднання життєвих
потреб суспільного організму і потреб становлення індивіда як соціальної істоти, а також
на положення про визнання індивіда і суспільства — з його інститутами та агентами —
рівноправними учасниками соціалізувального процесу. При цьому має бути визначені

158

Психологічні виміри розвитку освіти
і враховані суб’єктні можливості, права та обов’язки кожного з них, а також конкретні
соціально-психологічні умови, в яких здійснюється цей процес.
Індивід може протистояти неприйнятним, на його погляд, способам соціалізувального
впливу, коли, скажімо, замість переконування застосовується навіювання чи
санкціонування, метод «батога і пряника», інші маніпулятивні техніки. Проблеми можуть
виникати і тоді, коли суб’єкт соціалізації сам нехтує цінностями, порушує норми, які
пропонує засвоїти його об’єктові.
Висновки. Запровадження суб’єктно-вчинкового підходу до соціально-психологічного
дослідження процесу соціалізації передбачає застосування принципів суб’єктносуб’єктної взаємодії, вчинково-вчинкової взаємодії, суб’єктно-вчинкової взаємодії, а також
методологічного положення про спільний учинок — усвідомлюваний, цілеспрямований,
організований і водночас спонтанний процес добровільного і бажаного для кожного з його
учасників взаємообміну душевними та духовними ресурсами, а також взаємоузгодженого
творення ними нових цінностей і смислів свого індивідуального та суспільного буття.
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Tatenko V.O. Аgent-deed approach in socio-psychological study of the problems of socialization of man
Abstract. The article presents the results of the theoretical and methodological research of the
process of socialization from the standpoint of the аgent-deed approach. The notion of socialization,
for a better understanding of its essence, correlates with the concepts of biologization, psychologization, individualization, and intimization. Attention is drawn to the distinction between socialization
and education. The provisions on subject-subject interaction and joint action are considered as basic
in the study of this process. The idea of subjective readiness for an individual and a joint action as
an essential criterion of socialization of a person is substantiated.
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МОЖЛИВОСТІ ПІДТРИМАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я
ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ТРИВАЛОЇ ТРАВМАТИЗАЦІЇ
Анотація. У статті визначено ключові (цілісність, самореалізованість, самоврегульованість) та допоміжні індикатори психологічного здоров’я особистості на
індивідуально-психологічному рівні (креативність, збалансованість, адаптивність); на
ціннісно-смисловому рівні (пошук нових сенсів, осмислення досвіду, здатність отримувати
задоволення від життя); на соціально-психологічному рівні (схильність до співробітництва,
здатність співпереживати, відповідальність перед соціумом). Встановлено вектори
реабілітаційної роботи, що є компонентами моделі соціально-психологічної реабілітації:
робота, спрямована на досягнення стійкого самоприйняття, підвищення рівня
комунікативної компетентності, відновлення самоефективності та ціннісно-смислової
цілісності. Визначено наступні аспекти підтримання і відновлення психологічного здоров’я
різних верств населення в умовах травматизації: відновлення ресурсів життєздатності,
підвищення самоефективності людей, що переживають втрату, покращення адаптації
проблемної молоді, відновлення втраченої цілісності та неперервності внутрішньо
переміщених осіб, розробка реабілітаційних програм для мобільних додатків, залучення
великих груп людей засобами плейбек-театру як методу покращення самоприйняння,
реконструювання ідентичності, інтеграції травматичного досвіду.
Ключові слова: психологічне здоров’я, пролонгована травматизація, індикатори
психологічного здоров’я, вектори соціально-психологічної реабілітації, самоприйняття,
комунікативна компетентність, самоефективність, ціннісно-смислова цілісність.
Вступ. Вкрай довга і підступна війна, тривожні новини з приводу поранених і
вбитих, фінансові негаразди, необхідність вимушено міняти місце проживання, роботу,
спеціальність призводять людей до втрати такого важливого почуття збалансованості,
цілісності, стабільності. Невизначеність і напруженість зовнішньої ситуації підштовхує
людину до переживання незахищеності, невпевненості у собі і власному майбутньому,
згодом провокуючи і стійке погіршення самопочуття, зниження рівня психологічного
благополуччя.
На появу афективних і поведінкових розладів адаптації, різних клінічних варіантів
посттравматичного стресового розладу впливають складні патерни чинників, серед яких
називають особливості травматичної події, демографічні, соціальні, клінічні, соціально- та
індивідуально-психологічні чинники, характеристики стану здоров’я. Всі ці різноманітні
чинники, з яких складаються патерни, взаємодіють один з одним, запускаючи чи
підтримуючи певні порушення [2].
Травматичною для великої частки населення є потужна інформаційно-психологічна
війна, спрямована проти України. У тих, хто потрапив під гіпнотизуючу дію мас-медіа
та відповідних інтернет-ресурсів, фіксуються зміни психічного здоров’я, втрачається
адекватність відображення світу, деформуються особистісні цінності, орієнтації, світогляд.
Такі зміни обумовлюють прояви девіантної антисоціальної поведінки й становлять
небезпеку і для суспільства, і для держави. Серед порушень превалюють як нозологічні
— соціально-стресові розлади, так і клінічно окреслені психічні розлади від гострої реакції
горя до посттравматичного стресового розладу [6].
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Про медико-психологічну допомогу при різноманітних розладах психічного
здоров’я, про можливості його підтримки і відновлення, пишуть сьогодні чимало [2,
3, 4, 6]. Психологи-практики співпрацюють з лікарями у соматичних, наркологічних,
психіатричних клініках, санаторіях, реабілітаційних центрах. Однак крім фізичного і
психічного здоров’я у більшості мешканців нашої країни страждає здоров’я психологічне,
особистісне, якому, на жаль, приділяється менше уваги. Саме тому дослідження шляхів
збереження і відновлення особистості, яка переживає наслідки гібридної війни, останнім
часом набирає актуальності.
Отже, метою роботи колективу лабораторії соціальної психології особистості Інституту
соціальної і політичної психології є визначення шляхів підтримання психологічного
здоров’я в умовах масивної та пролонгованої травматизації, викликаної переживанням
подій війни.
Виклад основного матеріалу. Психологічне здоров’я і суб’єктивне благополуччя
як особистісні реалії у масовій свідомості фактично ототожнюються і фігурують
серед найважливіших життєвих цінностей. Ці жадані феномени сприймаються майже
синонімічно не лише у побуті, а й у науці. Благополуччя зазвичай визначають як щасливий
стан задоволеності власним життям, що передбачає охоплення фізичних, психічних та
соціальних контекстів. А здоров’я у свою чергу трактують як повне фізичне, душевне і
соціальне благополуччя.
У книзі соціолога Лаури Хайман, яка називається «Щастя: розуміння наративів і
дискурсів» (2014), приведено результати дослідження уявлень про щастя представників
середнього класу Британії. Виявилося, що люди розташовують себе всередині різних
дискурсів, коли вони думають і спілкуються про щастя. Панівним для Британії (і не
лише для неї — Т. Т.) є так званий «терапевтичний дискурс» з його розумінням щастя як
індивідуального і нормативного виклику, що передбачає турботу про себе і самопізнання.
Людина може зробити себе щасливою сама, і саме цьому присвячено більшість пропозицій
терапевтичної індустрії та літератури з самодопомоги. Менш популярними виявилися
альтернативні дискурси, які вважають пріоритетними зовнішні ресурси, наприклад
суспільні відносини, гроші і працю [12, с. 313].
Чимало авторів вважають, що щастя і благополуччя насамперед культурно обумовлене,
тому є потреба проведення порівняльних досліджень у різних культурах. Так, емпірично
доведено, що на переживання щастя по-різному впливають різні релігії: духовність та
релігійна віра є дієвішими предикторами щастя для протестантів і католиків, ніж для
євреїв [10].
Багатьом українцям здається, що економічне зростання зробить їх здоровішими
і благополучнішими. Але все не так однозначно. Проведене Р. Істерліном спочатку
в Японії, а потім в 19-ти інших країнах з дуже відмінними культурними традиціями
широкомасштабне дослідження показало, що вплив зростання внутрішнього валового
продукту на коефіцієнт щасливості є обмеженим. У післявоєнній Японії з її «економічним
дивом» люди щороку почувалися дедалі щасливішими, як, напевно, буде і у нас. Однак
як тільки прибуток на душу населення досяг відносно високого рівня, люди стали радіти
набагато менше [див. 9]. Відомо, що переважна більшість мешканців країн Євросоюзу
і північної Америки мають більше матеріальних благ, ніж їхні батьки, однак відсоток
щасливих серед них не збільшується; навпаки, рівень депресії і тривоги різко зростає.
Досить суперечливими є дані щодо залежності переживання щастя і благополуччя
від індивідуально-психологічних характеристик особистості. Дослідження доводять
наявність прямого зв’язку між обґрунтованим альтруїзмом, поведінкою, спрямованою
на допомогу іншим, і станом щастя. Існує сильна кореляція між благополуччям, щастям,
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здоров’ям і довголіттям людей, які емоційно і поведінково є співчутливими, але лише до
тих пір, поки вони не перевантажені завданнями допомоги іншим [13].
Найбільш перспективними, на наш погляд, є дослідження внутрішнього благополуччя,
які належать Даніелю Канеману, засновнику гедоністичної психології і нобелевському
лауреату. Протягом останніх двох десятиліть він вивчає швидке і повільне мислення, тобто
емоційну, інтуїтивну і усвідомлену, раціональну сторони особистості, експериментально
доводячи, що швидке мислення таємно впливає на величезну кількість наших життєвих
виборів, і не тільки. Наше «я, яке відчуває», перебуває у теперішньому, та «я, яке пам’ятає,
згадує», перебуває у минулому, продукують абсолютно різні концепції щастя. «Я, що
відчуває» (називатимемо його чуттєвим) відповідає на питання «А тепер добре? Тепер
боляче?», тоді як «Я, яке згадує» (називатимемо його рефлексивним), відповідає на
питання «Як все було в цілому?». Особистість переживає за цілісну повість власного
життя і дуже хоче, щоб її історія вийшла хорошою, а головний герой — достойним. І тут
виявляється, що оцінка як всього життя, так і окремих епізодів, оцінка кульмінації подій
та розв’язки, фіналу має пріоритетне значення порівняно з тривалістю і інтенсивністю
реальних переживань [5].
Виходить, що особистість — це насамперед наше рефлексивне Я, а не Я чуттєве,
хоча саме Я чуттєве власне і проживає щоденно наше життя. Ми живемо під тиранією
пам’ятливого рефлексивного Я і часто-густо щось робимо саме заради нього. Це Я
вважає щастям задоволеність людини своїми думками про власне життя, а не реальними
переживаннями.
Здоров’я набагато тісніше корелює із щастям, ніж інші змінні. Очікування людей з
приводу здоров’я мають безпосередній вплив на їхнє реальне здоров’я і пов’язане з ним
щастя, і це якоюсь мірою віддзеркалює парадокс Істерліна. Відповідно до цього парадоксу
щастя на національному рівні не збільшується паралельно зростанню багатства з того
моменту, як базові потреби людини починають задовольнятися. Так само більший рівень
задоволеності здоров’ям фіксується у країнах з низьким економічним рівнем, ніж у країнах
з більш високими стандартами [11]. Люди, які вірять, що все в житті залежить від їхніх
власних зусиль, більш задоволені життям і здоровіші, ніж ті, у кого є багато грошей.
Індикатори здорової особистості ми визначали емпірично з використанням методики
непрямого контекстуального інтерв’ю. Аналізувалися найвідоміші теорії особистості
класиків світової психології, представлених в енциклопедіях, підручниках, словниках.
Загалом було проаналізовано 32 теорії: А. Адлера, Х. Айзенка, А. Бандури, А. Бека,
К. Горні, В. Джеймса, Е. Еріксона, П. Жане, Дж. Келлі, Р. Кеттела, Ж. Лакана, К. Левіна,
Р. Д. Лейнга, Г. Марселя, А. Маслоу, Г. Меррея, Р. Мея, У. Мішеля, Я. Морено, Г.
Оллпорта, Ф. Перлза, В. Райха, К. Роджерса, Дж. Роттера, Г. Саллівена, Б. Скіннера,
В. Франкла, З. Фройда, Е. Фромма, Е. Шпрангера, В. Штерна, К.-Г. Юнга. Процедура
інтелектуальної фільтрації дозволила зібрати первинну емпіричну інформацію завдяки
фільтрам, в якості яких виступали питання: «Яка особистість для автора є нормальною,
збалансованою, гармонійною, зрілою?», «Які характеристики особистості говорять про
відсутність відхилень, невротичних розладів, патологічних станів?», «Які синоніми для
опису здорової особистості використовує автор?». Для обробки даних використовувався
метод контент-аналізу. Схожі висловлювання різних авторів об’єднувалися в інтегральні
одиниці аналізу. Так було отримано 35 інтегральних показників здорової особистості,
серед яких деякі зустрічалися у кожного другого автора, як, наприклад, цілісність чи
потреба у самореалізації, а інші згадувалися лише одноразово, як, наприклад, сміливість,
віра у себе чи емоційна глибина.
Наступним кроком аналізу було визначення частотності кожного показника і побудова
відповідної ієрархії індикаторів психологічного здоров’я особистості. Для подальшого
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узагальнення даних всі отримані показники було поділено на три групи: соціальнопсихологічні, індивідуально-психологічні та ціннісно-смислові. Найбільшою виявилася
група індивідуально-психологічних характеристик (21 показник). Другою за кількістю
стала група ціннісно-смислових характеристик (12 показників). Найменшою виявилася
третя — соціально-психологічна група (3 показники), щоправда, кожен з них включав
чимало схожих понять і перші два мали високу частотність [8].
В результаті виявилося, що психологічно здорова особистість є цілісною,
самореалізованою та самоврегульованою. Така особистість характеризується креативністю,
збалансованістю та адаптивністю (індивідуально-психологічний рівень); має схильність
до пошуку нових сенсів, осмислення досвіду та відрізняється здатністю отримувати
задоволення від життя (ціннісно-смисловий рівень); схильна до співробітництва, здатна
співпереживати та відчуває відповідальність перед соціумом (соціально-психологічний
рівень) [8].
Чи можемо ми щось робити, щоби в умовах такої тривалої і підступної війни все ж
підтримувати і оновлювати психологічне здоров’я? Це безумовно можливо. Завжди
знайдеться хоча б «невеличкий острівець позитиву», на якому людині вдасться
«залогінитися» і перепочити від емоційних штормів, як слушно формулює І.В. Березко
[1, c. 32–33]. І нехай перші спроби самостабілізації будуть непевними, хисткими, але з
них поступово пробуджуватимуться нові ресурси і розростатиметься більш стабільне
підґрунтя життєстійкості.
Ми виділили чотири основні вектори роботи над собою, що є складовими моделі
соціально-психологічної реабілітації: це підвищення самоприйняття, комунікативної
компетентності, самореалізованості і цілісності.
1. Самоприйняття не передбачає зниження рівня вимогливості до себе, відмови від
відповідальності і самодисципліни чи безмежної поблажливості до власних недоліків
і помилок. Поліпшення самоприйняття — це насамперед розвиток рефлексивності.
Мішені внутрішніх зусиль: формування звички до перманентного самоспостереження;
осмислення власного ставлення до змінюваних життєвих обставин; вчасна увага до
внутрішніх суперечностей, які виникають.
2. Висока комунікативна компетентність не передбачає збільшення кількості
знайомих, друзів, інтенсивності спілкування у соціальних мережах. Досягнення більш
високого рівня комунікативної компетентності — це перш за все увага до формування
загального доброзичливого ставлення до оточення. Мішені внутрішніх зусиль: зростання
толерантності до інакшості тих, хто поруч, їхньої несхожості на нас, інших цінностей і
пріоритетів; розвиток емпатійності, чуйності до переживань тих людей, з ким нас зводить
доля; формування поступливості, здатності до компромісів заради взаєморозуміння і
співробітництва.
3. Продуктивна самореалізація не передбачає здатності заробляти великі гроші,
досягати кар’єрних висот чи безмежної влади. Досягнення більш високого рівня
реалізованості та самоефективності — це розгортання внутрішнього потенціалу,
віднайдення власного призначення. Мішені внутрішніх зусиль: активізація уваги
до власних зацікавлень, здатностей, обдаровань; розвиток довготривалої мотивації,
формування здатності долати перешкоди; щоденна стимуляція креативності і віри у власні
сили.
4. Особистісна цілісність не передбачає прагнення стабільних умов існування,
пошуку прогнозованості і передбачуваності. Досягнення більшої цілісності — це передусім
розвиток почуття власної неперервності, текучості, змінюваності. Серед головних мішеней
внутрішніх зусиль слід назвати розвиток здатності поєднувати власне минуле, теперішнє
і майбутнє, формування готовності до ціннісно-смислового оновлення під впливом
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життєвих несподіванок та роботу над життєстійкістю, здатністю сприймати випробування
як стимул для зростання.
Колектив лабораторії вивчає найскладніші і найактуальніші аспекти соціальнопсихологічної реабілітації особистості, психологічне здоров’я якої потребує пильної
уваги. Так, у дослідженні співробітниці лабораторії Т.О. Ларіної виявлено, що негативні
наслідки травматизації можуть бути певним чином нейтралізованими завдяки вчасному
відновленню індивідуально-психологічних, особистісних і соціально-психологічних
ресурсів життєздатності людини. Включення травмованої людини до мережі довіри
і взаєморозуміння, стимуляція схильності до співробітництва, практикування
стабілізації ризиків стають шляхами підвищення життєздатності. Особливу увагу
психологу-консультанту слід приділяти розвиткові таких когнітивних властивостей як
флексибільність, оптимальна оцінка життєвої ситуації, віра у контрольованість подій,
здатність рефлексувати. Не слід забувати і про формування навичок здорового копінгу,
що сприяють внутрішньому балансу, рівновазі та стійкості [7].
Конструктивним способом переживання втрат, яких чимало на цій війні, за даними
співробітниці лабораторії К.В. Мирончак, є відновлення особистісної самоефективності.
Психолог-консультант має допомогти людині оновити частково зруйновану ціннісносмислову структуру особистості, стимулюючи її активність, стабілізуючи самооцінку,
активізуючи нефункціональні ресурси, які перестали використовуватися з різних
причин [7].
Однією з найбільш вразливих груп людей, чиє психологічне здоров’я постраждало
під час війни, є проблемна молодь, яку вивчає співробітник лабораторії Б.П. Лазоренко.
Він виявив соціально-психологічні чинники, які деструктивно впливають на адаптацію
проблемної молоді (фрагментація, дисоціація і відчуження) та знайшов способи
трансформації негативних станів у позитивні. Це і навчання майбутній професії, робота за
фахом, і збереження існуючої або створення нової сім’ї, і робота у групах взаємодопомоги,
організованих за принципом «рівний рівному». Але в таких умовах проблемна молодь
ефективніше опановує навички ефективного спілкування, продуктивніше вирішує
конфліктні ситуації [7].
Спеціальну увагу приділено психологічній допомозі внутрішньо переміщеним особам
у роботі співробітниці лабораторії Ю.Д. Гундертайло. Показано необхідність додаткової
професійної підготовки психолога-практика, що працює з переселенцями, та визначено
шляхи профілактики вторинної травматизації і лікарів, і соціальних працівників, і
психологів. Розглянуто потенціал арт-терапії як найдоступнішого, гнучкого інструменту
роботи з постраждалим населенням, що сприяє відновленню особистісної цілісності та
неперервності, підвищуючи емоційний інтелект та сприяючи більшій самореалізації у
нових життєвих обставинах [7].
Виходячи із все більшої розповсюдженості сучасних технологій у житті пересічної
людини, особливу увагу в дослідженні співробітника лабораторії М.С. Дворник було
приділено ролі мобільних телефонів у психологічній допомозі постраждалим. Адже
за даними 2016 р. кількість власників мобільних телефонів в Україні вже перевищила
35%, а серед молоді їх більше 70%. Взаємодія психотерапевта і клієнта все частіше
супроводжується використанням електронного листування, онлайн-консультування,
застосуванням спеціальних комп’ютерних програм для експертної оцінки і тривалого
моніторингу психічного стану. Мобільні додатки як програмне забезпечення портативних
пристроїв можуть допомагати як самій людині, так і психологу чи психотерапевту
відстежувати динаміку розладів та попереджати ускладнення. Цьому сприятимуть,
наприклад, спеціально розроблені електронний «щоденник настрою» та серії «домашніх
завдань» для відпрацювання корисних навичок. Завдяки поставленим на телефон чи
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планшет реабілітаційним програмам можна долучатися до спільнот взаємодопомоги,
контролювати спалахи гніву, панічні атаки, будувати оптимістичні плани на майбутнє [7].
Вивчення можливостей одночасного надання психологічної допомоги великим групам
людей є предметом дослідження співробітника лабораторії В.В. Савінова. Він апробує
такий метод, як плейбек-театр, у якому травмована людина може розповісти власну
історію, а глядачі разом із нею бачать акторську імпровізацію з приводу пережитого і поновому осмислюють набутий досвід. Відновлювальні ефекти плейбек-театру полягають
у саморозкритті, що відбувається легко і невимушено, оновленому самовизначенні у
наративі, коли людина реконструює свою ідентичність та переосмислює певний фрагмент
життєвого шляху; відреагуванні складних почуттів та відчуженні травматичного досвіду
[7].
Висновки. Психологічно здорова, благополучна особистість є цілісною,
самореалізованою та самоврегульованою. На індивідуально-психологічному рівні вона
характеризується креативністю, збалансованістю та адаптивністю; на ціннісно-смисловому
рівні має схильність до пошуку нових сенсів, осмислення досвіду та здатність отримувати
задоволення від життя; на соціально-психологічному рівні схильна до співробітництва,
здатна співпереживати та відчуває відповідальність перед соціумом.
Векторами психологічної допомоги, з яких складається модель соціальнопсихологічної реабілітації травмованої особистості, є робота, спрямована на досягнення
стійкого самоприйняття, підвищення рівня комунікативної компетентності, відновлення
самоефективності та ціннісно-смислової цілісності.
Найважливіші аспекти підтримання і відновлення психологічного здоров’я особистості
в умовах масивної та пролонгованої травматизації, викликаної переживанням подій війни,
це:
— оперативне відновлення індивідуально-психологічних, особистісних і соціальнопсихологічних ресурсів життєздатності;
— регенерація частково зруйнованої ціннісно-смислової структури та активізація
тимчасово недієвих ресурсів заради підвищення самоефективності;
— навчання проблемної молоді майбутній професії, стимуляція професійної активності,
створення сім’ї, робота у групах взаємодопомоги;
— використання арт-терапії у роботі з внутрішньо переміщеними особами з метою
відновлення втраченої особистісної цілісності та неперервності;
— апробація спеціальних реабілітаційних програм для телефону чи планшету, які
сприятимуть підвищенню саморегуляції, кращому осмисленню досвіду, побудові
планів на майбутнє, залученню до спільнот взаємодопомоги;
— залучення до психологічної реабілітації великих груп людей плейбек-театру як методу
покращення самоприйняння, реконструюванню ідентичності, інтеграції травматичного
досвіду у цілісну життєву історію.
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Titarenko T.M. Possibilities of supporting psychological health of personality in conditions of temporary injury
Abstract. The key (integrity, self-realization, self-regulation) and supporting indicators of personal psychological health are presented in the article: on individual psychological level (creativity,
balance, adaptability); on value-semantic level (search for new meanings, understanding of the
experience, the ability to enjoy life); the socio-psychological level (the tendency to cooperate, ability
to empathize, social responsibility). There are established rehabilitation work vectors that are the
components of social and psychological rehabilitation model: work aimed at achieving sustainable
self-acceptance, improving communicative competence, restore self-efficacy and value-semantic
integrity. There are identified the following aspects of the maintenance and restoration of psychological health for different segments of the population in terms of trauma: recovery of viability
resources, increasing of self-efficacy of people’s who experience loss, improving the problem youth
adaptation, restoring the lost integrity and continuity of internally displaced persons, developing
of rehabilitation programs for mobile applications, attracting large groups of people by means of
Playback Theatre as a method of improving the self-perception, identity design, traumatic experience integration.
Keywords: psychological health, prolonged trauma, psychological health indicators, vectors of
social and psychological rehabilitation, self-acceptance, communicative competence, self-efficacy,
value-semantic integrity.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОБУТКІВ ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
У ПЕДАГОГІЧНУ ПРАКТИКУ
Анотація. Дослідження присвячено проблемі впровадження досягнень прикладної
психології у педагогічну практику. В роботі окреслено методологічні вектори дослідження
явища психологічної практики, визначено роль і місце прикладної психології у системі
психологічного знання і суспільної практики. Практичне застосування одержаних
результатів знайшло відображення у розробці та емпіричному втіленні організаційнофункціональних моделей, принципів і методичного забезпечення діяльності психологічної
служби системи освіти.
Ключові слова: прикладна психологія, педагогічна практика, наукова психологія,
психологічна служба, практичний психолог, принципи, методологія, психологічна технологія.
Вступ. У наукових колах дискусії щодо необхідності запровадження в освіту досягнень
психологічної науки точилися у 70-тих і 80-тих роках ХХ століття. Ґрунтувалися вони
на неоднозначному і трагічному досвіді впровадження ідей педології і психотехніки у 20тих, 30-тих роках та результатах поодиноких дослідницьких робіт з упровадження посади
психолога в експериментальних школах.
До початку 90-тих років ідея запровадження психологічної служби в освітню галузь
у суспільстві визріла остаточно, чому сприяли докорінні соціально-політичні зміни
у нашій країні [6, 7, 8, 11]. Система державного управління, у тому числі і управління
освітою, визнала необхідність впровадження досягнень психологічної науки в освітянську
практику [16, 17].
Систематична робота зі створення психологічної служби в освітній галузі України
почалася з 1991 р., коли в Інституті психології (директор — О.В. Киричук) було створено
новий підрозділ — Центр психологічної служби в системі народної освіти (керівник —
В.Г. Панок). Основним завданням роботи Центру було створення психологічної служби
у системі освіти, розробка фундаментальних нормативних документів і методичного
забезпечення діяльності її працівників.
Вирішення такої масштабної соціальної проблеми передбачало розв’язання трьох
надзвичайно непростих завдань:
1. На основі теоретичного узагальнення робіт вітчизняних і зарубіжних психологів
та методологічного осмислення психологічного практикування здійснити узмістовлення
прикладної психології як специфічного виду професійної діяльності.
2. Розробити принципи, методи і зміст методичного забезпечення діяльності
працівників психологічної служби — практичних психологів і соціальних педагогів, на
основі метатеоретичного і еклектичного підходів до процесу і змісту психологічного
практикування з можливістю визначення ефективності і результативності надання
психологічної допомоги.
3. Ґрунтуючись на результатах аналізу: практики запровадження в систему освіти
психологічних служб у нашій і зарубіжних країнах; історії розвитку прикладних галузей
психології, передовсім — педології і психотехніки; сучасного стану і тенденцій розвитку
системи освіти в Україні побудувати організаційні і методичні засади діяльності

167

Розділ 2.
психологічної служби, у тому числі — шляхом розробки її нормативно-правового
забезпечення. При цьому, необхідно було дотриматися умов, які б дозволили: а) у повній
мірі реалізувати гуманістичний потенціал прикладної психології у педагогічній практиці;
б) забезпечити органічне (безконфліктне) входження нової структури психологічної
служби в існуючу систему освіти; в) забезпечити виконання завдань реформування галузі
при наявності різних підходів, тенденцій і бачень цього процесу в суспільстві у подовж
тривалого часу.
Науково-теоретична і методологічна рефлексія, розробка організаційних засад і
методичне забезпечення здійснювались як єдиний процес і містили: науково-теоретичне
узагальнення підходів, результатів експериментування і набутого практичного
досвіду; розробку різного роду організаційних моделей і технологій психологічного
практикування; апробацію і доопрацювання моделей і методів у практичній діяльності;
широке упровадження психологічних інновацій у практику та оцінку ефективності
процесу і результатів цього впровадження; закріплення одержаних результатів у
нормативних документах МОН України. Такі підходи до організації інноваційного
процесу — об’єднання науки і практики на одному «майданчику», застосовуються зараз
в інноваційних економіках.
Отже, метою даної статті є систематизований опис процесу і результатів впровадження
здобутків прикладної психології у процес сучасного реформування освіти засобами
психологічної служби.
Виклад основного матеріалу. Прикладна психологія як теоретична основа діяльності
психологічної служби.
Коли мова йде про методичне забезпечення діяльності цілісної психологічної служби
як єдиної скоординованої системи, різноманітні школи, концепції і напрями у психології
виявляються малоефективними, оскільки не забезпечують єдності підходів, методик і
методів психологічного практикування. В теоретичному «полі» психології різні теоретикометодологічні позиції часто є несумісними як на рівні категорійно-поняттєвого апарату,
так і на рівні окремих методик [2, 3, 9, 10, 14]. Отже, для побудови теоретичної основи
психологічного практикування в умовах єдиної психологічної служби необхідно було, з
позицій метатеоретичного підходу, розробити теоретико-методологічні засади прикладної
психології, визначивши її сутність, структуру, базові принципи, методологію і категорійнопоняттєвий апарат. Результати такої роботи можуть не тільки підвищити ефективність
надання психологічної допомоги і психологічного супроводу, але й помітно покращити
професійну підготовку майбутніх працівників служби в умовах вищого навчального
закладу.
Теоретичним підґрунтям нашого дослідження стали фундаментальні роботи
вітчизняних і зарубіжних психологів предмету психологічної науки, процесу, форм
і методів психологічного практикування (Б.Г. Ананьєв, Л.С. Виготський, В. Вундт,
Г.С. Костюк, С.Д. Максименко, А. Маслоу, А.В. Петровський, К. Роджерс, В.А. Роменець,
С.Л. Рубінштейн, Е. Штерн, З. Фрейд). Теоретичні орієнтири щодо специфіки прикладної
психології містяться у роботах Г.С. Абрамової, О.Ф. Бондаренка, В.О. Моляко,
В.В. Рибалки, В.М. Синьова, Т.М. Титаренко, Н.В. Чепелєвої, Т.С. Яценко.
Методологічною основою цього дослідження були загальнонаукові підходи до
дослідження проблем людини у процесі її саморозвитку (В.Г. Кремень, Г.С. Сковорода,
В.О. Сухомлинський, Тейяр де Шарден, Г.П. Щедровицький); принципи, методи і підходи
до цілісного вивчення людини у процесі її онтогенетичного розвитку, які були започатковані
у педології і психотехніці (П.П. Блонський, Л.С. Виготський, Г.С. Костюк, С. Хол,
М.І. Шпільрейн); ідеї діяльнісного підходу у психології (О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн);
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вчинковий (В.А. Роменець, В.О. Татенко, Т.М. Титаренко, А.В. Фурман) та системноструктурний підходи (О.М. Ткаченко).
Психологічне практикування.
Психологічна практика (психологічне практикування) є, на наш погляд, наріжним
каменем, базовою категорію для узмістовлення прикладної психології [2, 4, 5, 9, 14].
Перше, що тут необхідно зазначити — це визнання того факту, що психологічна практика
є специфічним видом активності людини, який не може бути зведений до інших
[9]. Суб’єктом психологічного практикування є окрема людина або група людей, що
розглядається у ролі соціального суб’єкта. Активність суб’єкта психологічної практики
зазвичай носить свідомий, цілеспрямований характер, а її основна мета — здійснення
впливу на іншу людину (групу людей) з тим, щоб досягти бажаної (звичайно — соціально
схвалюваної) поведінки або зміни настанов, відношень, уявлень, цінностей тощо.
Об’єктом психологічної практики завжди постає інша людина або група людей, а її
окремим видом є випадки, коли сам суб’єкт розглядається як об’єкт і його активність
спрямовується на себе самого.
Зауважимо, що поняття «суб’єкт» і «об’єкт» застосовуються нами цілком умовно,
оскільки у даному випадку і суб’єкт і об’єкт психологічної практики — це живі люди,
які мають власну суб’єктність. Власне психотерапевтичний чи психокорекційний процес
є одним з різновидів суб’єкт-суб’єктної взаємодії, міжособистісного спілкування [3, 5,
7, 13]. Психологічне практикування здійснюється або безпосередньо — через засоби
міжособистісного спілкування, або опосередковано — з допомогою спільної предметної
чи знакової діяльності.
Предмет психологічної практики становить зміст психічного, душевного життя людини,
її настрої, думки, ставлення, почуття, переконання, риси характеру, якості її особистості,
зміст свідомого і несвідомого, схильності і здібності, навички і звички, поведінка та вчинки.
Психологічну практику ми визначили як одну з форм соціальної і духовної практики
особистості (суб’єкта психологічної практики), що спрямована на внесення змін у
поведінку і внутрішній світ іншої особистості (об’єкта психологічної практики), її
ставлення, наміри, світогляд, індивідуальний розвиток та соціальні зв’язки, збереження
та вдосконалення її індивідуальності.
У цьому аналітичному контексті все розмаїття психологічного знання можна умовно
розподілити на три великі групи: наукова психологія, позанаукова психологія та ужиткова
або повсякденна [7, 9, 10, 12, 14]. Названі типи психологічного знання виконують роль
світоглядних позицій, на основі яких — свідомо чи несвідомо — здійснюється психологічне
практикування.
В реальній психологічній практиці часто поєднуються елементи трьох названих
видів психологічного знання. У реальному процесі психологічного практикування іноді
буває неможливо чітко розрізнити які його методи відносяться до наукової, а які — до
позанаукової або повсякденної практики. Методи вдосконалюються, трансформуються,
змінюють свій статус. Усе це обумовлює необхідність чіткого визначення методологічних
засад психологічної практики та критеріїв відбору адекватних практичних методів. Останнє
передбачає специфічну професійну діяльність — перетворення теорій, методів і методик
наукової, позанаукової і побутової психології у конкретні технології психологічного
практикування. Такий вид науково-практичної діяльності ми, слідом за Л. С. Виготським,
назвали прикладною психологією.
Сутність прикладної психології.
У науковій психології основним предметом вивчення є психіка та її прояви, отже
видами (напрямами) психологічної науки є ті дисципліни, предметом яких є вивчення
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предмету (психіки) у різних формах його прояву або у різних умовах її (психіки)
функціонування [2, 10, 12].
Прикладна психологія тут виявляє свою синтетичну природу. Кожен з видів прикладної
психології «споживає» наукові дані з усіх видів наукової (і не тільки наукової) психології.
Таким чином, існують підстави стверджувати, що наукова і прикладна психології мають
специфічні структури, які відрізняються між собою. Види наукової психології розрізняють
відповідно до предмету психологічних досліджень та основних умов і чинників, що на
нього впливають (загальна, соціальна, вікова, експериментальна і т.п.). Види прикладної
психології розрізняються за сферами упровадження психологічних знань у суспільну
практику (педагогічна, юридична, інженерна і т.п.).
Безпосереднє застосування наукової методології у процес психологічного
практикування породжує чисельні ускладнення [3, 4, 5, 7, 13]. Отже «містком» між
психологічною практикою і науковою психологією може бути прикладна психологія,
основною функцією якої якраз і є трансляція фундаментальних психологічних законів,
принципів і підходів до конкретних соціальних проблем конкретної людини (рис. 1).

Рис. 1. Взаємодія прикладної психології з психологічною практикою і науковою психологією.

Отже, прикладна психологія — це галузь професійної діяльності, метою якої є розробка
і упровадження у психологічну практику цілісних технологій і методів практичної роботи
шляхом інтеграції (синтезу) знань, методів і законів наукової, позанаукової і побутової
психології з досвідом і методами психологічного практикування. Прикладна психологія
має специфічну мету, методологію, принципи і категорійно-поняттєвий апарат, що
відрізняються від різних типів психологічних знань і психологічної практики.
В результаті багаторічних досліджень було з’ясовано [9], що прикладна психологія
виконує три специфічні функції в системі психологічного знання і практики: синтез
різних за своєю природою методологічних і теоретичних поглядів на предмет (психіку)
та закономірності його розвитку; аналіз і узагальнення досвіду психологічного
практикування, його методів, методик, прийомів; створення на основі реалізації перших
двох функцій методів, методик і технологій психологічного практикування. Ці специфічні
функції не можуть бути редуковані ані до дослідницьких, ані до практичних.
Науково-методичне забезпечення діяльності працівників психологічної служби системи
освіти.
Одним із результатів теоретичного пошукування в галузі прикладної психології
є проектно-технологічний підхід, в основу якого покладено методологію соціального
проектування [6, 8, 9]. Основу названої методології складають поняття «проект» і
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«технологія». Проектно-технологічний підхід має свої переваги перед «методичним»,
функціональним підходом у практичній педагогіці і психології.
Розглядаючи методи психологічної практики, передусім, маємо відзначити, що метод
тут — це сукупність певних прийомів, дій, методик, що застосовуються у конкретних
життєвих умовах та у конкретній ситуації надання психологічної допомоги особистості.
Специфіка методу тут полягає у застосуванні певних усталених дій до конкретних умов
практичної діяльності. Метод застосовується, у першу чергу, для реалізації окремих
дій (операцій). Технологія ж передбачає одержання конкретного кінцевого результату.
Кінцевого результату, який передбачається у конкретному проекті.
Проектування нині розглядається як окремий вид професійної діяльності і базується
саме на застосуванні різних технологій. Майстерність реалізації проектів якраз і полягає в
оптимальному виборі технологій і технологічних процедур — методів, методик, прийомів.
Психологічна технологія — це система взаємопов’язаних і взаємообумовлених
методів, методик і процедур, що спрямовані на внесення змін, перетворення предмету
психологічної практики, досягнення конкретного кінцевого результату. Вона містить
діагностичні, формуючі та оцінні складові і спрямована на розв’язання певного кола
соціальних (психологічних) проблем особистості [9, 11].
Якщо залишатися на позиціях старого «методичного» підходу, то маємо констатувати,
що з цих позицій надзвичайно важко виокремити об’єктивні критерії оцінювання
результативності і ефективності застосування корекційно-розвиткових впливів у
педагогічній практиці. Коли кінцевий результат представлений у вигляді побажань або
просто співпадає з деякими ідеологічними установками — ми стикаємося із суб’єктивізмом
в оцінюванні. Інша справа — оцінка соціальних проектів. Оцінювання проекту може
описуватись двома основними поняттями: «результативність» і «ефективність».
Результативність — це відповідність одержаних результатів очікуваним результатам,
які заявлялись на початку виконання проекту. За наявності чітко відпрацьованої системи
критеріїв результативність можна навіть виразити у кількісному вигляді (наприклад — у
процентах).
Ефективність проекту полягає в адекватності застосованих в ході його реалізації
методів, методик і витрат ресурсів, тому оцінювання ефективності спирається в основному
на теоретичні уявлення про природу процесів, на які впливає проектна активність.
Для вдосконалення методичної роботи у психологічній службі системи освіти була
запропонована стандартна структура методичної розробки (програми, методики) [8], яка
знайшла своє застосування в освітянській практиці [11].
Одним з прикладів застосування проектно-технологічного підходу до вирішення
складних освітянських проблем є інформаційно-освітня протиалкогольна програма
«Сімейна розмова» для учнів 7–8 класів, яка здійснюється під керівництвом УНМЦ
практичної психології і соціальної роботи з 2010 р. по теперішній час. Щорічно у Програмі
беруть участь від 17 до 33 тисяч учнів з 13 регіонів України [15]. Оцінюючи в цілому
ефективність Програми, можна обґрунтовано стверджувати, що діяльність психологічної
служби у даному напрямі має не тільки виховний, а й широкий соціальний вплив на
суспільство, підвищуючи авторитет школи, вчителя, освіти в цілому.
Розбудова організаційно-методичних засад психологічної служби у системі освіти.
Реалізація теоретичних поглядів та концепцій у практиці роботи існуючої системи
освіти, та ще й у період соціальної нестабільності — справа надзвичайно складна. Без
підтримки і розуміння тогочасних керівників галузі і науковців створення організаційних
основ психологічної служби у системі освіти було б неможливим. Натомість, таке розуміння
було, що власне і відкрило можливість для масштабного соціального експерименту під
назвою «психологічна служба».
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Подією, що суттєво вплинула на розвиток прикладної психології в Україні, була Перша
всеукраїнська конференція з практичної психології (м. Луцьк, 11–14 листопада 1991 р.).
Саме в ході цієї конференції були обговорені концепція, шляхи та основні напрями
розвитку психологічної служби системи освіти, проект положення про психологічну
службу, обговорені організаційні моделі та специфіка методичного супроводу її діяльності.
Усе це стало основою для створення низки перших нормативних документів Міністерства
освіти, що регулювали діяльність практичних психологів.
Основною структурною одиницею психологічної служби системи освіти є навчальнометодичні центри. Саме цим психологічна служба в Україні відрізняється від психологічних
служб системи освіти багатьох інших країн.
1993 р. було прийнято «Положення про психологічну службу в системі освіти України»,
яке визначало сферу діяльності, права та функціональні обов’язки її ланок, а психологи
стали називатися «практичними». Наступного, 1994 р. в освітянських закладах України
вже працювало 2852 практичних психологи. Тільки 471 із них (тобто 6,5%) мали базову
вищу освіту.
У липні 1998 р. Міністерство освіти України (міністр — В.Г. Кремень) спільно з
Академією педагогічних наук України створили Український науково-методичний центр
практичної психології і соціальної роботи як наукову установу Академії і як головну
методичну організацію психологічної служби системи освіти. Центр було створено на
базі і під науковим керівництвом Інститут психології імені Г.С. Костюка (директор —
С.Д. Максименко). Таким чином, організаційна структура психологічної служби набула
своєї завершеності.
У 2004 р. сталася значна подія в історії психологічної служби системи освіти України.
23 квітня відбулося засідання колегії Міністерства освіти і науки України (міністр —
В.Г. Кремень), яка вперше за роки існування служби розглянула питання «Про стан і
перспективи розвитку психологічної служби системи освіти». Рішення колегії визначило
основні напрями діяльності психологічної служби на багато років вперед. З того часу
працівники психологічної служби відзначають 23 квітня як своє професійне свято —
«День практичного психолога».
Сьогодні психологічна служба, за статистичними даними 2015–2016 навчального року,
складається з 22616 працівників [11]. З них, практичні психологи — 14780 осіб, соціальні
педагоги — 7054, методисти міських і обласних центрів — 782. За означений навчальний
рік до працівників служби зареєстровано 3 014 130 звернень від учнів, батьків, педагогів
та представників державних і громадських організацій. Мільйони звернень свідчать не
тільки про зростаючий авторитет служби серед основних цільових аудиторій, а й про її
суттєву роль у зниженні соціальної напруги у нашому суспільстві.
Психологічна служба відзначає двадцятип’ятиріччя свого існування в складних
соціально-політичних умовах. В результаті російської агресії з’явилося майже два
мільйони внутрішньо переміщених осіб, серед яких майже двісті тисяч дітей, тисячі
загиблих і десятки тисяч поранених [1]. Знову перед працівниками служби постали
непрості виклики — робота з психологічною травмою, горем, проблеми емоційного
вигоряння та ін. [6, 11, 15]. На початок 2016 р. психологічна допомога була надана більше
як 145 тисячам постраждалих, з них більше 74 тис. переселених дітей, учнів, студентів,
більше 41 тис. їхніх батьків, більше 3 тис. дітей і сімей поранених, майже 31 тис. дітей і
сімей учасників АТО [11].
Усе сказане доводить, що психологічна служба стала невід’ємною частиною освітньої
галузі, вона суттєво впливає на навчально-виховний процес, покращує самопочуття і
захищає психічне і соціальне здоров’я усіх його учасників і виявилася здатною професійно
відповісти на виклики сьогодення. Вважаємо, що створення і діяльність психологічної
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служби у системі національної освіти сьогодні може вважатися одним з найбільш вдалих
результатів її реформування.
Висновки. Підводячи підсумки історико-психологічного аналізу проблем розвитку
прикладної психології, маємо можливість констатувати, що психологічна теорія і
психологічна практика, складаючи до певної міри цілісність, породили необхідність
виникнення прикладної психології, яка має специфічну мету, методологію, принципи і
категорійно-поняттєвий апарат.
Специфічною функцією прикладної психології у системі психологічних знання і
практики є проектування розвитку конкретної особистості як індивідуальності в контексті її
унікальних життєвих обставин шляхом розробки і застосування корекційно-розвивальних
технологій. Визначення сутності психологічної технології та обґрунтування її в якості
методичної одиниці у прикладній психології дозволило створити умови для методичного
забезпечення психологічного практикування, зокрема, в діяльності психологічної служби
системи освіти.
На основі теоретичних уявлень про сутність прикладної психології та особливостей
методичного забезпечення психологічного практикування було обґрунтовано структуру,
організаційні принципи, мету і завдання функціонування психологічної служби у системі
освіти. Сьогодні психологічну службу можна вважати одним з найбільш вагомих внесків
працівників Національної академії педагогічних наук України у реформування освіти.
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Розділ 2.
Panok V.G. Implementation achievements of applied psychology in pedagogical practice
Abstract. The present research is dedicated to the problem of definition of applied psychology and impact it innovations in school practice. It is made on a standpoint of system-structural
and historical approaches and on the basis of theoretical projection organizational and functional
models of activity of psychological service of education.
The article reveals theoretical analysis of contemporary approaches to the role and place of
applied psychology in a system of psychological knowledge. It defines and describes the specifics
of activity of psy¬chological services as centers of psychological practice.
Practical application of theoretical principles of development of applied psychology is reflected
in the development and empirical implementation of organizational and functional models, principles and methods of psychological services.
Keywords: applied psychology, pedagogical practice, psychological service, practical psychologist, principles, methodology and psychological technology.
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РОЗДІЛ 3.

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА ЯК БАЗОВА ЛАНКА В СИСТЕМІ
БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
УДК 37.01

Ляшенко О. І.,
Мальований Ю. І.,
Президія НАПН України

НА ШЛЯХУ ДО НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ
ЗАСАДИ І ВИКЛИКИ
Анотація. Стаття окреслює концептуальні засади реформування української середньої
школи і висвітлює шляхи подолання кризових явищ у загальній середній освіті. Реформування
української школи має передбачати зміну методологічних підвалин її функціонування.
Зазначається, що в основу модернізації змісту освіти покладено компетентнісний,
діяльнісний і особистісно орієнтований підходи до навчання. Передбачається ширше
використання предметно-інтегрованого підходу до структурування змісту середньої освіти.
Стверджується, що підвищення якості середньої освіти можливе за умови утвердження
нового, інноваційного типу освіти, який формує особистість, здатну генерувати нові ідеї
і вносити зміни в культуру і довкілля, успішно розв’язувати проблемні життєві ситуації.
Пропонуються основні кроки для реформування загальної середньої освіти.
Ключові слова: загальна середня освіта, профільне навчання, реформування української
школи, модернізація змісту освіти, компетентнісний підхід, принцип дитиноцентризму.
Вступ. Упродовж століть людство шукає відповідь на запитання: яким необхідним
загальним досвідом (інтелектуальним, моральним, світоглядним, навчальним та ін.)
має оволодіти кожна підростаюча особистість, щоб стати успішною в житті? Останнім
часом цей досвід намагаються описати за допомогою категорії «компетентність». Саме
цілеспрямоване формування такого базового досвіду (компетентностей), необхідного
кожній людині для успішної життєдіяльності, є функцією загальної середньої освіти.
Природно, що зміст зазначеного досвіду, форми і методи оволодіння ним зумовлюються
реальним станом і актуальними перспективами розвитку країн і людства в цілому.
Тому перманентні зміни, яким піддається сам досвід і загальна середня освіта загалом, є
об’єктивним і закономірним явищем. Проте освітні проблеми, які попри всі намагання їх
вирішити, все ж накопичуються, призводять до необхідності здійснення на певному етапі
кардинальних змін, які можливі лише за умови реформування [1; 2].
За роки незалежності загальна середня освіта утвердилася в Україні на нових
методологічних засадах. Відбулося становлення її нового змісту, який спрямований на
цілі і цінності демократичного суспільства, особистісний розвиток учнів, виховання їх
як громадян-патріотів України, креативних та інноваційних особистостей. Все більше
актуалізується компетентнісна орієнтованість змісту, його діяльнісна складова. Позитивну
роль у формуванні і модернізації змісту шкільної освіти відіграв запроваджений на початку
нинішнього століття механізм державних освітніх стандартів як чинників збереження
єдиного освітнього простору і водночас забезпечення можливості навчальних закладів
реалізувати ідею індивідуалізації та диференціації навчання.
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Здійснено масштабну роботу зі створення вітчизняних підручників з усіх предметів
шкільної програми. Нині українська школа має підручники для всіх класів, які реалізують
зміст загальної середньої освіти.
Важливим кроком у реалізації особистісно орієнтованого підходу в шкільній освіті
стало запровадження в старшій школі профільного навчання. Створено значну частину
його дидактико-методичного забезпечення, триває пошук раціональних моделей такого
навчання.
Зроблено певні кроки щодо використання дидактичних можливостей інформаційних
технологій в загальній середній освіті. Комп’ютеризовано майже всі школи, створено низку
дидактичних посібників, засобів і навчальних матеріалів з комп’ютерною підтримкою.
Досить прогресивним і необхідним для підвищення освітнього рівня громадян
України стало законодавче встановлення дванадцятирічного терміну навчання в
загальноосвітній школі, яке, однак, було необґрунтовано скасовано на завершальному
етапі його впровадження у 2010 р. До того ж з різних причин не всі засадничі ідеї розбудови
нової освіти були повною мірою й успішно реалізовані, що спричинило низку проблем
у сучасній загальній середній освіті країни, які негативно впливають на її рівень і якість.
Мета статті полягає у намірі виокремити найбільш істотні проблеми в сучасній
вітчизняній загальній середній освіті, які зумовлюють необхідність її реформування,
проаналізувати сутність передбачуваних змін і окреслити шляхи розв’язання цих проблем
в реаліях української школи.
Виклад основного матеріалу. Як свідчить аналіз змісту шкільної освіти та його
реалізації в навчальних програмах і підручниках, здійснений науковцями НАПН України
[3], він не позбавлений істотних недоліків. Передусім тут недостатньо реалізована ідея
компетентнісної спрямованості навчання, зміст в основному (до того ж далеко не повною
мірою) зорієнтований на формування предметних компетентностей, а такі ключові
компетентності, як уміння вчитися, громадянська. інформаційно-комунікаційна та ін.
практично залишилися поза їх дидактичною реалізацією. Зберігається надмірне розмаїття
навчальних предметів і курсів, що веде до перевантаженості учнів, яка зумовлена,
крім іншого, недосконалою структурованістю змісту, особливо в старшій школі,
перенасиченістю його в ряді випадків другорядним матеріалом, недостатнім урахуванням
вікових і пізнавальних можливостей учнів у доборі навчального матеріалу. У нинішньому
змісті загальної середньої освіти практично проігноровано принцип інтеграції знань і явно
недостатньо реалізовано принцип фундаменталізації змісту освіти.
Зазначене спричинює катастрофічне зростання кількості навчальних предметів, що
підлягають обов’язковому вивченню (від 20 до 60 відсотків залежно від класу у порівнянні
з 1990 р.), а також збільшення на 1–2 години щоденного навчального навантаження учнів
основної і старшої школи. Все це негативно впливає на результативність навчального
процесу і стан здоров’я школярів. Так, у сучасних загальноосвітніх навчальних закладах
частка дітей із низьким рівнем фізичного здоров’я зростає від 31–38 відсотків у початкових
класах до 53–66 відсотків серед старшокласників [4].
Не зважаючи на значну роботу, проведену зі створення національного фонду шкільних
підручників, все ж далеко не всі вони задовольняють сучасним вимогам до навчальної
книги і відповідають цільовим освітнім пріоритетам. Більшою мірою це стосується
покоління підручників для 9–11 класів, де реалізовано зміст освіти, визначений стандартом
2004 р. До типових їх недоліків слід віднести недосконале структурування навчального
змісту, його перевантаженість матеріалом, у ряді випадків навіть не передбаченим
навчальною програмою, надання переваги репродуктивному типу навчання, недостатню
увагу організації самостійної пошукової діяльності учнів у процесі роботи з підручником.
Загалом зміст більшості підручників не підпорядковано головній стратегічній меті —
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Загальна середня освіта як базова ланка в системі безперервної освіти
формуванню здатності учнів використовувати здобуті знання в житті, у практичній
і навчальній діяльності, як засіб розв’язання різноманітних життєвих ситуацій. Між
тим, саме цей недолік у загальноосвітній підготовці українських школярів засвідчили
результати міжнародного порівняльного дослідження якості шкільної природничоматематичної освіти TIMSS, у якому наша країна брала участь у 2007 і 2011 рр. Тоді
завдання, які передбачали застосування здобутих знань у реальних життєвих ситуаціях,
для пояснення природних процесів і явищ тощо успішно виконала лише третина наших
учнів, які брали участь у дослідженні.
У підручниках нового покоління для початкової і основної школи, виданих в останні
роки, ці недоліки дещо нівельовані, проте їх компетентнісний потенціал, особливо у
формуванні ключових компетентностей, залишається ще далеко не реалізованими.
Крім того, сучасні підручники практично не враховують можливості інформаційнокомунікаційних технологій у навчанні і недостатньо орієнтовані на їх використання у
навчальному процесі.
Недостатньо інтенсивно та зі значними труднощами відбувається профілізація
старшої школи як одна із визначальних засад її ефективного функціонування в сучасних
умовах. За статистичними даними лише 47 відсотків від загальної кількості випускників
шкіл 2015 р. здобували освіту за відповідним профілем [4]. До основних причин такої
ситуації слід віднести передусім несформованість у масштабах країни необхідної мережі
загальноосвітніх навчальних закладів для повноцінного забезпечення профільного
навчання (особливо в сільській місцевості). Не сприяє його запровадженню і нормативна
база такого навчання. Передбачені типовими навчальними планами номенклатура
предметів і розподіл годин для їх вивчення звели профільне навчання фактично до
поглибленого вивчення, як правило, одного-двох навчальних предметів. Для курсів за
вибором, які є істотним компонентом забезпечення відповідного профілю і відіграють
багатофункціональну роль в освітній підготовці старшокласників, відведено час, який у
багатьох випадках перевищує межі гранично допустимого навчального навантаження. Крім
того, згідно з чинними навчальними планами нинішнім старшокласникам незалежно від
обраного профілю навчання доводиться в кожному класі вивчати близько 20 обов’язкових
навчальних предметів і курсів, до того ж від 6 до 9 одногодинних, ефективність яких
надзвичайно мала. Потребує розширення дидактичне забезпечення профільного навчання
особливо в частині, що стосується варіативного складника.
Як показує масова шкільна практика, дидактичні системи і технології далеко не завжди
відповідають концептуальним засадам і тенденціям реформування освіти, зокрема тим,
що потребують використання інформаційно-комунікаційних технологій. Хоча в сучасній
українській школі останнім часом спостерігаються процеси продуктивної трансформації
інформаційно-репродуктивного навчання, однак воно поки що залишається домінуючим.
Учні недостатньо залучаються до самостійної навчально-пізнавальної діяльності з
охопленням усього її циклу — від планування до самоконтролю навчальних результатів.
Не розв’язаною залишається проблема формування ключових компетентностей, зокрема,
вміння вчитися, що є причиною переважної більшості навчальних невдач школярів
і низької результативності навчання. У школярів недостатньо розвинуте критичне
мислення, ініціативність, вони не завжди готові приймати адекватні рішення в різних
життєвих ситуаціях.
Продовжує зберігатися нерівність у забезпеченні доступу до якісної освіти між учнями,
які проживають у містах та в сільській місцевості.
Зокрема, лише два відсотки сільських школярів мають можливість навчатися в класах
з поглибленим вивченням окремих предметів, у той час як у містах такий показник на
порядок вищий. У сільській місцевості функціонує лише десята частина ліцеїв, гімназій,
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колегіумів від їх загальної кількості по країні. Третина сільських школярів, які потребують
підвезення до місця навчання, позбавлені такої можливості. Цей перелік можна
продовжувати. Такий стан, природно, не може не позначитися на якості загальноосвітньої
підготовки випускників шкіл сільської місцевості. Так, за результатами зовнішнього
незалежного оцінювання 2016 р. їх відсоток у загальній кількості тих, хто продемонстрував
високий рівень підготовки з української та іноземних мов і математики (175 і більше
балів із 200 можливих) утричі менший від аналогічного показника міських школярів,
хоча цей показник щодо останніх теж залишається не занадто високим (не перевищує
20 відсотків) 4].
Отже, необхідність здійснення кардинальних кроків щодо поліпшення ситуації і
надання освітній системі потужного імпульсу для розвитку є очевидною.
Реформування української школи має насамперед передбачати зміну методологічних
підвалин її функціонування, зокрема в цільових орієнтирах загальної середньої освіти.
Принцип дитиноцентризму як один з основоположних у концепції нової української
школи націлює на зміну підходів до організації освітнього процесу, у доборі змісту освіти,
у запровадженні методів і технологій навчання, адекватних пізнавальним можливостям і
віковим особливостям розвитку дітей. Відомі в педагогіці й апробовані в шкільній практиці
особистісно орієнтований і діяльнісний підходи нині доповнюються компетентнісними
засадами здобуття освіти, що в їх єднанні набуває нового сенсу.
Особистісно орієнтований підхід до навчання як дидактична основа здійснення
освітнього процесу в сучасних умовах забезпечує задоволення освітніх потреб
учнів відповідно до їхніх пізнавальних інтересів та з урахуванням особливостей
інтелектуального, емоційного і фізичного розвитку дітей. Діяльнісний підхід як
психологічне підґрунтя організації освітнього процесу забезпечує реалізацію механізмів
формування людського досвіду через адекватні прийоми і способи здійснення навчальної
діяльності. Компетентнісний підхід як гносеологічна основа здобуття освіти забезпечує
вироблення ціннісних ставлень і готовності учнів до застосування набутого досвіду в
розв’язанні різноманітних життєвих проблем. В єдності вони визначають і реалізують
концептуальні засади нової української школи.
Істотних змін має зазнати зміст загальної середньої освіти. Основними детермінантами
його реформування є потреби суспільства й особистості, орієнтація освіти на перспективи
розвитку науки, техніки, виробництва, сфери послуг, формування в учнівської молоді
життєствердного образу світу тощо. Модернізація змісту загальної середньої освіти
здійснюється відповідно до таких основних пріоритетів: особистісної та компетентністної
орієнтованості, спрямованості на гармонійний розвиток особистості, гуманітарізації,
фундаменталізації, міжгалузевої і міжпредметної інтеграції, доступності, посилення
діяльнісного і креативного складників змісту, громадянського і національно-патріотичного
виховання.
Модернізація змісту освіти передбачає ширше використання предметно-інтегрованого
підходу до структурування навчального матеріалу. На ранніх ступенях навчання, зокрема
в початковій школі, міжгалузева і міжпредметна інтеграції повинна займати більшу частку
навчального навантаження, ніж у гімназії, де предметне викладання, особливо в 7–9
класах, є переважаючим. Це зумовлено особливостями сприйняття довкілля дитиною
молодшого шкільного віку. У цьому віці вона бачить світ цілісно, особливо не розрізняючи
в ньому природне і соціальне, матеріальне і духовне, кількісне і якісне. З часом, у процесі
становлення понятійного мислення дитини відбувається поступова диференціація
здобутих знань за певними галузями, і в гімназійний період навчання, у підлітковому віці
дитини починає переважати предметне навчання, яке дає можливість викласти навчальний
матеріал глибше і системніше. Згодом, у старшій школі, необхідність узагальнення знань
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й усвідомлення загальних закономірностей навколишнього світу вимагає повернення до
інтегрування знань, яке може здійснюватися на цьому етапі навчання завдяки тематичній
і дисциплінарній інтеграції, за допомогою запровадження інтегрованих курсів і предметів,
шляхом міжпредметної інтеграції знань на уроці тощо.
Зважаючи на євроінтеграційні прагнення України, а також беручи до уваги, що
тривалість здобуття освіти є одним із міжнародних критеріїв її якості, нормативний термін
навчання у вітчизняній школі має відповідати європейському показнику і становити не
менше 12 років. Крім того, як зазначалося вище, сучасний зміст загальної середньої освіти
без шкоди для здоров’я учнів реалізувати немає можливості. Опоненти дванадцятирічки
посилаються на вітчизняний досвід успішного функціонування 10-річної середньої
школи і досить непогані результати її діяльності. Чому, мовляв, тоді вистачало десяти
років для здобуття повної загальної середньої освіти, а зараз мало й одинадцяти? Не
будемо залучати тут такого аргументу, як відмінність завдань, які розв’язувала тодішня
і покликана розв’язати нинішня середня школа. Вони зараз, безперечно, ускладнилися.
Натомість вдамося до простих арифметичних розрахунків. Пригадаймо, що 10-річна
школа працювала в режимі шестиденного робочого тижня. Тобто тодішні діти щотижня
навчалися на один день більше, а протягом навчального року на 35 днів більше, ніж
нинішні. За десять років навчання в школі «набігає» 350 навчальних днів, що за нинішньої
тривалості шкільного навчального року становить два роки навчання. Тож у цьому сенсі
ми лише повертаємося до десятирічки.
Зважаючи на те, що повна загальна середня освіта згідно з Міжнародною стандартною
класифікацією освіти [5] та Національною рамкою кваліфікацій [6] охоплює три рівні
освіти, нова українська школа повинна мати триступеневу структуру, що загалом
відповідає структурі нинішньої загальноосвітньої школи:
початкова школа (1–4 класи), яка забезпечує здобуття початкової освіти;
гімназія (5–9 класи), яка забезпечує здобуття базової середньої освіти;
ліцей (10–12 класи), який залежно від профільного спрямування надає можливість
здобувати загальну середню та/або професійну освіту.
Початкова школа має на меті різнобічний розвиток особистості дитини, її здібностей
і мотивації до навчання, набуття життєвих і соціальних навичок, необхідних для
продовження навчання та адаптації до шкільного освітнього середовища. Унаслідок
формування в неї ключових і предметних компетентностей, морально-етичних і
загальнокультурних цінностей дитина здобуває первинну соціалізацію в суспільстві. У
процесі набуття в початковій школі соціального досвіду і навичок спілкування та співпраці
у дитини формується соціально-правова, екологічно доцільна і здоров’язбережувальна
поведінка, здатність до самовираження, здійснюється національно-патріотичне, моральноетичне, трудове, естетичне виховання.
Гімназія продовжує реалізацію завдань освіти, розпочату в початковій школі,
розширюючи і доповнюючи їх відповідно до вікових і пізнавальних можливостей учнів.
Тут закладається універсальний загальноосвітній фундамент, необхідний і достатній для
розуміння сучасного світу і усвідомленого функціонування в ньому та реалізації кожним
учнем у подальшому своїх особистих освітніх, професійних і загалом життєвих планів.
Основною характеристикою освіти на цьому рівні має бути її цілісність, фундаментальність
і відносна завершеність. Пріоритетним для гімназійного етапу навчання є особистісний
розвиток дитини з орієнтацією на продовження навчання, формування в неї креативності і
критичного мислення, творчих здібностей, набуття життєвих компетентностей, необхідних
для самовизначення й усвідомленого вибору подальшого життєвого шляху.
Ліцей забезпечує профільну освіту учнів на завершальному етапі шкільного навчання.
Залежно від напряму профілізації ліцеї можуть бути академічними або професійними.
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Академічні ліцеї надають профільну освіту за галузями знань, готуючи випускників до
продовження навчання на вищих щаблях освіти. Професійні ліцеї задовольняють освітні
потреби здобувачів профільної освіти відповідно до їхніх нахилів, здібностей і життєвого
вибору на основі поєднання професійної підготовки зі здобуттям повної загальної середньої
освіти. Рівень здобутої освіти випускників професійних ліцеїв повинен забезпечувати їм
конкурентоздатність і доступ до освіти на вищих рівнях.
Зазначимо, що ліцей не слід розглядати як єдину освітню структуру, яка надає загальну
середню освіту на третьому рівні. Взагалі, однією з визначальних складових освітніх
перетворень на цьому рівні повної загальної середньої освіти є створення необхідних
умов для повноцінного забезпечення її профільного спрямування. Така освіта передбачає
задоволення й розвиток пізнавальних інтересів, нахилів і здібностей учнів, їхніх освітніх
потреб, зумовлених орієнтацією на майбутню професію і подальшими життєвими планами.
Аналіз результатів теоретичних і практичних пошуків моделей профільного навчання дає
підстави для висновку, що воно має будуватися на ідеях демократизації та індивідуалізації
освітнього процесу.
Реалізація ідеї демократизації передбачає надання права навчальному закладу самому
формувати профіль навчання в контексті рівня вивчення базових предметів, номенклатури
і змісту курсів за вибором, укладання відповідного навчального плану й освітньої
програми, а вчителю — можливості вибору моделей, форм і методів вивчення предметів на
рівні стандарту, профільному рівні, а також курсів за вибором. Індивідуалізація навчання
виявляється у вільному виборі учнем профілю навчання відповідно до його інтересів і
здібностей, змісту спеціальних курсів і факультативів.
Окремою проблемою є організація навчання на завершальному етапі здобуття
повної загальної середньої освіти. Знову ж таки, враховуючи міжнародний освітній
досвід і результати вітчизняних пошуків, тут найбільш доцільним, як уже зазначалося, є
диференціація навчання за двома напрямами: академічним і професійним. Академічний
напрям передбачає цілеспрямовану підготовку учнів до навчання у вищих навчальних
закладах. Він може бути реалізований в академічному ліцеї, у профільних класах
старшої школи. Професійний напрям виконує функцію надання учням певної професії
з виходом на ринок праці, а також (одночасно з цим) підготовку їх до здобуття вищої
освіти за відповідним профілем. Крім професійного ліцею він може бути реалізований у
професійно-технічних училищах, коледжах, технікумах.
За будь-яких умов успішна реалізація навчання на третьому рівні повної загальної
середньої освіти потребує сформованості в масштабах країни необхідної мережі
різнотипних навчальних закладів, здатних забезпечити високу якість і доступність освіти
для кожного учня, де б він не мешкав. Другим, не менш важливим завданням є створення
нормативного, дидактичного і методичного забезпечення, необхідного для успішного
формування і реалізації кожним навчальним закладом відповідного профілю (профілів)
навчання. Йдеться, зокрема, про базовий навчальний план, який має містити розподіл
годин між інваріантним і варіативним складниками, а також кількість навчального
часу, відведеного на вивчення базових предметів на рівні стандарту та на профільному
рівні; навчальні програми для відповідних предметів і рівнів їх вивчення; різнорівневі
підручники з цих предметів; сформований у масштабах країни банк спеціальних і
факультативних курсів для вільного використання навчальними закладами; дидактичні
і методичні посібники.
Зазначимо, що підвищення якості освіти можливе за умови утвердження нового,
інноваційного типу навчання, яке на відміну від традиційного, націленого в основному на
освоєння і підтримку наявних здобутків цивілізації, формує особистість, здатну вносити
інноваційні зміни в існуючу культуру й середовище, успішно розв’язувати життєві
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ситуації, які постають як перед окремою людиною, так і перед суспільством загалом.
Таке навчання передбачає постійне залучення учнів до активної навчально-пізнавальної
діяльності, що характеризується інтенсивною багатосторонньою комунікацією суб’єктів
діяльності, обміном інформацією, результатами діяльності учнів між собою і вчителем.
Воно спонукає їх до ініціативності, творчого підходу та активної позиції у всіх видах
зазначеної діяльності, передбачає не отримання, а здобування знань і вмінь, конструювання
власного образу світу, формування ключових компетентностей самим учнем, що значно
підвищує результативність освітнього процесу. Як свідчить зарубіжний і вітчизняний
досвід, результати такого навчання полягають у значно глибшому й більш усвідомленому
розумінні учнями сутності вивченого, сформованості умінь самостійно аналізувати і
оцінювати інформацію, формулювати висновки, аргументовано відстоювати свої погляди,
слухати інших, поважати альтернативну думку, працювати в групі, будувати конструктивні
стосунки з її членами і визначати своє місце в ній. Тобто в результативності освітнього
процесу все більшу вагу отримують метапредметні компетентності — ініціативність
і підприємливість, уміння вчитися впродовж життя, здатність до самовираження і
саморозвитку.
Це зумовлює необхідність запроваджувати в навчально-виховному процесі нової
школи компетентнісно орієнтовані методики і технології навчання та оцінювання
результатів навчання, ширше практикувати варіативні форми і методи навчання
учнів, створювати інформаційно-освітні середовища з використанням інформаційнокомунікаційних технологій, які враховуватимуть вікові і пізнавальні особливості учнів
та їхні здібності, інтереси й освітні потреби. З цією метою в структурі повної середньої
освіти на кожному її рівні доцільно виокремити цикли, які зумовлені психофізіологічними
особливостями розвитку дитини та враховують психолого-педагогічні чинники організації
навчальної діяльності учнів, що характерні для даного етапу розвитку дитини. Така
циклічна організація навчального процесу впливатиме на проектування змісту освіти,
форм і методів навчання, створюватиме навчальне середовище, що поліпшує адаптацію
школяра до кожного наступного етапу навчання, сприятиме розвитку дитини відповідно
до її здібностей, інтересів та освітніх потреб, нарешті, забезпечуватиме відповідність
пізнавальних можливостей учнів досягненню ними оптимальних освітніх результатів.
Висновок. Реформування загальної середньої освіти в Україні є системним явищем, яке
передусім вимагає змін у філософії і методології освіти, зокрема в її цільових орієнтирах.
У сучасному світі освіта стає необхідною умовою саморозвитку людини впродовж життя.
Вона відіграє роль рушія її самовдосконалення, наряду із засвоєнням певної суми знань
і здобутих умінь передбачає вироблення ціннісного ставлення до навколишнього світу.
Сучасний випускник школи повинен володіти умінням критично осмислювати життєві
проблеми і знаходити їх розв’язки адекватними методами, мати здатність до креативного
мислення та самовираження і нести відповідальність за прийняті рішення, тобто бути
цілісною різнобічно розвинутою ініціативною особистістю, патріотом з активною
громадянською позицією, інноваційною особою, здатною змінювати навколишній світ.
Нова українська школа має перейти від репродуктивного до інноваційного типу освіти,
що ґрунтується на єдності особистісно орієнтованого, діяльнісного і компетентнісного
підходів до навчання. Це вимагає, у свою чергу, здійснення низки продуктивних
кроків, найважливішими серед яких є модернізація змісту загальної середньої освіти на
компетентнісних засадах, трансформація структури української школи відповідно до
домінантних цілей на кожному з її ступенів, зокрема запровадження профільної освіти в
старшій її ланці, удосконалення освітнього процесу з урахуванням вікових особливостей
розвитку дитини, оптимізація мережі закладів середньої освіти відповідно до освітніх
потреб здобувачів середньої освіти.
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school and highlights the ways of overcoming crisis in secondary education. The reform of the
Ukrainian school should include a change in the methodological foundations for its functioning.
It is noted that the basis of the modernization of the content of education is competent, active and
personally oriented approaches to learning. A wider use of the subject-integrated approach to
structuring the content of secondary education is envisaged. Improving the quality of secondary
education is possible provided that a new, innovative type of education is introduced. This type of
education forms a person capable of generating new ideas and making changes in culture and the
environment, successfully solving problematic life situations. The main steps to reform secondary
education are proposed.
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Загальна середня освіта як базова ланка в системі безперервної освіти
УДК 373.1

Топузов О. М.,
Президія НАПН України

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: НА ШЛЯХУ
ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
Анотація. Розглянуто проблему забезпечення якості вітчизняної освіти (зокрема —
загальної середньої) в контексті реалізації європейського вибору нашої держави, інтеграції
системи освіти України до європейського освітнього простору. Актуалізація й успішне
вирішення проблеми забезпечення європейських стандартів якості вітчизняної освіти
обґрунтовується як один з найважливіших аспектів інтеграції України до європейського
освітнього простору, входження до Європейського Союзу. Окреслено основні дидактичні
проблеми загальної середньої освіти, які постануть у процесі інтеграції вітчизняної системи
освіти в європейський освітній простір. Проаналізовано основні напрями забезпечення
якості загальної середньої освіти, які постають у контексті європейської інтеграції.
Ключові слова: європейська інтеграція України, європейській освітній простір, загальна
середня освіта, якість загальної середньої освіти.
Вступ. Європейський вибір України вже є історичним фактом, а європейська інтеграція
нашої держави стає її теперішнім, нашим повсякденним життям. Варто підкреслити, що
цей вибір відбувся не лише у політикумі, а й у свідомості багатьох наших співгромадян,
що є запорукою незворотності європейського вектору розвитку України, найліпшою
гарантією успішного просування обраним шляхом.
Європейський вибір України є багатоаспектним. Угода про асоціацію з Європейським
Союзом (далі — ЄС) прояснила політичні та економічні умови співпраці, однак Європа
не обмежується політичними інституціями та економічним простором. Європа — це
колиска сучасної цивілізації, великий і насичений різноманітними традиціями культурноосвітній простір, який має тривалу історію. Тому європейська інтеграція України
передбачає не лише політичну та економічну співпрацю, а й активне освітньо-педагогічне
співробітництво, становлення нашої держави як повноправного учасника європейського
освітнього простору.
Можна передбачити, що євроінтеграція України відбуватиметься передовсім
шляхом інтеграції вітчизняної системи освіти до європейського освітнього простору.
Таку значущість освітньої інтеграції досить просто обґрунтувати — без відповідної
освіти, загальної середньої та професійної підготовки наших громадян неможливо
використовувати або створювати технології, які забезпечать конкурентоспроможність
української продукції на європейському ринку, складно вести ґрунтовний політичний і
культурний діалог, розбудовувати демократичне європейське суспільство. Для того щоб
ми могли успішно інтегруватися в Європу, нам необхідно, щоб українська економіка,
політика, місцеве самоврядування, освіта, медицина, соціальний захист та інші суспільні
інститути відповідали європейським стандартам. Досягти цього в стислі строки можна,
лише змінивши свідомість і діяльність фахівців і працівників, які забезпечують зазначені
види суспільної діяльності, залучивши нові технології. Це в сучасних умовах під силу лише
системі освіти. Виходячи з цього, система освіти України повинна впливати на культуру і
поведінку, майбутню професійну діяльність наших співгромадян таким чином, щоб вони
відповідали їхнім європейським та евроінтеграційним прагненням.
Для цього необхідно забезпечити належний рівень якості вітчизняної освіти
(передовсім — загальної середньої, яка є базою для професійної освіти). З огляду на
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це постає комплекс проблем, серед яких однією з головних є розроблення навчальнометодичного забезпечення загальної середньої освіти, яке б відповідало вимогам до якості
освіти, зумовленим європейською інтеграцією нашої держави.
Проблематика забезпечення якості вітчизняної загальної середньої освіти цікавить
багатьох учених.
Якість освіти як педагогічний феномен, методологічні та теоретико-методичні
засади забезпечення якості освіти (у т. ч. загальної середньої) досліджували: Н.М. Бібік,
Л.С. Ващенко, Ю.О. Жук, В.Г. Кремень, О.І. Локшина, В.І. Луговий, Т.О. Лукина,
О.І. Ляшенко, О.В. Овчарук, О.І. Пометун, О.Я Савченко, М.М. Слюсаревський,
О.В. Сухомлинська та інші.
Стандартизації як важливій складовій механізму забезпечення якості загальної
середньої освіти присвячено праці: Н.М. Бібік, О.І. Ляшенка, О.І. Пометун, О.Я Савченко
та ін.
Порівняльно-педагогічні дослідження з теорії та практики забезпечення якості середньої
освіти в Україні та країнах ЄС здійснювали: Г.С. Єгоров, О.І. Локшина, В.І. Луговий,
Т.О. Лукина, О.В. Овчарук, А.А. Сбруєва та інші. Результати цих досліджень є вагомим
теоретико-методичним доробком, на основі якого необхідно розбудувати стратегію
і тактику інтеграції системи освіти України до європейського освітнього простору,
вирішити теоретико-методологічні та практичні проблеми забезпечення європейської
якості вітчизняної освіти, що постає як необхідна умова зазначеної інтеграції.
Метою статті є визначення освітніх аспектів європейської інтеграції України,
окреслення стратегічних завдань та напрямів забезпечення якості загальної середньої
освіти, які постають у цьому контексті.
Виклад основного матеріалу. Виконання вітчизняною системою освіти її важливої
євроінтеграційної місії вимагатиме здійснення нового етапу її реформування. Для цього
необхідно розв’язати щонайменше вісім основних стратегічних завдань.
По-перше, потрібно актуалізувати наявний науково-педагогічний потенціал,
реалізувати можливості українських учених-педагогів, науково-дослідних установ,
Національної академії педагогічних наук у цілому для прогнозування, програмування,
науково-методичного забезпечення пріоритетних напрямів співпраці з ЄС у галузі освіти,
здійснення європейської інтеграції системи освіти України. Вітчизняна педагогічна наука
має необхідний для цього потенціал.
По-друге, спираючись на наукові прогнози, затверджуючи проекти та програми, які
будуть розроблені науковцями, необхідно ухвалити стратегічні управлінські рішення,
які створять дорожню карту входження системи освіти України до європейського
освітнього простору, визначать стратегічні напрями її реформування, пов’язаного з цим.
Нам необхідна комплексна програма розвитку й реформування системи освіти України
на найближчі 10 років (наприклад, на 2017–2027 роки), яка би враховувала прагнення
інтегрувати вітчизняну систему освіти в європейський освітній простір, досягти
європейського рівня якості освіти, але водночас зберігаючи її своєрідність, забезпечуючи
примноження багатовікових здобутків.
По-третє, настав час реформувати фінансування системи освіти України. Сучасна
система фінансування закладів освіти є недостатньо прозорою, не забезпечує розвитку
матеріально-технічної бази навчальних закладів, матеріальної зацікавленості педагогів
у результатах своєї діяльності. Це створює умови для зловживань. З таким тягарем
потрапити в Європу буде дуже складно. Реформування вітчизняної системи фінансування
закладів освіти має здійснюватися за трьома стратегічними напрямами: по-перше,
диверсифікація джерел фінансування (створення умов для ширшого залучення коштів
спонсорів та меценатів, організації недержавних цільових фондів, які виділятимуть
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навчальним закладам гранти під конкретні освітні проекти та ін.); по-друге, вдосконалення
механізмів фінансування навчальних закладів громадами, наприклад, шляхом уведення
податку на нерухомість, надходження з якого спрямовуватимуться на потреби навчальних
закладів; по-третє, встановлення тіснішого зв’язку між кількістю й освітніми результатами
учнів та фінансовими надходженнями навчальних закладів, адресного фінансування
навчання учня тощо.
По-четверте, необхідно сприяти впровадженню найсучасніших наукових підходів
й освітніх технологій. У зв’язку з цим дуже актуальним стає подальше впровадження
компетентнісного підходу в освіті. Це, з одного боку, полегшить європейське і
міжнародне освітнє співробітництво (оскільки методологія компетентнісного підходу
відома, визнана й затребувана в Європі й світі). З другого боку, це не перешкоджатиме
реалізації вітчизняних науково-теоретичних та методичних напрацювань з особистісно
зорієнтованого і діяльнісного підходів, оскільки сутнісно компетентнісний підхід з ними
суголосний. Щодо впровадження сучасних освітніх технологій, то нам слід усвідомити:
можна і необхідно адаптувати й впроваджувати європейський досвід. Однак не варто
обмежуватися лише реалізацією відомих дидактичних і методичних розробок. Європу
цікавитиме не пасивне тиражування її освітнього досвіду, а те продуктивне й оригінальне в
освіті, що ми зможемо створити й показати. Тому потрібно з самого початку орієнтуватися
на створення власних освітніх технологій, збереження та розвиток наявної бази прикладних
науково-педагогічних досліджень.
По-п’яте, слід продовжити демократизацію навчальних закладів. Передовсім це
завдання може розв’язуватися шляхом делегування навчальним закладам більших
повноважень і відповідальності та подальшого розвитку інститутів самоврядування,
ширшого залучення місцевих громад до прийняття стратегічних рішень і вирішення
проблем закладів, створення умов для дієвого соціального партнерства тощо.
По-шосте, досягнення європейської якості дошкільної та загальної середньої
освіти неможливе без підвищення якості підготовки майбутніх учителів і викладачів
педагогічних університетів, без подальшого розвитку післядипломної педагогічної
освіти. Отже, потрібно приділяти увагу вищим педагогічним навчальним закладам та
закладам післядипломної педагогічної освіти: визначати та реалізовувати нові завдання
й зміст освіти, зумовлені європейською інтеграцією, впроваджувати інноваційні методи,
організаційні форми та засоби навчання, проводити відповідні масові наукові заходи,
створювати умови для стажування найкращих учителів, викладачів та студентів в
європейських країнах.
По-сьоме, слід стимулювати й розвивати міжнародне співробітництво вітчизняних
навчальних закладів.
Нарешті, по-восьме, потрібно створювати умови для освітньої мобільності. І це
стосується не лише випускників загальноосвітніх навчальних закладів та студентів, а й
учнів шкіл. Не треба й не можна боятися конкуренції з боку європейських навчальних
закладів. Її необхідно прагнути, оскільки це потужний стимул підвищення якості
вітчизняної освіти, оптимізації освітньої діяльності українських навчальних закладів,
залучення зарубіжного досвіду, впровадження освітніх інновацій. Учні, які прагнутимуть
скористатися перевагами освітньої мобільності, висуватимуть до себе та навчальних
закладів додаткові вимоги. Це сприятиме зростанню якості навчання (зокрема — іноземних
мов). Варто згадати, що багато з вітчизняних педагогів і психологів ХІХ—ХХ століття
мали європейську освіту.
Ці стратегічні завдання не охоплюють розв’язання всіх проблем європейської інтеграції,
інтеграції системи освіти України до європейського освітнього простору, однак вказують
на найважливіші питання, без вирішення яких ми не досягнемо очікуваних результатів.
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Безумовна перевага інтеграційного потенціалу ЄС полягає в уважному й шанобливому
ставленні до культурних особливостей європейських країн, які вже є або лише прагнуть
бути його членами. Це повною мірою стосується й систем освіти. Відповідальними за освіту
в Європейському Союзі є держави-члени, а структури ЄС відіграють лише допоміжну
роль. Інституції ЄС сприяють розвитку якісної освіти шляхом: заохочення співпраці між
державами-членами; сприяння неперервному навчанню громадян ЄС; проведення заходів,
які мають на меті збільшення рівня мобільності громадян ЄС; розроблення спільних
освітніх програм, обміну інформацією та вивченню мов ЄС. Європейська спільнота не
вимагає від своїх членів нівелювати особливості їхніх освітніх систем, які зумовлені
культурно-історичними чинниками, визначають національний характер. Однак вступ
до ЄС, інтеграція до європейського освітнього простору передбачатимуть досягнення
нової, вищої якості вітчизняної освіти, зокрема загальної середньої. Фактично, досягнення
європейських стандартів якості загальної середньої освіти (хоч вони й досі неписані). Без
забезпечення належної якості освіти, ми не досягнемо європейських стандартів якості
життя. Адже в сучасній Європі саме якість і рівень освіти значною мірою визначають
соціальний статус та якість життя громадян.
Досягнення європейської якості освіти в Україні стане потужним чинником вирішення
економічних, політичних та культурних завдань європейської інтеграції нашої країни,
розбудови заможного і демократичного суспільства. Тому в контексті як європейської
інтеграції, так і забезпечення належної якості життя населення державі й суспільству
варто розглядати освітню сферу як пріоритетну.
Слід зауважити, що актуальні обставини освітньої співпраці з ЄС, його допомога в
розбудові української системи освіти можуть здаватися недостатніми. Однак не варто
сподіватися й очікувати, що ЄС терміново зробить щось корисне для системи освіти
України, візьме на себе здійснення її розвитку, натомість необхідно забезпечувати
розвиток вітчизняної системи освіти, досягти підвищення її якості на всіх рівнях. Тоді
наша система освіти зможе вписатися в європейський освітній простір, стане його
повноправною частиною. На жаль, ми ще не завжди усвідомлюємо, як багато в процесі
європейської інтеграції України залежить від нас самих.
Україна вже має досвід європейської інтеграції у сфері вищої освіти, бере досить
активну участь у Болонському процесі. Однак вітчизняна вища освіта не зможе бути
якісною та європейською, якщо ми не приділятимемо належної уваги якості дошкільної
та загальної середньої освіти. Адже студенти — це колишні учні. Від якості їхньої загальної
середньої освіти, від набутих ними в загальноосвітньому навчальному закладі знань,
умінь, навичок, досвіду діяльності, ціннісних ставлень, тобто від сформованих у них
компетентностей, залежить успішність навчання цих юних громадян у вищих навчальних
закладах. Виходячи з цього, нам необхідно визначати й ставити завдання співробітництва
з країнами ЄС в галузі загальної середньої освіти, брати активнішу участь у відповідних
європейських освітніх проектах.
Інтеграція в європейський освітній простір дасть нам змогу по-новому сформулювати
й вирішувати основні дидактичні питання загальної середньої освіти, а саме:
— які цілі та завдання освіти й навчання постануть перед вітчизняною системою загальної
середньої освіти внаслідок розгортання євроінтеграційних процесів;
— який зміст загальної середньої освіти відповідатиме цим оновленим цілям і завданням
освіти та навчання; які ключові компетентності учнів повинна формувати загальна
середня освіта України на сучасному етапі; як усе це впливатиме на Державні стандарти
початкової та базової, повної загальної середньої освіти, навчальні плани, навчальні
програми;
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— які методи та засоби навчання дадуть змогу ефективно реалізувати зазначені цілі та
зміст;
— які форми організації навчання залишаться актуальними, будуть одночасно
ефективними, надійними та економічними за нових умов; за якими параметрами
реформуватиметься класно-урочна система навчання в контексті масового
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
— за якими критеріями та показниками й за допомогою яких технологій здійснюватимуться
контроль та оцінювання результатів навчання та освіти;
— яким буде і як функціонуватиме цілісний процес навчання в загальноосвітньому
навчальному закладі за умови систематизації та впровадження результатів дослідження
зазначених вище питань;
— якими будуть вимоги до навчально-методичного забезпечення загальної середньої
освіти в Україні;
— якою повинна бути якість загальної середньої освіти в Україні в контексті європейської
інтеграції.
З огляду на зазначене, одним із пріоритетів інтеграції системи освіти, зокрема загальної
середньої освіти України до європейського освітнього простору, є забезпечення її
європейської якості.
Проблема якості освіти визнається освітніми інституціями ЄС як одна з ключових,
а її оптимізація вважається однією з необхідних умов соціально-економічного поступу,
розвитку людського капіталу.
Розглянемо цю категорію детальніше. Якість освіти — це її відповідність певній
нормі, стандарту, що гарантує необхідний стан і результативність освітнього процесу,
їх здатність забезпечити психологічний і соціальний розвиток людини, відповідність
потребам і очікуванням особистості, запитам окремої соціальної групи та суспільства
в цілому [2]. Якість освіти можна розглядати в абсолютному (як відповідність освіти
потребам та запитам особистості й суспільства), так і у відносному вимірі (як відповідність
освіти Державному стандарту, навчальній програмі). З цього визначення зрозуміло, що
якість освіти має не лише педагогічну й психолого-педагогічну значущість, а й соціальну,
економічну, зрештою — політичну [3, с. 5]. Адже якісна освіта громадян — це показник
людського капіталу держави [1], гарантія її конкурентоспроможності в політичній,
економічній, науковій, культурній [3, с. 5], навіть військовій сферах. Давно відомі
приклади таких країн, як Японія або Сінгапур, в яких відсутні корисні копалини, але
які є розвинутими та заможними завдяки освіченості та працелюбству свого населення.
Таким чином, якість освіти має значення для розвитку, конкурентоспроможності, безпеки
та стабільності сучасної держави.
Однією з помітних тенденцій розвитку національних систем освіти держав-членів
ЄС є стандартизація. Однак це національні освітні стандарти. Слід сказати, що поняття
«європейські стандарти якості освіти» стосується, з певними заувагами, переважно
напрацювань у галузі вищої освіти, породжених Болонським процесом. Щодо загальної
середньої освіти, то застосування стандартів, як нормативних документів, є справою
віддаленої перспективи. Однак поняття «європейські стандарти якості загальної середньої
освіти» не є порожнім. Ми можемо мислити в ньому сукупність принципів, норм і вимог
до якості загальної середньої освіти, які характерні для держав-членів ЄС, обговорюються
в процесі їхнього освітнього співробітництва. Ці вимоги можуть бути «прочитані» та
осмислені нашими освітянами, можуть стати дороговказом для розвитку, мірилом
результатів діяльності загальноосвітніх навчальних закладів України.
ЄС заохочує своїх держав-членів підвищувати якість освіти й навчальних програм за
двома стратегічними напрямами: по-перше, шляхом установлення цільових показників
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та оприлюднення позицій держав-членів щодо досягнення їх, по-друге, через обговорення
питань, що становлять взаємний інтерес. Можна аргументовано стверджувати, що
поліпшення якості освіти та забезпечення рівного доступу до неї є одним із пріоритетів
внутрішньої політики держав-членів ЄС. Це треба враховувати в процесі європейської
інтеграції України, приділяти цим проблемам більше уваги в процесі розбудови
вітчизняної системи освіти.
Освітня співпраця з країнами-членами ЄС, відповідними загальноєвропейськими
освітніми інституціями матиме для нашої держави низку важливих прикладних аспектів.
Наведу приклади.
З 2006 р. повноцінно функціонує Виконавче агентство ЄС з освіти, аудіовізуальних
засобів та культури (EACEA — Education, Audiovisual and Culture Executive Agency),
яке відповідає за фінансування частини програм ЄС у сфері освіти, культури та ін.
Найважливішою програмою агентства є Еразмус + (Erasmus+). Ця програма стала
наступницею кількох програм, зокрема програми Коменіус (Comenius), названої на честь
видатного чеського педагога Яна Амоса Коменського [5].
Агентство ЄС з освіти, аудіовізуальних засобів та культури відповідає за управління
Європейською освітньою інформаційною мережею — Eurydice Network (European
Education Information Network), яка функціонує з 1980 р., забезпечує порівняння
статистичних даних з освітньої політики та систем освіти країн ЄС, обмін успішними
освітніми практиками. Матеріали, надруковані або викладені на сайті зазначеної мережі,
стосуються: статистичних даних про національні системи освіти країн, які входять до
ЄС, освітньої співпраці в Європі; навчання дітей дошкільного віку, початкової освіти;
застосування інформаційно-комунікаційних технологій, вивчення іноземних мов;
громадянської, мистецької та культурологічної освіти в європейських школах; оцінювання
навчальних досягнень учнів; навчання впродовж життя; ключових компетентностей учнів
та багато іншого. Українські педагоги можуть і повинні користуватися матеріалами цієї
мережі. На жаль, хоч значну частину зазначених матеріалів і викладено у відкритому
доступі в Інтернеті, вони ще не отримали достатнього поширення серед українських
освітян. Цілком можливо, що причиною цього є недостатній рівень володіння іноземними
мовами, зокрема англійською. Однак вивчення та використання цих матеріалів сприяли б
кращому розумінню вітчизняними науковцями, викладачами педагогічних університетів,
керівниками закладів освіти, методистами та вчителями тих найважливіших освітніх
процесів, які відбуваються в Європі і в яких ми скоро братимемо безпосередню участь.
Однією з найважливіших проблем навчально-методичного забезпечення якості
загальної середньої освіти є створення якісної навчальної та навчально-методичної
літератури (підручників, посібників, інших навчальних книг), що має відповідати вимогам
Державного стандарту і навчальної програми, задовольняти потреби вчителів та учнів,
суспільні запити до змісту освіти. Так було, так є й тепер. Форма подання та можливості
цих джерел освітньої інформації можуть і повинні змінюватися відповідно до розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій. Цілком можливо, що через деякий час ми
будемо свідками панування електронних посібників, які повністю витіснять паперові,
однак, саму проблему створення освітніх інформаційних джерел, забезпечення їх належної
якості це не знімає.
Інститут педагогіки НАПН України є флагманом підручникотворення для загальної
середньої освіти. Щорічно проводиться представницька конференція «Проблеми
сучасного підручника». Науковців Інституту цікавлять вимоги до підручникотворення
та можливості для цього процесу, які може створити інтеграція вітчизняної системи освіти
до європейського освітнього простору.
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Так, у 1997–2003 рр. за дорученням генерального директорату з освіти й культури
Європейської Комісії групою експертів розроблено Критерії якості навчальних матеріалів
(Quality Guide). Наразі впливовим координатором упровадження цих критеріїв у практику
створення навчальної й навчально-методичної літератури є Європейська група освітніх
видавництв (EEPG). З 2009 р. ця організація спільно з Франкфуртською книжковою
виставкою та Міжнародною асоціацією з вивчення підручників та навчальних медіа
(IARTEM) організовує та проводить Конкурс на кращі європейські навчальні матеріали
— BELMA (Best European Learning Materials Awards) [4]. Оцінювання поданих на конкурс
навчальних матеріалів здійснюється за вісьмома критеріями: відповідність цілям навчання,
прозорість, надійність, привабливість, гнучкість, продуктивність, участь, соціалізація [6].
Більшість із цих критеріїв та показників добре відомі вітчизняним творцям
підручників, але авторам і видавцям навчальної й навчально-методичної літератури варто
ближче ознайомитися з досвідом європейських країн, узяти до уваги їх здобутки в галузі
підручникотворення.
Європейська інтеграція України та входження вітчизняної системи освіти в
європейський освітній простір створюють сприятливі умови та породжують нові
перспективи розвитку української педагогічної науки. Зокрема, це твердження повною
мірою стосується розвитку теоретико-методичних основ та практичного впровадження
результатів досліджень з дидактичної прогностики. Розбудові системи освітньопедагогічних прогностик і, зокрема, дидактичної прогностики присвячено статтю
автора, надруковану в журналі «Рідна школа». У статті визначено предмет, структуру
та найважливіші галузі педагогічної прогностики, становлення яких відбуватиметься
в процесі її розвитку та диференціації. Визначено та обґрунтовано предмет сучасної
дидактичної прогностики, мету, завдання та напрями її застосування для вирішення
завдань розвитку системи освіти на сучасному етапі.
Одним із найважливіших завдань дидактичної прогностики має стати передбачення
якості загальної середньої освіти в майбутньому (зокрема в контексті розв’язання
економічних, політичних, соціальних та культурних завдань, які поставлено перед нашою
країною її європейським вибором).
Висновки. Інтеграція вітчизняної системи освіти до європейського освітнього простору
є однією з найважливіших складових європейської інтеграції нашої держави, одним з
найважливіших механізмів реалізації європейського вибору нашого суспільства.
Здійснення цієї інтеграції потребує забезпечення європейської якості вітчизняної
освіти (зокрема — загальної середньої). Досягнення такої якості української освіти
є найважливішим з очікуваних освітніх результатів європейської інтеграції нашої
країни. Водночас без поступу в забезпеченні європейської якості вітчизняної освіти
не варто очікувати значних досягнень за іншими напрямами європейської інтеграції
України (технологіях, економіці, політиці тощо); такою є значущість якісної освіти для
забезпечення конкурентоспроможності, розвитку і життєдіяльності всіх сфер сучасного
суспільства.
Інтеграція в європейський освітній простір, необхідність забезпечення європейської
якості вітчизняної освіти змушують по-новому формулювати й вирішувати основні
дидактичні завдання загальної середньої освіти.
Одними з найважливіших напрямів забезпечення якості загальної середньої освіти,
які постають у контексті європейської інтеграції, на нашу думку, є: проведення цільових
досліджень європейського освітнього простору з метою виявлення європейських вимог
до якості освіти, визначення оптимальних шляхів інтеграції до нього вітчизняної системи
освіти, сприяння освітній мобільності українських учнів і студентів; активізація участі
представників навчальних закладів України в освітніх програмах ЄС (а також міжнародної
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співпраці науково-дослідних установ, органів управління освітою різного рівня); вивчення
досвіду підручникотворення та експертизи навчальної літератури, який напрацьовано в
державах-членах та інституціях ЄС.
Важливу роль у розв’язанні теоретичних і прикладних завдань вітчизняної педагогічної
науки, які зумовлені процесом європейської інтеграції нашої держави, має відіграти
педагогічна прогностика.
На нашу думку, достатньо перспективними будуть подальші дослідження: з
проблематики вироблення стратегії й тактики реалізації освітньої складової європейської
інтеграції нашої держави, результати яких дадуть змогу визначити та обґрунтувати
стратегічні напрями освітньої співпраці з ЄС на період до 2025 р.; прогностичні
дослідження, які обґрунтовуватимуть потенціал та визначатимуть очікувані результати
цього співробітництва для розвитку системи освіти України; подальші порівняльнопедагогічні дослідження, які дадуть змогу визначити тенденції розвитку європейського
освітнього простору тощо.
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must be present in the context of the European integration were observed.
Keywords: European integration of Ukraine, European academic space, comprehensive secondary education, quality of the comprehensive secondary education.

190
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Спірін О. М., Пінчук О. П.,
Інститут інформаційних технологій
і засобів навчання НАПН України

ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ СУЧАСНОГО ЕТАПУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
ОСВІТИ
Анотація. Розглянуто умови і сучасні тенденції розвитку інформаційного суспільства,
а також зумовлені ними ключові проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій у вітчизняній освіті, що потребують невідкладного вирішення. Виокремлено
пріоритети, технологічні принципи побудови інформаційно-освітнього середовища.
Визначено актуальні завдання розроблення комп’ютерно-орієнтованих методичних систем
навчання, створення та використання електронних освітніх ресурсів, зокрема електронного
підручника, створення середовища неперервного розвитку ІКТ-компетентності суб’єктів
освітнього процесу, проведення педагогічних досліджень з інформатизації освіти.
Ключові слова: інформатизація освіти, електронні освітні ресурси, електронний
підручник, інформаційно-освітнє середовище.
Вступ. Удосконалення і розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ) та їх широке впровадження істотно впливають на характер виробництва, наукових
досліджень, освіту, культуру, побут, соціальні взаємини і структури. Це зумовлює як
прямий вплив на зміст освіти, пов’язаний з рівнем науково-технічних досягнень, так
і опосередкований, пов’язаний з появою нових професій. Нині під впливом новітніх
інформаційних технологій відбуваються процеси трансформації суспільного розвитку
настільки фундаментальні й глобальні, що, крім позитивного впливу, закономірно несуть
з собою серйозні проблеми, загрози і ризики в разі недооцінки нових факторів і умов.
Необхідно враховувати, що темп і швидкість перетворень настільки високі, що, якщо не
взяти до уваги характер глобальних змін, які відбуваються сьогодні, то завтра наздогнати
і виправити ситуацію, що складеться, буде вкрай важко, навіть неможливо.
За результатами міжнародного дослідження [1] Україна має незбалансовані показники
або суттєве відставання від розвинених країн в питанні розвитку інформаційного
суспільства. Впровадження сучасних технологій відбувається зі значним запізненням,
збільшується внутрішній та зовнішній цифровий розрив, відсутня консолідована
державна стратегія розвитку ІКТ. Все це уповільнює темпи створення й обміну
інформацією, знаннями, досвідом та технологіями [2]. Інформатизація освіти постає
імперативом її реформування, головним і першочерговим завданням ефективного
розвитку інформаційного суспільства в Україні.
Метою статті є розгляд ключових проблем та завдань інформатизації вітчизняної
освіти з урахуванням об’єктивних умов та сучасних тенденцій розвитку інформаційного
суспільства.
Виклад основного матеріалу. Під інформатизацією освіти розуміється сукупність
взаємопов’язаних організаційно-правових, соціально-економічних, навчальнометодичних, науково-технічних, виробничих та управлінських процесів, спрямованих
на задоволення інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб (та інших
потреб, що пов’язані із впровадженням ІКТ) учасників навчально-виховного процесу,
а також тих, хто цим процесом управляє та його забезпечує, у тому числі здійснює його
науково-методичний супровід і розвиток [3].
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Інформатизація освіти залежить від об’єктивних умов та сучасних тенденцій розвитку
інформаційного суспільства, до яких варто віднести такі:
— забезпечення мобільності інформаційно-комунікаційної діяльності користувачів в
інформаційному просторі (Mobility), подальший розвиток мобільно орієнтованих засобів
та ІКТ доступу до електронних даних;
— розвиток технології хмарних обчислень та віртуалізації, корпоративних,
загальнодоступних і гібридних ІКТ-інфраструктур, а також запровадження технології
туманних обчислень (Cloud Computing and Virtualization, Private, Public and Hybrid Clouds,
ICT-infrastructures, Fog Сomputing);
— накопичення та опрацювання значних обсягів цифрових даних, формування та
використання електронних інформаційних баз і систем (Big Data, Data Mining, Data Bases),
зокрема, електронних бібліотек (Electronic Libraries, Repositories) та наукометричних баз
даних (Scientometric Data Bases);
— розвиток користувальних характеристик Інтернету людей (Internet of People —
ІоР), розгортання топології широкосмугових високошвидкісних каналів електронних
комунікацій (Broadband Communication Channels), систем формування ІКТ-просторів
бездротового доступу користувачів до електронних даних (Cordless Access to Digital Data,
WiFi, Bluetooth, Cellular Networks);
— формування Інтернету речей (Internet of Things — ІоТ), розвиток його програмноапаратних засобів, зокрема мікропроцесорних, та інтеграційних платформ, для
забезпечення налаштування, управління та моніторингу електронних пристроїв за
допомогою сучасних телекомунікаційних технологій;
— розвиток робототехніки (Robotics), робототехнічних систем, зокрема, 3D-принтерів
і 3D-сканерів;
— розвиток систем захисту даних в інформаційних системах та протидія
кіберзлочинності (Data Security and Counteraction of Cybercriminality);
— розвиток індустрії виробництва програмних засобів (Software Development Industry),
зокрема, видання електронних освітніх ресурсів;
— забезпечення сумісності ІКТ-засобів та ІКТ-додатків, побудованих на різних
програмно-апаратних платформах (Compatibility);
— розвиток мереж постачальників ІКТ-послуг (ринку ІКТ-аутсорсерів), передусім
хмарних сервісів (Cloud Services), та мережі Центрів опрацювання даних (Computing Center
Network).
Невідкладного вирішення потребують проблеми розвитку та впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій у вітчизняній освіті, ключові з яких виокремлені
в Національній доповіді 2016 р.«Про стан і перспективи розвитку освіти в Україні» [5,
с. 159].
Першою є проблема формування і широкого впровадження єдиного освітнього
інформаційного простору України та забезпечення належного наукового супроводу цих
процесів.
Другою є проблема розгортання та удосконалення необхідних елементів інфраструктури
регіональних інформаційних і телекомунікаційних мереж, взаємопов’язаних як між собою,
так і з глобальною мережею Інтернет, що дозволить подолати «цифрову нерівність» у
різних регіонах України, зокрема в сільській місцевості.
Третьою проблемою є низький рівень інформаційно-комунікаційно-технологічних
компетентностей (ІКТ-компетентностей) та інформатичних компетентностей населення,
застосування застарілих підходів у навчанні та низька мотивація суб’єктів навчального
процесу щодо використання прогресивних ІКТ. Варто зазначити, що масштабний характер
застосування засобів ІКТ в глобальній системі освіти зумовив появу нових методів і
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форм навчання (електронне навчання, мобільне навчання, застосування в освіті хмарних
технологій, масових відкритих освітніх курсів тощо), що повільно запроваджуються в
сучасній національній системі освіти України.
Четверта проблема — фактична не сформованість цілісної національної політики
застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, недосконала нормативноправова база, що не забезпечує побудову інформаційного суспільства та, як наслідок,
гальмує інформатизацію освіти в Україні. Завдання інформатизації освіти не знайшли
належного системного відображення в чинних законах України з питань освіти та їх
сучасних проектах. Суттєвим недоліком нинішньої освітньої політики є недооцінка
важливості стимулювання ініціатив із запровадження інформаційно-комунікаційних
технологій, що ініційовані закладами освіти, науковими установами, освітянами,
громадськими організаціями та приватним бізнесом.
Реформування та розвиток інформаційно-освітнього простору потребує
цілеспрямованого формування сучасного інформаційно-освітнього середовища [6, с. 9],
педагогічно виваженого проектування та використання комп’ютерно орієнтованих
методичних систем навчання, а також відповідного удосконалення системи підготовки
та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних
кадрів освіти, працівників ІТ підрозділів навчальних закладів, наукових установ, органів
управління освітою.
Пріоритетами при побудові інформаційно-освітнього середовища мають бути:
широке використання у навчально-виховному процесі комп’ютерно орієнтованих
засобів та ІКТ навчання, практичне впровадження технологій дистанційного навчання,
забезпечення ІКТ підтримки науково-дослідної роботи, широке впровадження ІКТ в
управлінні освітою на різних рівнях, у різних галузях, для всіх типів навчальних закладів
[7, с. 3]. Технологічними принципами його розбудови має бути використання технологій
хмарних обчислень, врахування розробниками веб-застосунків та електронних освітніх
ресурсів (ЕОР) особливостей різних комп’ютерно-технологічних платформ та дієві
механізми застосування ІКТ-аутсорсингу.
Інформаційно-освітнє середовище має формуватися на нових технологіях і
забезпечувати навчально-виховний процес електронними підручниками (ЕП),
електронними навчально-методичними комплексами з відповідних предметів, переліком
та настановами із застосування різноманітних веб- та хмарних сервісів, широкосмуговим
Інтернетом, а також створювати умови: для запровадження педагогічно виважених
моделей навчання; використання хмаро і мобільно орієнтованих навчальних середовищ
для формування ключових компетентностей та життєвих навичок учнів; використання
різноманітних віртуальних та дослідних лабораторій; для розкриття особистих здібностей
учнів, моніторингу особистісних та навчальних досягнень; для врахування власних потреб
інформатизації кожного навчального закладу.
Важливо забезпечити формування і розвиток навичок тих, хто навчається, щодо
здоров’язбережувального використання засобів ІКТ, зокрема шляхом упровадження
відповідних просвітницьких заходів. Варто наголосити на актуальності досліджень
щодо основ використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах розвитку
інклюзивної освіти, забезпечення комп’ютерно-орієнтованої підтримки навчання дітей з
особливими потребами.
Політика використання ІКТ у комп’ютерно орієнтованих методичних системах
навчання визначається вчителем. ІКТ-компетентність учня є одним із потужних чинників
успішності навчальної, професійно орієнтованої, суспільної та інших видів діяльності.
Наскрізним для змісту навчання на всіх рівнях освіти й в усіх галузях має бути посилення
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інформаційної та інформатичної підготовки учнів, впровадження ІКТ у вивчення всіх
дисциплін.
Технології електронного дистанційного навчання, що будуються на основі принципів
відкритої освіти, є найсучаснішими перспективними технологіями організації освіти,
мають визначальний вплив на характер і темпи інформатизації системи освіти.
Використання засобів ІКТ у навчанні може відбуватися в різних організаційних
формах: онлайн-курси, онлайн-консультування, онлайн-тренінги, хакатони, вебінари,
використання інтерактивних ЕП, електронних віртуальних лабораторій, електронних
соціальних мереж, відвідування інтерактивних музеїв науки, створення презентацій,
платформ спілкування за науковими інтересами, міжнародних конкурсів з рішення
науково-технічних задач, віртуальних технопарків та інші. Електронний освітній контент
передбачає: бібліотечне та інформаційно-ресурсне забезпечення навчання, виховання,
управління, проведення навчальних та наукових досліджень; ресурси бібліотечних
інформаційних центрів; колекції електронних освітніх ресурсів, зміст сайтів навчальних
закладів.
Для створення широкого спектру й педагогічно виваженого використання електронних
освітніх ресурсів та програмних засобів різного призначення, зокрема навчального й
управлінського, доцільним є запровадження індустріального підходу, що враховує
психолого-педагогічні аспекти побудови методичних систем навчання й відкритого
комп’ютерно орієнтованого навчального середовища та передбачає обов’язкове залучення
до створення ЕОР науковців, викладачів, кращих вчителів навчальних закладів. Питома
вага навчальної літератури, поданої в електронній формі, має невпинно зростати.
Електронні освітні ресурси — вид засобів освітньої діяльності, що існують в електронній
формі, є сукупністю електронних інформаційних об’єктів (документів, документованих
відомостей та інструкцій, інформаційних матеріалів, процесуальних моделей та ін.),
що розташовуються і подаються в освітніх системах на запам’ятовуючих пристроях
електронних даних [6, с. 9]. Варто зазначити, що до провідних електронних освітніх
ресурсів навчального призначення у ЗНЗ відноситься електронний підручник.
За особливістю інформаційно-технологічної будови ЕП як електронне видання є двох
типів: перший тип — електронна версія друкарського видання, другий тип — спеціально
створене електронне недрукарське видання.
Будова електронного підручника другого типу, порівняно з першим, передбачає
застосування: додаткових інформаційних об’єктів та зв’язків між ними, що можуть
бути відтворені в статиці або динаміці; мультимедійних об’єктів (фото, відео, аудіо,
анімація та ін.); засобів навігації (пошуки, гіперпосилання, закладки, примітки та
ін.); засобів моніторингу результатів навчальної діяльності (тестування, контрольні
завдання, статистика опрацювання та ін.); засобів забезпечення санкціонованого доступу;
засобів проектування, що задовольняють техніко-технологічним вимогам створення
і використання комп’ютерно орієнтованих методичних систем навчання; засобів
індивідуалізації навчального контенту; засобів автоматизованого мережного оновлення
ЕП; засобів санкціонованого копіювання ЕП або фрагментарного використання окремих
інформаційних об’єктів; засобів відтворення за допомогою Інтернет та мобільно
орієнтованих пристроїв [7, с. 6–7].
ЕП потребує окремої процедури грифування такого виду навчального видання. Також
необхідно передбачити окрему процедуру ліцензування електронних видавництв. Проте
залишається нерозв’язаною проблема розміщення електронного підручника у відкритому
доступі.
Визначальним для галузі інформаційно-комунікаційних технологій в освіті
та розвитку інформаційно-освітнього простору України є створення цільового
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Загальна середня освіта як базова ланка в системі безперервної освіти
інформаційно-освітнього середовища неперервного розвитку інформаційно-комунікаційної
компетентності педагогічних та науково-педагогічних працівників, бібліотекарів та
керівних кадрів освіти, ознайомлення їх з новими актуальними розробками в галузі
ІКТ; підвищення кваліфікації працівників ІТ підрозділів методичних служб, навчальних
закладів, наукових установ та органів управління освітою педагогічних працівників
з урахуванням особливостей різних рівнів і галузей освіти, різних типів навчальних
закладів. Є актуальними адаптація та запровадження міжнародно визнаних процедур
сертифікації фахівців освіти, зокрема педагогічних працівників, щодо володіння ІКТ.
Актуальною проблемою, що вимагає негайного розв’язання є використання засобів
ІКТ для підтримки наукових досліджень. Особливу увагу варто приділити науковим
дослідженням, орієнтованим на вирішення теоретичних і методичних проблем
застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, а також психологопедагогічного супроводу їх розроблення.
Результати педагогічних досліджень теоретичних та методичних проблем використання
ІКТ в освіті, педагогічного обґрунтування розроблення цих технологій для забезпечення
функціонування й розвитку освітніх систем і відповідна продукція все частіше подається у
вигляді ЕОР, що зумовлює потребу в уточненні, розширенні складу й видів засобів ІКТ для
апробації, впровадження та «моніторингу впровадження таких результатів і розроблення
науково-обґрунтованих способів, методів та прийомів їх застосування» [8, с. 3].
Тому актуальними постають завдання побудови цілісних систем, орієнтованих
на комплексне забезпечення процесів освітньої апробації, впровадження результатів
педагогічних досліджень та проведення моніторингу впровадження таких результатів
в освітню практику й науку. Поряд із цим набувають важливого значення завдання
формування та розвитку ІКТ-компетентності наукових, науково-педагогічних працівників,
магістрів та майбутніх докторів філософії в галузі наук про освіту. Доцільно використати
кращий досвід підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації з ІКТ в освіті [9].
Актуальними залишаються завдання науково-методичного забезпечення розвитку
вітчизняної електронної освіти (е-освіти) та електронної педагогіки, зокрема обґрунтування
засад цифрової гуманістичної педагогіки, побудови відкритих, віртуальних когнітивних
педагогічних систем; реалізації е-навчання у формальній, неформальній та інформальній
освіті; аналіз стану, тенденцій та проведення моніторингу розвитку е-освіти за критеріями
і показниками, що відповідають міжнародним моніторинговим системам; стандартизація
вимог щодо змісту, структури та порядку створення і використання електронних освітніх
ресурсів та систем; стандартизація ІКТ-компетентностей суб’єктів освітнього процесу;
проектування навчальних середовищ е-освіти для підтримки дистанційного навчання та
самостійної навчально-пізнавальної діяльності, у т. ч. розроблення методик і рекомендацій
щодо навчання осіб з особливими потребами та обдарованої молоді; навчальна
робототехніка, мобільні Інтернет-пристрої та інші комп’ютерно орієнтовані засоби
навчання; формування компетентностей учнів з використання в навчанні електронних
соціальних мереж і створення мережних ЕОР (Веб 2.0, блоги та ін.); психологічна
підтримка, розвивальні курси для дорослих та людей похилого віку; забезпечення
інформаційної безпеки, захисту даних і протидії інформаційним загрозам у науковоосвітніх системах.
Важливе значення має формування дослідницьких компетентностей учнів на рівні
загальної середньої освіти. Доцільним є проведення міждисциплінарних навчальних
проектів, на кшталт STEM, використовуючи поєднання шкільних і позашкільних форм
навчання на основі використання засобів ІКТ, зокрема хмарних і туманних технологій, що
забезпечують можливості спільного користування, редагування, віддаленого оперування
та обміну даними, можливості навчальної комунікації та співпраці, а також розширюють
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доступ до результатів науково-дослідницької діяльності та передових технологій. Є
потреба у використанні ІКТ на всіх етапах науково-дослідної роботи; у створенні мережі
дослідних лабораторій для підтримки наукової, технічної та інженерно-математичної
складової в основній та додатковій освіті школярів; у методичній і технічній підтримці
їхньої участі в міжнародних науково-дослідних проектах, що орієнтовані на застосування
ІКТ.
Висновки. Проведене дослідження дає підстави зробити висновок, що для створення
сприятливих умов інформатизації вітчизняної освіти, успішного інноваційного розвитку
інформаційно-освітнього простору в Україні, передусім, варто передбачити наступне.
1. Подальший розвиток інформатизації системи освіти необхідно здійснювати на
основі досягнень науково-технічного прогресу та психолого-педагогічної науки, реалізації
в освітніх системах парадигм людиноцентризму і рівного доступу до якісної освіти,
принципів відкритої освіти, всеосяжного застосування в освіті сучасних ІКТ, поглиблення
співпраці навчальних закладів, наукових установ і суб’єктів господарювання ІКТ-галузі в
забезпеченні якісної освіти, формування ефективних економічних механізмів залучення
до спільної діяльності та її стимулювання.
2. Науково-освітня політика із психолого-педагогічного забезпечення інформатизації
національної системи освіти має базуватися на аналізі досвіду, ролі і перспективних
дослідженнях Національної академії педагогічних наук України, результатів психологопедагогічних робіт з ІКТ в освіті провідних зарубіжних і вітчизняних вищих навчальних
закладів, аналізі стану та тенденцій розвитку електронної освіти і запровадженню ІКТ
в системі освіти, кращих практик освітнього застосування ІКТ педагогічними, науковопедагогічними і науковими працівниками, громадськими організаціями та приватним
бізнесом, а також проведення постійного моніторингу цих процесів.
3. Доцільно розробити, затвердити та реалізувати Державну цільову комплексну
програму з ІКТ в освіті на найближчі п’ять років, в заходах якої варто передбачити такі
сучасні концепції розвитку інформаційного простору як Big Data, Educational Mobility,
Bring Your Own Device, Data Security, Cloud Computing, Digital Humanities та забезпечити
відповідність прогресивної будови науково-освітніх ІКТ-систем сучасним і перспективним
тенденціям розвитку галузі інформаційно-комунікаційних технологій.
4. Пріоритетними заходами щодо впровадження ІКТ в освіту є:
— розроблення й впровадження на державному рівні процедур забезпечення необхідних
рівнів досконалості електронних освітніх ресурсів, їх рецензування, стандартизації
та сертифікації, створення відповідних національних стандартів, їх гармонізація з
міжнародними;
— локалізація й впровадження міжнародних і європейських стандартів серії
«Інформаційні технології для навчання, освіти і тренінгу» та розроблення стандартів
ІКТ-компетентностей суб’єктів освітнього процесу;
— посилення змістової лінії програмування у навчанні інформатики учнів старшої школи,
які обрали фізичний, математичний чи інформаційно-технологічний профіль;
— розроблення та впровадження програми підвищення обізнаності громадян з питань
інформаційної безпеки, кібербезпеки та захисту конфіденційної інформації, зокрема
персональних даних, протидії загрозам їх несанкціонованого використання;
— створення технологічної інфраструктури загальноосвітніх навчальних закладів,
закладів позашкільної освіти та управлінь освітою, зокрема на основі хмарних
технологій;
— розроблення механізмів мотивації наукових, науково-педагогічних та педагогічних
працівників, зокрема їхнього фінансового заохочення, до педагогічно виваженого і
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доцільного використання сучасних ІКТ в освітньому процесі та створення електронних
освітніх ресурсів;
— забезпечення навчальних закладів, насамперед ЗНЗ, інформаційно-дидактичними та
навчально-методичними матеріалами відповідно до чинних навчальних програм щодо
використання комп’ютеризованого навчального обладнання та системне розроблення
і широке впровадження педагогічно виважених методик використання сучасних ІКТ
в освіті.
5. Впровадження ІКТ з метою модернізації системи освіти в Україні потребує
ґрунтовного науково-методичного супроводу. Необхідним є дослідження фундаментальних
і прикладних проблем використання ІКТ в освіті та психолого-педагогічної підтримки їх
розроблення. Потрібне осучаснення основних пріоритетних напрямів та координування
тематики досліджень з психологічних та педагогічних наук в Україні з огляду на
тенденції поступу науково-технічного прогресу в ІКТ-сфері, стрімкий розвиток галузі
інформаційних і комунікаційних технологій.
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Bykov V., Spirin O., Pinchuk O. Problems and tasks of the modern stage of education
informatization
Abstract. The conditions and modern tendencies of the information society development, as
well as the key problems of implementation of information and communication technologies in
the domestic education, which require urgent solution, are considered. The priorities, technological
principles of information and educational environment construction are singled out. The urgent
tasks of the development of computer-oriented educational systems, the creation and use of elec-
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tronic educational resources, in particular the electronic textbook, creation of the environment for
ongoing development of the ICT competence of the educational process subjects, the carrying out
of pedagogical researches on informatization of education are determined.
Keywords: informatization of education, electronic educational resources, electronic textbook,
informational and educational environment.
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МОДЕЛЮВАННЯ УРОКУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ В КОНТЕКСТІ
КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
Анотація. Визначено види освітніх результатів учнів початкової школи: особистісні,
предметні, міжпредметні, метапредметні. Їх досягнення успішно здійснюється на
міжпредметній основі, на засадах системного, компетентнісного і технологічного підходів.
Обов’язковими умовами їх впровадження є організація суб’єкт-суб’єктної взаємодії учнів,
сприятливе психо-дидактичне середовище уроку, різноманітність організаційних форм
навчання, вибір навчальної технології, яка відповідає меті і очікуваним результатам
уроку; описано сукупність навчальних технологій, які відповідають потребам модернізації
початкової освіти: організація навчальної взаємодії, формування загальнонавчальних умінь
і навичок, прийоми інтерактивного навчання тощо.
Ключові слова: освітні результати; мета і результат уроку; види навчальних
технологій; інваріантні і варіативні складники моделі.
Вступ. У сучасних умовах реалізація всіх функцій уроку (загальноосвітня, розвивальна,
виховна, контрольно-оцінювальна, діагностувальна, корекційна, рефлективна)
переосмислюється в зв’язку необхідністю засвоєння учнями обов’язкових навчальних
досягнень, що зазначені у програмі, за умов нового розуміння мети і результатів початкового
навчання та необхідністю їх вимірювання в контексті компетентнісного підходу [1].
Вивчення цієї проблеми у масовому педагогічному досвіді, пошукові дослідження
дозволили виявити як тенденції, що гальмують ефективність впровадження
компетентнісного підходу, так і ресурси поліпшення цього процесу [2].
Теоретичні дослідження сутності компетентнісного підходу та досвід його застосування
у методиці окремих предметів досягли значного обсягу. Зокрема, науковцями відділу
початкової освіти досліджувались і висвітлювались результати дослідження методики
формування предметних компетентностей [3, 4] і ключової компетентності уміння
вчитися [6].
Разом з тим, з нашого погляду, залишаються недостатньо опрацьованими дидактичні
і методичні аспекти моделювання уроків, де має відбуватися системне і цілеспрямоване
формування у кожного учня предметних і ключових компетентностей.
Компетентнісний підхід вимагає нових підходів до моделювання уроку і визначення
його результативного складника, базовим має бути системно-діяльнісний підхід, що
передбачає основою планування систему. Щодо моделювання уроку слід оптимізувати
поєднання інваріантних і варіативних складників таким чином, щоб цілепокладання,
технологія формування компонентів компетентності та визначення результативності
цього процесу відбувались взаємопов’язано у відповідності із очікуваними результатами.
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У сучасних умовах навчальний процес здійснюється як суб’єкт-суб’єктний, якщо
відбувається цілеспрямована взаємодія учнів із різними об’єктами навчального
середовища, розгортається полісуб’єктність.
Мета статті — обґрунтувати сукупність дидактичних положень щодо моделювання
уроків на засадах компетентнісного підходу; розкрити поєднання у моделі уроку
інваріантних і варіативних етапів.
Виклад основного матеріалу. Центрованість на потребах розвитку дитини у
навчальному процесі зумовлює нове розуміння результатів початкової освіти. Зокрема,
зміст і структура освітнього результату мають відображати такі досягнення молодшого
школяра:
особистісні — виявляють вплив навчання, середовища, життєвого досвіду на розвиток
почуттєвої сфери, особистих якостей школяра, його соціалізацію; ціннісні орієнтації і
ставлення;
предметні — розкривають якість навчальних досягнень учня відповідно визначених
у програмі вимог до засвоєння складників предметної компетентності, серед яких
особливого значення набуває особистий досвід їх застосування;
міжпредметні — ґрунтуються на зв’язках засвоєння змісту предметів однієї освітньої
галузі або між галузями; їх результатом є оволодіння учнями загальнонавчальними
уміннями і навичками;
метапредметні — інтегрують досягнення усіх освітніх галузей і визначають оволодіння
учнями ключовими компетентностями як здатностями особистості успішно діяти у
навчальних і життєвих ситуаціях (уміння вчитися, загальнокультурна, громадянська,
комунікативна, здоров’язбережувальна, інформатична, соціальна, підприємницька).
В межах уроку вплив навчально-виховного процесу стосується особистісних,
предметних, міжпредметних і метапредметних досягнень учня, як міні-результатів, що
послідовно накопичуються, інтегруються і через певний час стають компетентностями.
Складники освітнього результату різні за способом формування і широтою
застосування, але вони щільно взаємопов’язані. Так, предметні компетентності
виявляються у предметних навчальних досягненнях, зокрема, у програмі є чіткі вказівки
відносно рівнів їх засвоєння, які можуть бути перевірені і оцінені вчителем за критеріями
і нормами оцінювання. Якість предметних компетентностей учня залежить від його
ціннісних установок (відповідального ставлення до навчання, пізнавальних інтересів і т.
ін.), володіння загальнонавчальними уміннями і ключовими компетентностями.
Водночас на якість оволодіння учнями міжпредметними і метапредметними освітніми
результатами, окрім діяльності на уроках, впливає життєвий досвід, середовище, у якому
розвивається дитяча особистість. Цей взаємозв’язок для початкової школи є органічним,
адже вона є цілісною, багатопредметною системою із значним впливом одного вчителя на
дитину протягом тривалого часу. У цьому процесі важливо, щоб результативність кожного
уроку була якомога вищою, але досягалася у комфортній для дитини психодидактичній
атмосфері.
За проведеними дослідженнями, інтерпретацією напрацювань з теорії сучасного
уроку, ми визначаємо сукупність дидактичних положень, які слід враховувати у його
моделюванні на засадах компетентнісного підходу.
1. У моделюванні системи уроків і окремого уроку необхідно досягти взаємоузгодженого
визначення мети і очікуваного результату. Для цього необхідно проаналізувати
послідовність цілей і результатів вивчення предмета у такій послідовності: Державний
стандарт — навчальна програма — розділ — система уроків — урок. Це розкриє вчителю
наступність і перспективність у формуванні компетентностей, упередить перевантаження
окремого уроку, зорієнтує на своєчасність супровідного і тематичного контролю. Зазначені
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кроки сприятимуть тому, що об’єктом уваги вчителя постане не окремий урок, а їх система.
За цієї умови значно реалістичніше можна визначити мету і очікувані результати вивчення
як теми (розділу) в цілому, так і окремого уроку.
Мету уроку вчитель має визначати у двох ракурсах: для себе і для учнів. Для учнів
вона може бути представлена у завданнях уроку, які доцільно передати у коротких
висловлюваннях (2–3 слова) або через умовні позначення (дорожна карта уроку).
Наші спостереження і аналіз опублікованих методичних посібників показує, що у
планах уроків часто переважають об’ємні, надмірні цілі і завдання, які мало враховують
реальні можливості часу уроку і обсяг відібраного навчального матеріалу; складно
відбувається виокремлення очікуваних результату уроку. Якщо ж учитель спершу
визначає мету і прогнозовані результати до всієї теми (розділу), тоді значно легше і
чіткіше їх можна окреслити для окремого уроку. Стосовно очікуваних результатів варто
брати до уваги, що на уроці задіяні як фонові, опосередковані знання, так і нові, які лише
починають засвоювати діти. Уміння, навички, способи діяльності, як відомо, формуються
протягом тривалого часу, а не за 1–2 уроки. Тому у меті і завданнях уроку слід враховувати
методичну перспективу і різницю між цілями розвивати, формувати і сформувати. Перші
дві означають тривалий у часі процес, а остання передбачає такий стан готовності учня,
який має бути досягнутий і може бути перевірений (7, 8).
2. Багатопредметність і водночас цілісність системи початкової освіти, взаємозв’язок
предметних і ключових компетентностей зумовлюють систематичне використання
міжпредметних зв’язків, методичним засобом яких є міжпредметні завдання. Вивчення
досвіду показало, що такі завдання майже не використовуються або обмежуються
епізодичною актуалізацією елементів знань предметів однієї галузі. У нашому дослідженні
було визначено лінії міжпредметних зв’язків, зокрема вивчення предмета літературне
читання, із українською мовою, мистецтвом, «Я у світі», природознавством. Для їх
реалізації розроблено три типи міжпредметних завдань:
— знаннєвий (передбачає актуалізацію, зіставлення, доповнення знань, які учні
засвоюють на уроках літературного читання, відомостями з інших предметів);
— діяльнісний (створює передумови для засвоєння учнями загальнонавчальних
універсальних умінь, що мають широку сферу застосування. На різному змісті діти
засвоюють структуру уміння, послідовність виконання дій, операцій, цей процес поступово
ускладнюється до рівня самостійного застосування уміння у новій ситуації);
— ціннісно-орієнтований створює передумови для засвоєння і розвитку в учнів
ціннісних орієнтирів, ставлень, смислів; засвоєння еталонів морально-етичної поведінки,
що передбачає звернення до аналогічних навчальних ситуацій на іншому предметному
змісті. Ці види МПЗ відповідають структурі компетентностей, вони є містком до
застосування різних способів інтеграції.
3. У формуванні будь-якої компетентності базисом є активна, цілеспрямована,
усвідомлена діяльність учні, а засобом їх організації є операції і дії учнів, що виявляються
у навчальній взаємодії. Вона передбачає суб’єкт-суб’єктне навчання (вчитель-учень; ученьучень; група-група), яке стає полісуб’єктним, якщо межі діяльності на уроці розширюються
за рахунок середовища (через ІКТ), залучення інших навчальних ресурсів та життєвого
досвіду дітей.
Проведені дослідження показали, що суб’єктність навчальної взаємодії має бути
дитиноцентрованою і цілеспрямованою, виявлятися багатопланово, щоб вносити
конкретну лепту в досягнення кожним учнем очікуваних результатів. Для цього необхідно
потурбуватись передусім про мотиваційний супровід процесу учіння впродовж системи
уроків; передбачати широкий діапазон стимулів, щоб була можливість підтримати
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і зміцнити навчальні мотиви різних груп і окремої дитини, бо мотивація, потреба у
самостійній діяльності є глибоко індивідуальною сферою.
У формуванні предметних компетентностей особливо необхідним є використання
індивідуальних завдань із врахуванням рівнів готовності учнів до засвоєння нового матеріалу
і досягнення запланованих результатів, тому в системі уроків має бути передбачене їх
використання.
Важливою умовою організації повноцінної суб’єкт-суб’єктної взаємодії є врахування
умов середовища і життєвого досвіду дітей. Психо-дидактичне середовище уроку має
засвідчувати реальну турботу вчителя про емоційне і психічне самопочуття дітей під час
уроку, надавати їм можливість висловити свої думки, поговорити про свої враження і
потреби. Якщо учень є суб’єктом учіння, це виключає маніпулювання його свідомістю,
витискування за будь-яку ціну очікуваних результатів, скорочення часу перерв, нехтування
ігровими ситуаціями, фізкультурними хвилинами.
4. Технологічний підхід як інструмент досягнення учнями очікуваних результатів
навчання.
У дидактиці існують різні визначення і класифікації понять, пов’язаних з проблемою
технологічного підходу (В.П. Беспалько, М.В. Кларін, Н.К. Селевко, О.І. Пометун,
С.О. Сисоєва та ін.). (Аналіз термінологічного поля здійснено у дослідженні Л.В. Коваль
(9, с. 8–23), І.М. Осмоловської (10, с.44–48). У дослідженні ми використовуємо термін
навчальна технологія у такому значенні: упорядкована сукупність дій і операцій, зміст
і послідовність яких забезпечує керованість процесом учіння з метою набуття учнями
запланованих освітніх результатів. Відповідно у навчальній технології є цільовий, змістовий,
операційний, результативний і корекційно-рефлексивний етапи.
Навчальні технології належать до гуманітарних, які є нелінійними, бо на кожну
ситуацію навчальної взаємодії впливають і невизначені чинники, тому вони не гарантують
результат, але збільшують імовірність його досягнення. Їх застосування передбачає
гнучкість взаємодії вчителя і учнів і може презентуватися як у формі опису дій вчителя
і учнів, так і у вигляді моделі, схеми. Перевага технологічного підходу у тому, що він
має діяльнісну основу, передбачає набуття учнями особистого досвіду засвоєння певних
способів дій, а отже центрований на їх практичній діяльності. За широтою застосування
технологій у початковому навчанні ми виділяємо дидактичні, загально методичні і
локально методичні.
Вихідним у застосуванні в системі уроків навчальних технологій є правильне
визначення та чітке формулювання вчителем цілей навчання. Об’ємні, багатослівні цілі не
сприяють вибору саме тих методичних засобів, які мають спрямовувати навчальні дії учнів
на досягнення результату. Тому найперший крок у використанні будь-якої навчальної
технології правильність і конкретність навчальної мети. Залежно від мети опрацювання
матеріалу і контингенту учнів опрацювання матеріалу визначається і очікуваний
(прогнозований) результат. Орієнтиром у конкретизації навчального результату стосовно
предметних компетентностей є вимоги навчальної програми до навчальних досягнень
учнів, які у різних формулюваннях відповідають структурним елементам предметних
компетентностей: знання, розуміння, застосування, виявлення ціннісного ставлення.
Шлях від мети уроку до очікуваних результатів — це певним способом організована
технологія навчальної взаємодії вчителя і учнів.За технологічного підходу усі дії вчителя
мають економно й цілеспрямовано вести учнів по кроках, наближуючи досягнення
визначеної мети. Тому навчальна технологія, крім мети і очікуваних результатів навчання,
включає опис процедур, за допомогою яких можна досягти саме такого результату.
Істотними ознаками добре розробленої технології є достатній опис кожного кроку на
шляху досягнення результату та можливість відтворення способу дій за цією технологією
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Розділ 3.
іншим педагогом для розв’язання аналогічних завдань в інших умовах (наприклад, на
іншому змісті).
Навчальна технологія повинна мати чіткі процесуальні характеристики: зрозуміло і
недвозначно описувати, що і в якій послідовності робити, щоб кожен вчитель, застосувавши
її, зміг чітко організувати покрокове учіння для досягнення учнями певного результату.
З огляду на сказане, виникає питання щодо можливості свободи методичної творчості
вчителя у застосуванні навчальних технологій. Навчальна технологія також може
змінюватися в процесі навчання і корекції досягнутого. Скажімо, з’ясувавши результати
учнів на проміжному етапі навчального процесу, вчитель вносить зміни у подальші дії
учнів. Тому у застосуванні навчальної технології обов’язковим є супровідний оперативний
зворотний зв’язок з досягненнями учнів. Інноваційним засобом вважається застосування
формувального оцінювання, яке передбачає активну участь школярів у процесі формування
знань, умінь, способів діяльності. За цим видом контролю і оцінювання акцент у діяльності
зміщується на самоконтроль і самооцінку учнем діяльності, що формується, а не на
завершений результат [3].
Нерідко вчителі недооцінюють важливість дотримання всіх умов застосування
навчальної технології, вихоплюючи кілька елементів, які здаються їм найцікавішими.
Наприклад, вчителю сподобалось використовувати в навчальній технології ігрові прийоми
«Мікрофон», «Рольова гра», а на відпрацювання всіма учнями нових способів дій, які
також передбачає ця технологія, вже не вистачило часу. У такому разі не можна вважати,
що застосовується цілісна технологія навчання, а, отже, немає підстав, сподіватись на її
очікувану ефективність.
Вплив навчальної технології на якість результатів діяльності учнів залежить від того,
в який спосіб вони досягаються. В зв’язку з цим у застосуванні навчальних технологій
виключно важливо правильно дібрати зміст вправ, завдань, визначити їх обсяг і способи
взаємо-зворотного зв’язку.
За результатами дослідження Л.В. Коваль, проведеного за нашим керівництвом
[9, с. 38–123], узагальнено сукупність ефективних навчальних технологій, які мають
дидактичний характер. Їх застосування дозволяє організовувати навчальний процес як
особистісно зорієнтований, пристосувати його до умов навчання (специфіка змісту, рівень
вимог програми, готовність дітей тощо) з метою досягнення запланованого результату.
Коротко охарактеризуємо сукупність навчальних технологій.
• Технологія організації навчальної взаємодії вчителя і учнів на основі діалогу
і полілогу, де вчитель і учні виступають суб’єктами навчання. Ця технологія включає
поєднання парної, групової, індивідуальної, колективно-розподільної співпраці учнів і
передбачає прийоми підтримки дітей з різними навчальними досягненнями (Н.М. Бібік,
О.Я. Савченко, О.Г. Ярошенко та ін.).
• Технологія формування загальнонавчальних умінь і навичок молодших школярів
із застосуванням опосередкованого впливу і поетапного управління засвоєнням
учнями сутності уміння і способів його застосування (П.Я. Гальперін, Н.Ф. Тализіна,
В.Ф. Паламарчук, О.Я. Савченко та ін.).
• Технологія диференційованого навчання відповідно рівнів готовності учнів, що
передбачає самооцінювання готовності і покрокове засвоєння матеріалу із вибором міри
допомоги вчителя тощо (С.П. Логачевська) [11].
• Технологія навчальної проектної діяльності, зорієнтована на самостійну
пошуково-творчу працю молодших школярів (індивідуальну, групову, колективну) з
метою різнобічного пізнання об’єкту (проекти: дослідницький, інформаційний, творчий,
рольовий; монопредметний і міжпредметний), оволодіння проектними і дослідницькими
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уміннями; набуття досвіду співпраці і роботи з різними джерелами інформації.
(І.Г. Єрмаков, Т.М. Байбара, А.Д. Цимбалару, О.В. Онопрієнко, Т.І. Чернецька та ін.).
• Технологія інтерактивного учіння, що ґрунтується на залученні молодших школярів
до інтеракцій у розв’язанні навчальних проблем і задач. За цієї технології учень набуває
досвід активної взаємодії, освоює прийоми критичного мислення, висловлює рефлексивні
судження (О.І. Пометун, М.М. Марусинець, О.Я. Савченко та ін.).
Зупинимося на технології поєднання організаційних форм навчальної співпраці у
межах системи уроків і кожного з них, оскільки вона стосується моделювання кожного
уроку.
У початкових класах на уроках традиційно домінують колективні форми роботи.
Вони передбачають використання різноманітних за способом сприймання і діяльності
методів і прийомів навчання, постановку активізуючих запитань, сприяють формуванню
колективного навчального результату. Водночас за цих форм роботи, як правило,
недостатньо враховується рівень розвитку пізнавальних можливостей окремих учнів,
переважає однобічний спосіб комунікації, (більш активний учитель), обмежені можливості
організації взаємодопомоги дітей, здійснення самоперевірки.
Вважається, що індивідуальна робота не має цих недоліків, бо передбачає вищий рівень
самостійності учнів, створює можливість точніше враховувати їхній розвиток, виконувати
завдання на вибір, обирати свій темп. Але організація ефективної індивідуальної роботи
передбачає використання вчителем діагностичних умінь, підготовку індивідуальних
завдань у певній системі, різну мотивацію дітей.
За групової роботи у молодших школярів формуються вміння співробітничати,
створюються умови для набуття досвіду міжособистісного спілкування, взаємного
навчання, формування моральних мотивів учіння, раціонального використання робочого
часу, створюються можливості для багатоваріантних підходів до розв’язування однієї
задачі. Якщо ж групову роботу організовано недосконало, порушується ритм уроку, деякі
діти не працюють на повну силу, чекають готових результатів як спостерігачі, не вміють
підкорятися загальним вимогам.
Зіставлення дидактичних можливостей фронтальної, індивідуальної та групової
роботи показує, що кожна з них має свої «плюси і мінуси», тому обираючи той чи інший
вид співпраці учнів, вчитель має передбачити його вплив на досягнення очікуваних
результатів більшістю учнів.
4. У нашому дослідженні для уроків літературного читання апробовано і підтверджено
доцільність наступного алгоритму дій учителя у моделюванні уроку:
— аналіз мети уроку (навчальної ситуації) і визначення його місця (функції) в
контексті вивчення системи уроків теми чи розділу;
— прогнозування очікуваного результату у форматі вимог до навчальних досягнень
учнів;
— зіставний аналіз відомих навчальних технологій з точки зору можливостей учнів
класу для досягнення ними очікуваних результатів;
— наповнення предметним змістом структурних елементів технології;
— визначення дій і операцій учнів у процесі застосування технології і способів корекції
їхніх досягнень;
— передбачення способів самоаналізу і самооцінювання учнями навчальних досягнень
у зіставленні із очікуваними;
— рефлексивний аналіз вчителем ефективності обраної технології (за результатами
уроку).
Отже, за цим алгоритмом відбувається взаємоузгоджене проектування системи дій
вчителя і учнів, спрямованих на досягнення чітко визначеної мети і очікуваного результату
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шляхом послідовного управління навчальними діями учнів в умовах оперативного
зворотного зв’язку.
5. Інваріантні і варіативні складники у моделюванні уроку.
Універсальної, жорсткої структури уроку, що була б придатною для формування
навіть однієї предметної компетентності, не може бути. Це зумовлено тим, що конкретний
навчальний матеріал має свої можливості для формування в учнів знаннєвого, діяльнісного,
ціннісного складників предметної компетентності. Не менш важливими є готовність учнів
до його засвоєння, місце уроку в системі уроків.
В умовах багатопредметності початкової школи, різної кількості годин на предмети
і різних видів провідної діяльності, яку передбачає засвоєння різного змісту, доцільно,
з нашого погляду, вести мову про інваріантні і варіативні складники моделі уроку.
Це передбачає системний підхід до відбору методичного забезпечення і пріоритетне
відображення компетентнісного складника у сценарії уроку.
Метою багатьох уроків у початковій школі є формування способів дій учнів, які є
базовим структурним елементом кожної компетентності. Тому значною є питома вага
інваріантних етапів уроків, метою яких є засвоєння, закріплення, вдосконалення способів
дій. На таких уроках центральне місце відводиться вправам з різною мірою самостійності
учнів і взаємозворотного зв’язку, обов’язковим є етап самостійного застосування способу
дій. Інколи новий матеріал не пов’язаний з попереднім або вперше опрацьовується складне
уміння, на яке потрібно багато часу, тому після мотиваційно-організаційного етапу варто
відразу створити навчальну ситуацію для ознайомлення учнів із новим матеріалом.
З огляду на таку різноманітність, звернемо увагу на дії вчителя у процесі підготовки
і проведення уроку (табл. 1).
Таблиця 1.
Професійні дії вчителя
Під час підготовки до уроку
У процесі проведення уроку
Мислительні дії:
обмірковування мети уроку, основних завдань;
прогнозування очікуваних результатів:
аналіз обсягу і змісту навчального ресурсу у
відповідності із метою уроку і очікуваними
результатами;
передбачення реакцій, які можуть виникнути у
різних груп дітей;
«прикидка» витрат часу на досягнення
очікуваних результатів;
пригадування досвіду проведення попередніх
уроків і актуалізація методичних знань;
визначення змістового і технічного наповнення
уроку, моделювання плану уроку

Організаційні, мотиваційні дії:
роз’яснювання, швидкість і точність реагування
на зміни навчальних ситуацій;
впевнене застосування обраної технології,
володіння діапазоном методичних засобів, що
дозволяють у разі потреби коректувати зміст і
методику уроку;
попередження втомлюваності дітей; підтримка
інтересу, працездатності гуманними засобами;
рефлексивність мислення і поведінки під час
уроку

З дидактичних позицій інваріантними складниками моделі уроку є: визначення мети,
завдань, очікуваних результатів з урахуванням можливостей реального часу уроку і вимог
програми; алгоритм розроблення технологічного етапу: зміст, кроки управління засвоєнням
учнями нового матеріалу, який має бути пріоритетним за часом і повнотою опису в плані;
оцінювання досягнутих результатів (різними засобами, у тому числі самооцінювання учнів).
Доречно в зв’язку з тим нагадати пораду В.О. Сухомлинського «Не бійтеся відводити
на кожному уроці якнайбільше часу на засвоєння нового! Це окупиться сторицею. Чим
ефективніше праця під час осмислювання знань, тим менше часу витрачатиметься на
перевірку домашнього завдання на наступному уроці, тим більше часу залишиться на
засвоєння нового матеріалу. Зрозумійте суть цієї залежності»[12, с. 462–463]. Особливого
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значення вчений надавав умінню учнів застосовувати засвоєне: «… для багатьох учителів
поняття знати означає вміти відповідати на поставленні запитання. Такий погляд штовхає
вчителя на однобоку оцінку розумової праці і здібностей учнів. Треба насамперед змінити
погляд на суть понять знання, знати. Знати — це значить уміти застосовувати знання»
[Там само].
До варіативних складників моделі уроку ми відносимо: зміст і розгорнутість
організаційного етапу, мотиваційний супровід, навчальні ситуації, пов’язані із
індивідуалізацією відпрацювання тих умінь і навичок учнів, які належать до обов’язкових
навчальних результатів і вимагають значної кількості вправлянь (наприклад, на уроках
літературного читання вправи з розвитку якостей читання, на уроках мови — вправи
з розвитку мовлення і т. ін.); засоби взаємозворотнього зв’язку (експрес — перевірка,
рефлексивні судження учнів, варіанти поєднання організаційних форм тощо).
Розроблення технологічного складника уроку залежить від багатьох чинників, що
зумовлює гнучкість підходу до його моделювання. Досвід засвідчує широкий діапазон
доцільних варіантів побудови планів уроків за:
— етапами організації навчальної діяльності (мотиваційний, змістовно-процесуальний,
контрольно-оцінний, рефлексивний);
— кроками розв’язанням навчальної задачі або проблеми уроку;
— технологією організації провідної предметної діяльності (наприклад, на уроках
літературного читання типові етапи: підготовка учнів до ознайомлення із твором,
процес опрацювання його змісту у процесі читання, творчі завдання за прочитаним;
— поєднанням різних форм навчальної взаємодії учнів (колективна, групова,
індивідуальна діяльність);
Висновок. Моделювання системи уроків на засадах компетентнісного підходу
передбачає визначальну роль взаємопов’язаного формулювання мети (цілепокладання)
і очікуваних результатів, розроблення для кожного уроку технологічного складника,
який має бути у його структурі пріоритетним за обсягом і тривалістю, забезпечувати
суб’єкт-суб’єктну взаємодію, визначати кроки управління процесом учіння; контроль і
оцінювання навчальних досягнень, включаючи самоконтроль, самооцінку, рефлексивні
судження учнів.
Навчальна технологія — способи спеціально організованої навчальної взаємодії,
управління якою має здійснюватися із врахуванням готовності учнів до цієї діяльності,
які стають активними суб’єктами учіння, набувають досвіду застосування предметної
компетентності в різних навчальних ситуаціях.
Модель сценарію компетентнісно орієнтованого уроку є варіативною: за етапами
навчального пізнання, за переліком навчальних задач чи ситуацій, може визначати у
взаємозв’язку дії вчителя і дії учнів, що дозволяє об’єднати тих, хто навчає, і тих, хто
навчається; будуватися як дорожна карта навчальної діяльності через символічні
позначення руху учнів від мети уроку до результату тощо.
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Savchenko O. A primary school lesson modelling within competence-based approach.
Abstract. Models of educational results of primary school pupils, i.e. personal, curriculum,
cross-curriculum, and meta-curriculum are defined. They are successfully achieved on a crosscurriculum base, using systemic, competence and technological approaches. The obligatory conditions of their implementation comprise organisation of subject-to-subject interrelation of pupils,
propitious psychological and didactic environment at a lesson, variety of organizational forms of
teaching, selection of a technology responding to the aim and the expected results of a lesson. A
complex of learning technologies reflecting the demands of primary education modernisation, i.e.
organization of learning cooperation, formation of general academic skills, methods of inter-active
learning, etc. are described in the article.
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РОЛЬ ІНТЕГРАЦІЇ В РЕФОРМУВАННІ ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ
Анотація. У статті показана роль інтеграції змісту освіти на основі загальних
закономірностей науки як наскрізних принципів досягнення цілісності змісту освіти
початкової, основної, старшої школи; фундаменталізації його як умови безпеки нації;
розкривається зв’язок процесу інтеграції з формуванням життєствердного національного
образу світу молодих поколінь, життєствердної моделі світу вітчизняного суспільства
у зв’язку з його сталим розвитком. Аналізується досвід реалізації моделі освіти сталого
розвитку «Довкілля», можливості використання його в процесі інтеграції змісту всіх ланок
загальної середньої освіти у зв’язку з її реформуванням.
Ключові слова: інтеграція, фундаменталізація змісту освіти початкової, основної,
старшої школи; загальні закономірності природи; життєствердний національний образ
світу; життєствердна модель світу суспільства.

206

Загальна середня освіта як базова ланка в системі безперервної освіти
Вступ. Проблема інтеграції змісту освіти — одна з основних проблем реформування,
модернізації вітчизняної освіти [1, с. 8], пов’язана з проблемою безпеки нації. Сутнісна
інтеграція є одночасно фундаменталізацією освіти, а згідно меморандуму ЮНЕСКО
(1994) фундаменталізація освіти — умова безпеки нації.
Інтеграція — утворення цілого з частин, а ознакою цілого є підлягання всіх його
елементів єдиним, спільним для них закономірностям [2, c. 177].
Ще Коменський обґрунтував, що розум дитини можна впорядкувати тільки «зримими
законами природи», що «першооснови речей діти мають пізнати в материнській школі»
[3, с. 183]. Такими першоосновами є загальні закономірності науки, зміст яких доступний
дітям.
Ж. Піаже експериментально довів, що при позбавленні дітей, починаючи з 6–7 річного
віку, можливості користуватись змістом найбільш загальних закономірностей науки у
них не розвиваються високі рівні інтелекту, затримується розвиток наукового мислення
в період інтенсивного формування фундаментальних структур мислення [4, с. 218].
Також П.Ф. Каптєрєв показав, що з дитячого мислення, яке мало чим відрізняється від
мислення тварини (поїсти, поспати, ласки, ігри) можна виростити соціально зрілий розум
лише систематизацією знань [5, с. 419], а система — це закономірно пов’язані елементи.
Українські педагоги, що впродовж чверті століття розробляли, експериментально
перевіряли і впроваджували цілісний зміст моделі освіти сталого розвитку «Довкілля»,
теоретично довели об’єктивність означених положень, створили систему навчальнометодичного забезпечення моделі цілісної освіти «Довкілля» (дошкілля, 1–11 кл., вища
школа) — понад 60 номінацій (підручників, посібників для вчителів і учнів, які не мають
аналогів у вітчизняній і світовій педагогічній літературі). Експериментальна їх перевірка
показала вплив інтеграції та фундаменталізації змісту освіти на інтелект, здоров’я дітей,
мотивацію навчання, зростання соціальної зрілості та ін., що відображено в десятках
дисертацій, монографій та сотнях наукових статей з психології, соціології, педагогіки,
філософії освіти (www.dovkillya.org.ua). Це чи не єдина модель освіти, яка дає можливість
дітям вирощувати свій життєствердний національний образ світу як вихідний пункт і
результат всякого пізнавального процесу, взаємодії з дійсністю [6, с. 3–8]. З цією статтею
в Інтернеті пов’язано понад мільйон посилань [7, с. 103].
Наявність у молодих поколінь життєствердного національного образу світу обумовлює
життєствердну модель світу суспільства, його сталий розвиток. Протидія сутнісній
інтеграції, фундаменталізації змісту освіти на основі найбільш загальних закономірностей
науки, впровадженню інтегрованих курсів в 1–11 класах має розцінюватись як протидія
психічному, інтелектуальному, соціальному розвиткові дітей, зміцненню їхнього здоров’я в
період навчання; формуванню життєствердної моделі світу суспільства, сталому розвитку
нації.
Метою статті є розкриття можливостей використання напрацювань розробників
моделі ОСР «Довкілля» в процесі реформування змісту освіти початкової, основної,
старшої школи у зв’язку з розробленням Державного стандарту освіти третього покоління.
Виклад основного матеріалу. Досвід навчання учнів за моделлю освіти «Довкілля»,
реалізації інтегрованого навчання учнів початкової школи засобами курсу «Я і Україна.
Довкілля» (1–4 кл.) дає можливість розповсюдити інтегроване навчання на всі предмети,
які вивчаються в початковій школі.
Ще в радянській школі С. Гессен піднімав питання про необхідність об’єднання змісту
освіти початкової школи навколо предмету «Родиноведение». Зараз це може бути курс
«Я і Україна. Довкілля» або курс «Довкілля».
Довкілля — мала батьківщина дитини, яку вона любить першою і незабутньою любов’ю.
Це її етносоціоприродне, культурне, технологізоване, оздоровлювальне середовище життя,
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де наявні всі об’єкти пізнання, з якими учень початкової школи зустрічається на уроках
шкільних предметів. Центром інтеграції основних понять всіх предметів може бути
предмет «Довкілля».
Зміст предмета «Довкілля» об’єднує природознавчу, здоров’язберігаючу,
суспільствознавчу складові. Тобто «Довкілля» може об’єднати зміст чинних у сучасній
початковій школі предметів «Природознавство», «Основи здоров’я», «Я у світі». Основою
інтеграції змісту названих предметів у цілісність мають бути загальні закономірності,
доступні розумінню дітей початкової школи. Досвід впровадження курсу «Довкілля»
показав, що це можуть бути закономірності збереження, спрямованості процесів до
рівноважного стану, періодичності процесів у природі та система уроків серед природи,
які проводяться відповідно до звичаєвого кола.
Уроки серед природи з предмета «Довкілля» можуть слугувати основою інтегративних
днів, під час яких у довкіллі (в зеленому класі, куточку мислення в природі, на екологічній
стежині) проводяться також уроки з інших предметів (математики, читання, співів,
фізкультури, іноземної мови, праці). На цих уроках вивчаються безпосередньо в довкіллі
виділені основні поняття з означених предметів, встановлюються сутнісні зв’язки між
поняттями предмета «Довкілля» та інших предметів, тобто реалізується інтеграція
основних понять всіх предметів початкової школи на основі загальних закономірностей
природи.
По закінченню інтегративного дня учні в зошитах з друкованою основою моделюють,
зображають встановлені зв’язки між вивченим (спостережуваним, досліджуваним) під
час інтегративного дня. Вчителі моделі освіти «Довкілля» мають досвід проведення
інтегративних днів, деякі питання висвітлені в методичних посібниках, розроблених
учителями.
За рік передбачається 30–32 інтегративних дні, під час яких інтегруються знання,
вміння, одержані учнями на уроках різних предметів за тиждень. До цих «днів» учні мають
готуватися на уроках усіх предметів, систематизуючи знання, вміння на основі загальних
закономірностей природи та звичаєвого кола українського народу.
В експериментальних школах для інтегрованого навчання в 1–2 кл. необхідно:
1) Об’єднати на основі загальних закономірностей природи зміст предметів
природознавства, основи здоров’я, «Я у світі» в інтегрований курс «Довкілля» (1–4 кл.).
Програма його в наявності, в неї необхідно ввести інтегративні дні. Цей курс навіть в
назвах відбиває узагальнені наскрізні вміння (згідно третього стандарту): «Запитую
довкілля» (1–2 кл.); «Спостерігаю довкілля» (3 кл.); «Досліджую довкілля» (4 кл.).
2) Програма, підручники і зошити для учнів 1–2 кл. наявні; зміст їх потрібно розширити,
подавши в них інтегративні дні.
3) В школах має бути кабінет довкілля. Методичні вказівки до його організації
розроблені. Обладнання кабінету: комп’ютери, живий куточок, мінімайстерня, мінімузей,
мінітеатр, мініобсерваторія.
Отже, для початку роботи з упровадження інтегрованого навчання в 1–2 класах і далі
— в 3–4 класах наявні:
1) Програма інтегрованого курсу «Я і Україна. Довкілля» (1 і 2 кл.).
2) Підручники для 1, 2 класів «Я і Україна. Довкілля».
3) Зошит для учнів «Я і Україна. Довкілля» (1 і 2 кл.).
4) Методичні вказівки для вчителів «Я і Україна. Довкілля» (1 і 2 кл.).
5) Методичні вказівки для інтегрованих уроків довкілля та іноземної мови.
6) Методичні вказівки для виготовлення моделей об’єктів «За моделями природи».
У моделі освіти «Довкілля» є багато родичів: STEAM-освіта, МАВАТ (Ізраїль),
фінська школа та ін. Модель освіти сталого розвитку «Довкілля» відрізняється від них
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технологією формування життєствердного національного образу світу, підготовки дітей
до життя в технологізованому суспільстві з життєствердною моделлю світу [7, с. 103–
135]. Варіативність моделей інтегрованого навчання в 1–2 кл. доведе, що новий стандарт
початкової освіти враховує найкращі світові і національні практики навчання дітей
початкової школи.
Для реалізації інтегрованого навчання на основі інтегративних днів у довкіллі необхідно
проаналізувати зміст предметів, що вивчаються в 1–2 класах, виділити поняття, які мають
значні сутнісні зв’язки з іншими поняттями даного предмета і поняттями суміжних
предметів. Розробити зміст інтегративних днів, методичні вказівки проведення їх для
вчителя та робочі зошити для учнів. Може бути близько 30 інтегративних днів на рік у
кожному з 1 і 2 класів.
Доцільно інтегроване навчання, сутнісну інтеграцію основних понять, об’єднання їх
на основі змісту закономірностей, що складають основу сучасного наукового мислення,
впроваджувати також в дошкіллі та в 1–6 класах, поки формуються фундаментальні
структури мислення дітей (6–12 років), закладається основа високих рівнів інтелекту та
соціальної зрілості.
Для цього в моделі освіти «Довкілля» наявний фундамент — система курсів,
забезпечена підручниками, посібниками для учнів і вчителів: «Дивуюсь довкіллю» — 4,5
років; «Запитую довкілля» — 1, 2 класи; «Спостерігаю довкілля» — 3 клас; «Досліджую
довкілля» — 4 кл.; «Пояснюю довкілля» — 5 кл.; «Вивчаю основні системи довкілля» — 6
кл (www.dovkillya.org.ua).
Біля 20 освітніх систем країн ЄС в початковій школі впроваджують курс «Довкілля».
В кожній країні він має свої особливості, національне забарвлення. Але тільки в Україні
курс дає можливість учневі вирощувати свій національний життєствердний образ світу як
умову протидії всім негараздам зовнішнього середовища, в тому числі агресії, деструкції,
програмуванню свідомості.
В 7–11 класах учням необхідно надати можливість продовжувати формувати
цілісність свідомості, цілісність мислення, цілісність душі. Для цього підручники до
кожної освітньої галузі мають формувати цілісність її змісту. Зокрема, до освітньої галузі
«Природознавство» в кожному класі учень має отримувати систему знань про природу,
можливість формувати свою природничо наукову компетентність як здатність оперувати
базовими, найбільш загальними закономірностями природи [8, с. 142].
В старшій школі доцільно планувати базові інтегровані курси, які втілюють цілісність
кожної з освітніх галузей. Вони мають бути обов’язковими для всіх профілів, реалізувати
зміст Державного стандарту кожної з освітніх галузей, давати можливість кожному
учневі засвоїти зміст освіти на рівні Державного стандарту, формувати життєствердний
національний образ світу, що забезпечує життєствердну модель світу вітчизняного
суспільства як умову його сталого розвитку, довговічності цивілізації.
Молоді люди мають виходити зі школи зі своїм життєствердним національним образом
світу, особистісною цілісністю інформації як вихідним результатом всякого пізнання,
всякої взаємодії з дійсністю [10, с. 182 та ін.].
Висновок. Поки що дія загальних, єдиних для всього сущого закономірностей,
відкритих наукою, в змісті нинішньої освіти 1–11 кл. вилучена. Але є можливість
повернути дітям те, що напрацьовано науковцями, вчителями, батьками, учнями під час
розроблення, апробації, впровадження моделі освіти сталого розвитку «Довкілля», дати
можливість працювати алгоритму встановлення «цілісності знань, цілісності мислення,
цілісності душі дитини» [7, с. 147] у всіх освітніх галузях. А профілізація буде ґрунтуватись
на базовій, забезпеченій державою освіті. Зміст освіти і технологія його засвоєння учнями
в 1–6 класах має ґрунтуватись на змісті загальних закономірностей науки, пізнанні
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дитиною свого етносоціоприродного, культурного, технологізованого середовища життя
відповідно до звичаєвого кола народу; в основній школі учні оволодівають основними
компетентностями, серед яких наявна природничонаукова компетентність як умова
розвитку наукового мислення, умова зв’язку людини і суспільства з ноосферою і біосферою
(В.І. Вернадський) [12, с. 29].
В старшій школі завершується формування життєствердного національного образу
світу.
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Abstract . The article shows the role of integration of the content of education on the basis
of the general laws of science as the cut-off principles of achieving the integrity of the content of
education of primary, basic, senior school; Fundamentalisation of it as a condition of the nation’s
security; The connection of the integration process with the formation of life-affirming national
image of the world of young generations, life-affirmation model of the world of domestic society
in connection with its steady development is revealed. The experience of implementation of the
model of sustainable development education «Environment», the possibility of using it in the process of integration of the content of all parts of general secondary education in connection with
its reformation is analyzed.
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ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ
ОСВІТИ
Анотація. Формування предметної і ключових компетентностей потребує
переорієнтації змісту математики. Її основою має бути прикладне спрямування змісту, яке
забезпечить цілісну соціально ефективну математичну підготовку учнів. Пропонуються
дидактичні і методичні вимоги до відбору змісту математики. Обгрунтовано, що
дотримання наведених вимог забезпечить прикладну спрямованість змісту, а отже, і
ефективне формування математичної і ключових компетентностей.
Ключові слова: зміст; математика; компетентності, прикладна спрямованість;
вимоги.
Вступ. Відбір змісту шкільної математики набув особливого значення у зв’язку із
новим соціальним замовленням на цілі і завдання шкільної освіти. В основу побудови
змісту покладається компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом
навчання предмета є сформовані математична і ключові компетентності як здатності
учня успішно діяти в навчальних і життєвих ситуаціях і нести відповідальність за свої дії.
Успішне запровадження цього підходу не зводиться лише до часткового оновлення змісту
(розвантаження, переструктурування, включення практичних задач тощо). Потрібна
цілісна його переорієнтація. Її основою має бути прикладне спрямування шкільної
математичної освіти.
Проблеми змісту шкільної математики досліджували відомі вчені, методисти і вчителі
(В.Г. Бевз, М.І Бурда, Ю.І. Мальований, Є.П. Нелін, Н.А. Тарасенкова, В.О. Швець та
ін.). Реалізація компетентнісного підходу в навчанні математики розглядалася в роботах
І.М. Богатирьової, Д.В. Васильєвої, О.П. Вашуленко, О.І. Глобіна, О.М. Коломієць,
З.О. Сердюк та ін. Розробленню окремих методів і засобів забезпечення прикладної
спрямованості змісту математики присвячені дослідження А.В. Прус, Л.О. Соколенко,
Л.Г. Філона, В.В. Фірсова та ін.
Мета статті — розкрити дидактичні і методичні вимоги до відбору змісту математики,
дотримання яких забезпечить прикладну його спрямованість, а отже, і ефективне
формування предметної і ключових компетентностей.
Виклад основного матеріалу. В оновлених навчальних програмах з математики
(2017 р.) уточнено математичну та виокремлено наскрізні лінії ключових компетентностей
(«Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я
і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність»). Ключові компетентності
спрямовані на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних
життєвих ситуаціях і набуваються в процесі розв’язання задач практичного змісту. Проте,
предметна і ключові компетентності взаємозв’язані. Успішне їх формування потребує
реалізації прикладної спрямованості змісту математики, яка забезпечить цілісну
соціально ефективну математичну підготовку учнів — достатність знань, умінь і навиків
для успішного використання їх як при вивченні теоретичного матеріалу, розв’язанні
математичних задач та задач практичного змісту, так і для оволодіння іншими предметами
в процесі навчання. Тому, прикладну спрямованість неможливо забезпечити лише
включенням в зміст математики практичних задач. Вона вимагає дотримання певних
дидактичних і методичних вимог до відбору навчального матеріалу.
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Прикладна спрямованість змісту має враховувати насамперед нові цілі, які
ставить суспільство перед навчанням математики. Вони виступають як один із засобів
конструювання змісту. Основне тут передбачити технічні, технологічні, економічні,
соціально-культурні тенденції розвитку суспільства, оскільки вони впливають на
спрямованість змісту, на співвідношення гуманітарного і природничо-математичного
циклу дисциплін у навчальному плані школи. Проблема, яка потребує вирішення,
пов’язана з відображенням компонентів математичної науки в шкільних курсах та
психолого-дидактичним його обґрунтуванням. Потрібні дослідження таких питань:
відображення математики як діяльності в змісті шкільної освіти (через методологічні
знання, методи та способи діяльності, що відповідають логіці пізнання в математиці);
врахування тенденцій розвитку математики (генералізації знань, посилення функції
теорії в науці, інтеграції і диференціації науки). Посиленню прикладної спрямованості
змісту шкільної математики спонукають також зміни в галузях техніки, виробництва,
комунікацій, які ставлять нові вимоги до математичної підготовки професійних кадрів.
Не можна не враховувати й те, що дедалі зростає роль формально-логічного апарату
математики, математичного моделювання, статистико-ймовірнісних методів в економіці,
явищах виробничо-технічного характеру, управлінні високоякісними і високоточними
технологічними процесами.
Застосування теоретичних знань до розв’язування суто математичних і практичних
задач покращиться, якщо вирішити проблему цілісності змісту. Гострота цієї проблеми
зумовлюється переходом шкіл на новий термін навчання. Без цілісного уявлення про
зміст навчання на всіх ступенях школи може бути порушена його наступність. Адже
зміст навчання основної школи має узгоджуватись із змістом початкової і враховувати
тенденції його розвитку в старшій школі. Цього можна уникнути, якщо визначити базовий
зміст на основі його фундаменталізації та інтеграції. Потребує перегляду той навчальний
матеріал, який не використовується ні для логічного розгортання курсів математики, ні під
час розв’язування задач і не має прикладного значення (наприклад, традиційне подання
геометричних перетворень, векторів та координат).
Прикладна спрямованість змісту передбачає поєднання неперервної і дискретної
математики. Зміст шкільної математики пов’язаний з поняттям неперервності —
найважливіші розділи стосуються неперервних функцій, границі, елементів математичного
аналізу. Проте розвиток комп’ютеризації, інформаційних мереж, автоматизованих
інформаційних систем висуває специфічні вимоги до стилю мислення людини, а отже, і до
змісту шкільної математики. Одна з них пов’язана з необхідністю включення до шкільного
курсу елементів дискретної математики (комбінаторика, елементи математичної логіки
в їх прикладному аспекті, системи числення, елементи теорії графів тощо). Введення
елементів дискретної математики дасть змогу посилити прикладну спрямованість
курсу шляхом розширення меж застосування математичних методів у природничих,
гуманітарних і соціальних дисциплінах.
Прикладна спрямованість математики реалізується систематичним застосуванням
методу математичного моделювання. Один із шляхів — ознайомлення учнів як з поняттям
математичної моделі, так із методом математичного моделювання, із способами побудови та
дослідження найпростіших математичних моделей реальних явищ і процесів, вироблення
в них уявлення про роль цього методу в науковому пізнанні та практиці. Оволодінню
методом математичного моделювання сприяє розв’язування задач практичного змісту
— задач, що виникають за межами математики, але розв’язуються з використанням
математичного апарату. Такі задачі можуть бути екологічного, економічного,
валеологічного, фінансового, виробничого змісту, задачі пов’язані з обслуговуванням,
управлінням тощо. В результаті їх розв’язання учень набуває ключових компетентностей,
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Загальна середня освіта як базова ланка в системі безперервної освіти
робить ціннісні висновки щодо значущості набутих математичних знань, правильного
ставлення до себе, колег, суспільства, навколишнього середовища. Проте розв’язування
практичних задач потребує насамперед вмінь розв’язувати відповідні математичні задачі.
Крім того, вивчаючи математику, школярі мають усвідомити, що процес її застосування до
розв’язання будь-яких практичних задач розчленовується на такі етапи: 1) формалізація
(перехід від ситуації, описаної у задачі, до математичної моделі цієї ситуації, і від неї, до
чітко сформульованої математичної задачі); 2) розв’язування задачі у межах побудованої
моделі; 3) інтерпретація одержаного розв’язання задачі та застосування його до вихідної
ситуації. Зміст шкільної математики, як правило, не виходить за межі математичної
моделі, тобто увага приділяється, в основному, лише другому етапові — розв’язанню задач
вже сформульованих математичною мовою. Це стосується і задачного матеріалу, який у
більшості випадків розвиває чисто технічні навики. Тоді як зміст навчального матеріалу
повинен забезпечувати оволодіння учнями математичною культурою такого рівня, коли
освоюються всі три виділені етапи застосування математики до розв’язування задач,
які виникають у людській практиці. Це стосується, насамперед, взаємозв’язаних етапів
формалізації та інтерпретації. Так, на етапі формалізації учню потрібно усвідомити суть
і значення понять умови практичної задачі, виділити відповідні зв’язки між поняттями
реальної ситуації, проаналізувати повноту даних умови, виразити мовою математики
дані поняття і зв’язки між ними. Тобто перейти від практичної ситуації до математичної
її моделі (рівняння, система рівнянь, нерівність, функція тощо). Етап інтерпретації
передбачає зворотній перехід — від розв’язку математичної задачі до даної практичної.
Учню потрібно вміти з’ясовувати відповідність отриманих результатів даній практичній
ситуації, відібрати при необхідності потрібні розв’язки математичної задачі, оцінювати
точність отриманих результатів.
Задачі практичного змісту традиційно складні для учнів. Тому, крім спеціального
навчання виконувати етапи формалізації та інтерпретації, потрібно дотримуватись певних
вимог під час вивчення теоретичного матеріалу. Насамперед, зміст навчального матеріалу
має відповідати двом етапам пізнання: перший — від одиничного через особливе до
загального і другий — від загального, через логічне обґрунтування, до практики. Тобто, де
це можливо, показувати виникнення математичного факту із практичної ситуації та, після
його обгрунтування, ілюструвати застосування на практиці. Звичайно співвідношення
між окремим і загальним, емпіричним і теоретичним має бути різним залежно від рівня
навчання (стандарту, поглибленого, профільного) і особливостей навчальної діяльності
учнів. Але обидва етапи мають бути притаманними у навчальній діяльності, оскільки
впливають на розвиток творчості учня, його активність, ініціативу, привчають проводити
невеликі дослідження, самостійно відкривати нові математичні факти. Тоді як традиційно
увага приділялася в основному другому етапу пізнання — подаються вже сформульовані
математичною мовою загальні положення і добір вправ на їх закріплення. У зв’язку з цим,
навчальний матеріал має спиратися на наочність і інтуїцію учнів, на їх життєвий досвід,
що робить його доступним. Вивчення математичних фактів, як правило, розпочинається
з аналізу учнем його емпіричного досвіду (відповідних прикладів з реальної дійсності, зі
сфери майбутньої професійної діяльності, фактів з інших навчальних предметів, моделей
чи малюнків, які мають виконувати не лише ілюстративну, але і евристичну роль). Це
дає змогу з’ясувати істотні ознаки понять, властивості математичних об’єктів і, на основі
цього, самостійно сформулювати відповідні твердження. Доцільним є використання
конструктивних означень, які дають змогу учневі усвідомити процес створення (побудови)
відповідного математичного об’єкту. Тобто, логічна організація навчального матеріалу має
спиратися на емпіричний досвід учня. Такий підхід до вивчення теоретичного матеріалу
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полегшить виконання етапів формалізації та інтерпретації при розв’язуванні практичних
задач.
Прикладна спрямованість змісту математики потребує забезпечення адекватності
мисленних образів практичному досвіду. Основний метод математики, що випливає
із означення її предмета, метод абстракції. Абстрагування має на меті створити
мисленні образи адекватні практичному досвіду. Відбираючи зміст важливо правильно
абстрагуватися від властивостей реальних предметів з тим, щоб забезпечити мисленні
переходи від предметів до відповідних наочних образів, і навпаки. Від цього залежить
прикладна його спрямованість. Складність полягає в тому, що результати абстрагування
не завжди тлумачаться однозначно. Так, кут визначається як фігура, яка складається з двох
променів із спільним початком. Але таких кутів на практиці і на складніших геометричних
фігурах немає. Є кути, утворені двома відрізками із спільним кінцем (кути трикутника, кут
між усиками кімнатної антени, кут між ребрами піраміди і ін.). Тобто, мисленний образ
кута, який закладено в його означенні, не підкріплюється реально, не має матеріального
змісту.
Виробленню умінь будувати та досліджувати найпростіші математичні моделі сприяє
розв’язування задач на оптимізацію. Питання прийняття оптимальних рішень людині
доводиться розглядати на різних рівнях — від побутового до проблем управління,
транспорту, ефективного використання природних ресурсів, тобто необхідність
розв’язувати оптимізаційні проблеми різної складності так чи інакше постає перед кожним
членом суспільства. З математичного погляду в цих задачах відшукується найбільше та
найменше значення функцій. Дослідження побудованих математичних моделей потребує
вмінь знаходити геометричні образи даних алгебраїчних співвідношень і, навпаки,
переходити до алгебраїчних співвідношень від геометричних образів. Геометричні образи
задаються, в основному, за допомогою функцій двох змінних. Тому доцільні набори задач
на вироблення взаємообернених умінь: геометричний образ — функція двох змін і, навпаки.
Таким чином, при удосконаленні змісту шкільної математичної освіти пошук шляхів і
засобів озброєння учнів уміннями будувати математичні моделі взагалі, а оптимізаційні
зокрема, стає актуальним завданням.
Необхідною умовою реалізації прикладної спрямованості змісту математики є постійне
включення учнів до різних видів методично доцільної навчально-пізнавальної діяльності.
Спеціально організована предметна діяльність має виступати і метою навчання, і його
засобом. Знати математику — це вміти її застосовувати (розв’язувати задачі, користуватися
математичною мовою, доводити твердження, критично аналізувати свої міркування).
Тому зміст математики має забезпечувати засвоєння не лише формально-логічних, але і
оперативних знань (як треба діяти в конкретних ситуаціях, щоб досягти поставленої мети).
Останні сприяють виробленню умінь доводити твердження, застосовувати математичні
методи, прийоми і способи діяльності у процесі розв’язування навчальних і практичних
задач, використовувати математичні знання і вміння під час вивчення інших навчальних
предметів, створенню методичних ситуацій, які стимулюють самостійні відкриття
учнями математичних фактів. Навчальний матеріал повинен містити загальні схеми
розв’язування задач, загальні підходи до моделювання практичних ситуацій, відомості про
суть задач, їх склад і структуру, а також алгоритмічні приписи чи евристики, спрямовані
на розпізнавання математичних залежностей, на застосування понять, теорем або способів
розв’язування задач і сприяють ефективному виробленню як окремих, так і узагальнених
умінь.
Добір змісту математики повинен передбачати також самостійне складання учнями
алгоритмічних приписів чи евристик, що включає такі етапи: 1) виділення групи задач,
встановлення оператора задач і тих знань, на базі яких їх можна розв’язати; 2) осмислення
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способу розв’язання групи задач на двох-трьох задачах — моделях (задачі, розв’язання
яких включає всі операції, притаманні даному способу діяльності), виділення потрібних
операцій та роздільне їх закріплення і узагальнення; 3) визначення раціональної
послідовності виконання операцій та складання на їх основі моделі способу діяльності
— алгоритмічного припису чи евристичної схеми; 4) встановлення повноти і меж
застосування способу діяльності, його відповідності програмним вимогам. Тобто зміст
навчального матеріалу, незалежно від рівня його вивчення і особливостей навчальної
діяльності, має включати діяльнісний компонент — де і як його застосовувати.
Доцільно більше враховувати значення математики в діяльності людини сьогодні і,
особливо, в історичному контексті (на її основі започатковувалися і розвивалися інші
науки), поряд з питаннями, пов’язаними з логічною побудовою курсів, якомога ширше
використовувати образно-чуттєвий, естетичний, художньо — графічний, емоційно
— ціннісний потенціал математики. Важливу роль у навчанні математики відіграє
систематичне використання історичного матеріалу, який підвищує мотивацію, інтерес
до вивчення математики, стимулює потяг до наукової творчості, пробуджує критичне
ставлення до фактів, дає учням уявлення про математику як невід’ємну складову
загальнолюдської культури. На дохідливих прикладах слід показувати учням, як
розвивалися математичні поняття і відношення, теорії та методи. Ознайомлення з іменами
та біографіями видатних учених, які створювали математику, зокрема українських
математиків, сприятиме національному і патріотичному вихованню школярів. Розвивальну
функцію навчання реалізує також персоніфікований виклад матеріалу, тобто подання, де
це можливо, математичних фактів з погляду їх історичного становлення і розвитку.
Практико-орієнтований зміст математики пов’язаний з його інтеграцією. Доцільно
порушити питання щодо вивчення єдиного, інтегрованого курсу математики, без поділу
його на алгебру (з початками аналізу в старшій школі) і геометрію. Йдеться не про
механічне об’єднання алгебраїчного і геометричного матеріалу, а про якісне. Інтеграція
змісту досягається введенням узагальнюючих понять сучасної математики. Це насамперед
елементи теорії множин і математичної логіки, координатно-векторні поняття, бінарні
відношення, що дають змогу з єдиних наукових позицій трактувати основні алгебраїчні
і геометричні поняття. У змісті математики мають бути посилені зв’язки між алгеброю і
геометрією, планіметрією і стереометрією. Йдеться про взаємопроникнення геометричних
методів і образів у алгебру, і навпаки; про геометричну інтерпретацію алгебраїчних
залежностей і аналітичне тлумачення геометричних фактів. Дієвими інтеграційними
чинниками є відомості про математичні методи, зокрема метод координат. Застосування
цього методу дає змогу розглядати фігури і числа як взаємозв’язані моделі знань і
встановлювати попарну відповідність між базисними поняттями геометрії (точка, вектор,
лінія, перетин ліній, поверхня тощо) і алгебри (число, набір чисел (координат), рівняння,
система рівнянь тощо). Числова характеристика фігур (поряд з евклідовим підходом до
їх вивчення) повинна використовуватись з перших кроків вивчення геометрії.
Обгрунтовано необхідність включення на наочно інтуїтивній основі в курс
планіметрії елементів стереометрії, що має важливе значення для розвитку просторової
уяви і мислення учнів. Дослідження показали доцільність паралельного вивчення в
курсі геометрії основної школи понять стереометрії. Проте недостатньо з’ясованими
залишаються питання, пов’язані із змістом і обсягом стереометричного матеріалу в
курсі планіметрії; перерозподілом планіметричного матеріалу (за рахунок чого вводити
стереометричні поняття); збереженням строгості розгортання планіметричного матеріалу
(чи не «заважатимуть» стереометричні факти, які вводяться із залученням досліду, інтуїції,
експерименту усвідомленню учнями дедуктивного викладу планіметрії).
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Висновки. Прикладна спрямуваність змісту математичної освіти забезпечує
успішне формування в учнів предметної і ключових компетентностей. Рекомендується
практико-орієнтований зміст математики відбирати з урахуванням певних дидактичних
і методичних вимог, зокрема: розширення функцій освіти (власне математична освіта,
освіта за допомогою математики та спеціалізуюча — як елемент професійної підготовки);
посилення творчої складової у змісті освіти; забезпечення фундаменталізації та
інтеграції змісту, його цілісності і наступності; збагачення не лише суто математичного,
а й загальнокультурного потенціалу школярів; поєднання неперервної і дискретної
математики; застосування методу математичного моделювання; дотримання етапів
пізнання; систематичне використання історичного матеріалу; забезпечення адекватності
мисленних обраців практичному досвіду та ін.
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Burda M.I. Applied focus of the mathematical education content at schools.
Abstract. Formation of the core and key competencies requires reorienting the content of
mathematics education. Its foundation should lie in the applied orientation of the content that
provides an integrated socio effective mathematical training of pupils. We offer educational and
methodological requirements for selecting the mathematics content. It was proved that compliance
with these requirements ensures the applied focus of the content and hence the formation of the
mathematical and core competencies.
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ВИМОГИ ДО КОНСТРУЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНО
ОРІЄНТОВАНОГО ПІДРУЧНИКА З ІСТОРІЇ
Анотація. У статті на основі багаторічного досвіду роботи, зокрема створення більше
десяти шкільних підручників, які використовуються в масовій практиці шкіл України,
розкриті вимоги до проектування і конструювання шкільного підручника в контексті
переходу до компетентнісно орієнтованої парадигми освіти. Обґрунтовані особливості
побудови текстів підручника: основного, додаткового та пояснювального, визначені їхні
функції, оптимальні обсяги та зміст. Висвітлені особливості подання ілюстративного
матеріалу і вимоги до системи запитань і завдань, що супроводжують тексти і створюють
можливості для організації вчителем активної пізнавальної діяльності учнів, у процесі
якої розвиваються їхні компетентності. Сформульовано узагальнений список вимог до
компетентнісно орієнтованого підручника з історії.
Ключові слова: компетентнісно орієнтоване навчання, шкільний підручник, історія,
конструювання, вимоги.
Вступ. Щорічні конкурси українських підручників з історії на тлі загальних процесів
реформування освіти безумовно стимулюють авторів до внесення змін як у зміст,
так і у методичний апарат підручника. Проте навіть через десять років «активного»
запровадження компетентнісного підходу, коли дискусії щодо його необхідності і
сутності вже начебто припинились, не можна говорити, що підручники, навіть відібрані
як конкурентноспроможні у 2015–2017 рр., дозволяють учителям послідовно, системно
формувати компетентності учнів. На наш погляд, вимогою сьогодення є формулювання
чіткого переліку вимог до тексту і методичного апарату підручника. Такі вимоги можуть
стати в нагоді не лише експертам, які проводять первинний огляд і відбір підручників, але
й вчителям, які обирають навчальну книгу для роботи на найближчі п’ять або більше років.
У рамках даної статті здійснено спробу обґрунтувати і подати перелік вимог до
компетентнісно орієнтованого підручника як основу для їх подальшого обговорення і
вдосконалення.
Виклад основного матеріалу. Кінцевою метою загальної середньої освіти сьогодні
постає система цінностей та компетентностей особистості, які необхідні людині, щоб
успішно діяти та самореалізовуватись у різних життєвих та навчальних ситуаціях, на
чому наголошують як Державний стандарт освіти 2011 р. [3], чинні навчальні програми
[5], так і стратегія розвитку освіти «Нова українська школа» 2017 р.[6]. Отже, теоретикометодичні засади формулювання вимог до сучасного підручника мають базуватись на
реалізації у навчанні послідовного, системного підходу до формування в учня системи
компетентностей — ключових і предметних.
Цей підхід заснований на розумінні самого поняття «компетентності» людини як
цілісної структурованої сукупності знань, умінь, навичок і ставлень, що дозволяє людині
визначати та ефективно розв’язувати проблеми в певній сфері діяльності у відповідності
до ситуації. [7] Результат навчання у цій парадигмі розглядається як формування
загальної життєвої компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей,
інтегрованою характеристикою особистості.
Компетентність людини у будь-якій сфері проявляється у процесі діяльності, а отже
її набуття можливо лише за умови формування подібної діяльності (як сукупності знань,
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умінь, навичок, моделей поведінки і ставлень) в процесі навчання. Тому компетентнісно
орієнтоване навчання потребує зміни у поглядах педагогів на роль і співвідношення
знань і умінь. «Знати» тепер означає не просто пам’ятати певні знання, а виконувати
певну діяльність, пов’язану з цими знаннями. Засвоєне знання — це не те, яке учень
запам’ятав, а те, яке перетворилося в нього на розумові дії, уміння розв’язувати завдання
діяти поза навчальним процесом у житті [7]. Знання й уміння (дії учня, в яких ці знання
реалізуються) розглядаються в єдності, адже засвоєння знань має відбуватися одночасно
з формуванням способів їх набуття. Власне завданням є не навчання знань, а навчання
розумової і предметної діяльності: її способів, операціі, відповідних моделей поведінки та
реагування на ситуації і проблеми, що виникають під час її здійснення. Зміст освіти у цій
парадигмі має становити не система знань (ідеї, теорії, інша наукова інформація), а система
дій, досвід діяльності і тільки ті знання, що забезпечують опанування цієї системи набуття
цього досвіду. Весь процес навчання в цій парадигмі відбувається тільки за активної
пізнавальної діяльності дитини, переважно самостійної, на тому рівні, якого потребує
саме цей учень або учениця.
Таким чином, підручник, який спрямований на формування компетентності учнів, має
забезпечувати принаймні:
1) можливість залучення учня до активної пізнавальної діяльності на уроці і поза ним у
відповідності до завдань розвитку визначених Стандартом освіти і навчальною програмою
знань, умінь, навичок і ставлень (що у сукупності складають систему компетентностей);
2) можливість учителя будувати процес навчання як самостійну діяльність кожного
учня й учениці з опанування навчального змісту у процесі дослідження і пошуку.
Розв’язання цих завдань забезпечується через всю систему компонентів, з яких
складається сучасний підручник: всі види текстів та позатекстові компоненти навчальної
книги [7; 8; 9].
Почнемо з вимог до тексту підручника. Як відомо, він складається з основного та
додаткового видів тексту [8]. До основного відносимо всі тексти, написані авторами
підручника, що відображають зміст навчальної програми. В основному тексті, в зв’язку з
його розташуванням в підручнику і завданнями, можна виділити вступний, інформаційний
та підсумковий. Обов’язковим є наявність вступного тексту (на початку книги або окремої
теми), що містить опис елементів підручника з короткими рекомендаціями для учнів щодо
його використання. У вступному тексті також характеризуються особливості предмета
(курсу), перелік основних умінь і навичок, якими повинні оволодіти школярі і т.п.
Основний навчальний матеріал, освоюваний учнями, складає інформаційний текст
підручника, що має бути обов’язково структурований в розділи, глави, теми (параграфи)
і пункти. Основний текст викладається логічно і коротко, з мінімальною, але достатньою
для розуміння суті кількістю фактів, конкретних прикладів. Кількість тексту в кожному з
3–5-ти пунктів теми або пункту визначається віком учнів, їх умінням читати. Так, в 10-му
класі пункт, в середньому містить 2,5–3 тисячі знаків, тема в цілому (вона вивчається на
одному уроці) — 10–12 тис. знаків [8; 9].
Загалом інформаційний текст не повинен складати більше, ніж 50–60% «простору»
параграфа, адже він, по-перше, є лише відображенням думок і позицій авторів підручника,
які не є єдино правильними, по-друге, його засвоєння у вигляді готових думок суперечить
компетентнісно орієнтованому навчанню. Замість інформаційного тексту у підручнику
мають бути присутніми інші компоненти, що дозволяють побудувати урок як активну
діяльність учнів. Здавалося б такий обсяг тексту має бути обов’язковою ознакою
сучасного підручника, проте аналіз масиву підручників з історії для 8-го класу 2016 р.
видання свідчить, що у більшості з них авторський текст складає до 80–90% кожного
параграфа [2; 11].
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Поданий у підручнику авторський текст має бути оптимальним не лише з погляду його
обсягу, але й змісту, його відповідності особливостям історії як науки, адже історія є досить
складною і специфічною науковою та навчальною дисципліною. Серед її особливостей
зазначимо насамперед те, що предметом вивчення є події і явища минулого, віддалені
від нас у часі, а іноді і в просторі, які учень не може побачити в реальному житті. Окрім
того, предметом дослідження на уроках, на відміну від інших предметів, є конкретні, іноді
одиничні факти, життя і діяльність історичних осіб, різних місцевостей тощо. Нарешті,
політичний тиск часто змушує авторів програм (а отже, підручників) збільшувати обсяг
курсів сучасної історії за рахунок подій останніх років [9]. Це обумовлює потребу шукати
критерії відбору історичного матеріалу, особливо фактичного, що мають засвоювати учні
різного віку і здійснювати жорсткий відбір історичних відомостей [9].
Такий відбір, у поєднанні з певними ідеологічними та політичними пристрастями і
уподобаннями авторів, часто породжує суперечності навколо змісту історичних курсів.
А якщо додати до цього постійні спроби різних політичних сил спекулювати на цьому
змісті для доведення правильності власної або хибності протилежної точки зору, стає
зрозумілим, чому історія постійно знаходиться у центрі уваги громадянського суспільства.
Нарешті додамо, що шкільна історія є носієм сподівань суспільства щодо виховання
патріотів України, свідомих громадян, моральних особистостей, що за відсутності
достатньої кількості інших суспільствознавчих предметів і цілеспрямованої роботи у
цьому напрямі всіх вчителів і батьків, робить ці завдання практично нездійсненними.
Однак, проектуючи шкільний підручник, маємо розуміти, що він повинен забезпечити
насамперед навчання учнів по можливості «об’єктивної», «нейтральної» історії. У ньому
мають бути представлені всі необхідні для розуміння історичного процесу історичні
відомості (включаючи історичні факти, поняття і методи історичного дослідження),
причому в раціональному співвідношенні, що визначається віком учнів. З іншого боку,
підручник з історії має виконувати покладені на нього виховні завдання.
Нарешті, метазавданням сучасного навчання історії (більшою мірою ніж інших
предметів) є розвиток критичного і системного мислення учнів, їхніх умінь працювати з
джерелами, орієнтуватись у сучасному інформаційному просторі [8].
Водночас зазначимо, що всупереч цим вимогам у деяких підручниках основний текст
завершується особливою підсумковою частиною, де автори підсумовують зміст розділу або
теми, формулюють оцінні висновки й узагальнення. Але в дидактиці немає чіткої концепції
подібного тексту, що дозволяє визначити його значення для поліпшення якості навчання
учнів. Як приклад наведемо такий текст з минулорічного підручника авторів О.В. Гісема,
О.О. Мартинюка «Історія України» [2]. Після параграфу «Соціальна структура суспільства
та економічне життя» автори під рубрикою «Висновки» подають такий текст: «Населення
українських земель поділялося на стани. У першій половині XVI ст. відбулося завершення
оформлення правового статусу шляхти. Найчисленнішим і найбільш безправним станом
українського суспільства було селянство». Очевидно, що подібні «висновки» не лише
подають учням антизразки таких мисленнєвих операцій як синтез, узагальнення і оцінка,
але й привчають до думки, що висновки за них має зробити хтось — учитель, підручник,
ЗМІ тощо. Разом з тим, відсутність такого тексту дає вчителю можливість поставити перед
учнями спеціальні завдання на формулювання власних висновків і оцінок з вивченого
матеріалу, що видається більш обґрунтованим з точки зору компетентнісного підходу.
У підручнику з історії обов’язковим компонентом має бути додатковий текст. Адже
лише його наявність дозволяє реально розвивати уміння школярів працювати з різними
видами джерел інформації, розвивати їх інформаційну компетентність. Насамперед
мають бути присутні історічні документи, аутентичні епосі, що вивчається. Підручник має
містити достатню кількість документів (у середньому 1–2 на кожний пункт параграфа),
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що не ілюструють основний текст, а відіграють у підручнику свою окрему важливу роль.
Так, за допомогою документів автори забезпечують альтернативність та багатоаспектність
підходів до історичних фактів і явищ.
Використовуються у додаткових текстах також фрагменти публіцистичних творів,
досліджень істориків, як сучасних, так і представників попередніх часів, художніх творів,
наприклад, твори народного фольклору або вірші українських поетів, уривки з науковопопулярних текстів. Цільове використання цих елементів тексту дозволяє вчителю
формувати в учнів найважливіше уміння — аналізувати інтерпретації історичної дійсності,
критично читати джерело, відрізняти достовірну інформацію та інформаційні маніпуляції
[7; 8].
Отже, не можна вважати сучасним аналізований вище підручник [2], якщо в ньому
перший історичний документ з’являється лише на сторінці 18, а середня кількість
документів на параграф складає 1–2. Причому більшість із них носять описовий характер
і жоден (на весь підручник!) не є контроверсійним чи альтернативним до авторського
тексту.
Як додатковий текст у підручнику мають наводитись також історичні біографії
або портрети видатних історичних постатей, що дозволяє «олюднювати історію»,
співвідносити історичні події та тих, хто їх здійснював, аналізувати людські мотиви,
цілі, вчинки. На жаль, і цей компонент використовується недостатньо. Часто автори
підручників обмежуються лише фотографією та згадуванням у тексті параграфа про ту
чи іншу особистість [1; 2; 11]. Між тим, навчальна програма прямо вимагає від учнів уміти
висловлювати власне ставлення до історичних діячів періоду.
Ще одним різновидом тексту підручника є пояснювальний текст, що необхідний для
роз’яснення незрозумілих слів, термінів, уживаних в основному тексті, і для коментарів до
ілюстрацій. Він подається у вигляді посторінкових посилань, бокових «врізок», пояснень
до ілюстрацій чи документів та ін. Найбільш ефективно потенціал пояснювального тексту
використовується тоді, коли він складається з відомостей про назву й автора твору,
документу, опису місця його створення чи знаходження, характеру, сюжету і т.п. У таких
випадках документи чи ілюстрації підручника стають оригінальним джерелом додаткової
інформації та основою для пізнавальних завдань. На жаль, у цій ролі пояснювальний текст
у підручниках з історії виступає поки що достатньо рідко.
Серед позатекстовых компонентів важлива роль належить ілюстративним матеріалам.
У залежності від вікових пізнавальних можливостей своїх читачів автори підручників
мають знайти оптимальне співвідношення образотворчих і умовно-графічних матеріалів,
віддавати перевагу навчальним малюнкам чи документальним зображенням. Наприклад,
зображувальну наочність треба використовувати у вигляді історичних реконструкцій,
зокрема 3-D, малюнків, історичного живопису, фотографій подій або пам’яток, які не
дублюють, а доповнюють, конкретизують текст і є окремими джерелами навчальної
інформації. До кожної ілюстрації має бути поданий пояснювальний текст з відомостями
про зображені події та завдання до неї. Варто пропонувати учням проаналізувати
зміст ілюстрації, на її основі висловити свої власні міркування, ставлення до подій,
проаналізувати настрій учасників тощо.
Нарешті шкільні підручники з історії неможливо уявити собі без запитань і завдань до
матеріалів параграфів. Пізнавальні завдання підручника є тим механізмом, що дозволяє
вчителеві передбачати, програмувати навчальні і розумові дії школярів, оптимально
керувати ними. За допомогою навчально-пізнавальних завдань інформація, що міститься
у тексті підручника або ілюстраціях, перетворюється в суб’єктивні знання, уміння і
ставлення учнів. Від пізнавальних завдань залежить якість навчальних результатів, їх
рівень, характер і т.п. Завдяки багатофункціональності навчально-пізнавальні завдання
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Загальна середня освіта як базова ланка в системі безперервної освіти
об’єднують різні складові педагогічної технології: цілі і конкретні умови із способами і
засобами досягнення мети, діагностикою результатів.
Пізнавальні завдання, які використовують у підручнику з історії, розрізняються
як за змістом і метою їх застосування вчителем, так і за способом виконання їх учнями.
Лише подання їх у певній системі може забезпечити оптимальні результати навчання.
Компетентнісна спрямованість системи завдань забезпечується їх змістом, адже кожен
із її складників потребує відбору і структурування фактів і понять, на основі яких можна
сформулювати завдання, спрямоване на розвиток відповідних новоутворень в учнів.
Побудова системи завдань для того чи іншого підручника історії має бути орієнтована
на результат, якого мають досягти учні після їх виконання на кожному уроці. Цей
результат буде складовою результату засвоєння учнями змісту розділу (теми) навчальної
програми, а, отже, сформованості компетентності учня, якого він має досягти на кінець
навчального року. Автори підручника мають прагнути до побудови такої системи завдань,
яка забезпечить ефективне застосування вчителем оптимальної моделі навчання (форм,
методів, технологій, засобів тощо) і оцінювання якості освітніх результатів.
Багаторічний досвід роботи над підручниками з історії для різних вікових груп свідчить,
що оптимальним є такий спосіб формулювання завдань, який передбачає включення у зміст
завдання способу організації його виконання (у вигляді відповідного дієслова), що зразу
спрямовує учнів на досягнення результату: проаналізуйте, визначте, доведіть, порівняйте
тощо. Наприклад, якщо одним із результатів уроку «Народження середньовічної Європи»,
є уміння учнів «коротко характеризувати варварські королівства», то завдання може
бути таким: «Читаючи текст, визначте 2–3 спільні риси, що характеризували варварські
королівства, і знайдіть факти, які підтверджують вашу думку. Обміняйтеся результатами
роботи в парах, а потім ознайомте з ними клас.»
Аналіз значної кількості сучасних підручників з історії свідчить про різні підходи
авторів до використання пізнавальних завдань, як з погляду розташування їх у параграфі,
так і їхнього характеру. Однак, з точки зору компетентнісно орієнтованого навчання
завдання підручника повинні бути переважно такими, що:
— передбачають перетворювальну та творчу діяльність учнів, їхнє критичне мислення
(порівняльний аналіз, класифікацію, систематизацію фактів та явищ, аналіз різних точок
зору, коментування джерел, пояснення причин та взаємозв’язків історичних подій,
процесів і т.п.);
— містять вказівки щодо форми організації їх виконання (індивідуально, в групах тощо).
Пізнавальні завдання повинні давати можливість вчителеві застосувати інтерактивної
вправи, наприклад, як «займи позицію», «акваріум», «шкала думок», мозковий штурм,
дискусія в колі тощо [10];
— орієнтують (принаймні наприкінці відповідних одиниць змісту) на узагальнення і
підсумки вивчення теми чи курсу.
У методичному арсеналі компетентнісного підручника з історії чільне місце мають
посідати запитання і завдання типу: «Чим мотивоване твердження авторів підручника,
що…? Чи згодні ви з такою точкою зору?» або «У тексті автори розкривають причини ...
Сформулюйте їх у вигляді короткого переліку, а у разі незгоди з авторами висловіть власну
думку щодо таких причин»; або «Історики оцінюють ситуацію …як…. Складіть образний
план до підпункту параграфа, що описує ці події. До якого висновку підводять автори
підручника? До якої думки схиляєтесь ви?» і т.п. Поки ж серед «відкритих» запитань і
завдань у підручниках подібні варіанти зустрічаються вкрай рідко.
Авторам підручника необхідно визначити оптимальну кількість завдань для досягнення
результатів навчання. Вірогідним у вирішенні цього питання є, очевидно, орієнтування
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на регламент уроку (яку саме кількість часу учень витрачатиме на виконання завдань) та
вікові особливості учнів (швидкість читання, мислення тощо) [11].
Проте, у багатьох підручниках переважають завдання того чи іншого типу, натомість
відсутні інші. Дуже помітна хаотичність, недостатня продуманість розташування і підбору
використаних завдань, що знижує ефективність підручника у навчанні. Часто здається,
що автори навіть не задумуються над питаннями урізноманітнення пізнавальних завдань,
вважаючи головним компонентом підручника текст [2; 11].
Важливою складовою компетентнісного підручника є апарат орієнтування. Якщо
придивитися уважніше до його «службової функції», можна помітити, як багато залежить
від нього у забезпеченні чіткої і злагодженої роботи інших елементів підручника.
Перетворенню шкільного підручника з книги, яку потрібно вивчити «від цього слова до
того», у практичний засіб навчання сприяють різні довідкові служби: покажчики дат,
імен, словники, індекси, глосарії, генеалогічні і метричні таблиці, списки літератури тощо.
Крім додатка, ці матеріали можуть розташовуватися на форзацах підручника, раціонально
використовуючи всю площу навчальної книги. Сигнали-символи останнім часом
поповнилися новими позначеннями текстів і завдань підвищеної складності, матеріалів
для додаткового читання, застосуванням різних шрифтів (курсив, жирний, петит). Вони
також підсилюють емоційність і виразність тексту, диференціюють навчальну інформацію.
Висновки. Таким чином, аналіз досвіду сучасного українського підручникотворення
свідчить про виникнення сьогодні реальних підстав для створення підручників з історії,
які з повним правом можуть бути характеризовані як такі, що відповідають вимогам
діяльнісного і компетентнісного підходів. Якщо сформулювати ці вимоги у вигляді
переліку, то серед них будуть такі.
1. Вимоги до тексту:
1) вступний текст (на початку книги або окремої теми) містить опис елементів
підручника з короткими рекомендаціями для учнів щодо його використання;
2) основний інформаційний текст підручника має бути обов’язково структурований
в розділи, глави, теми (параграфи) і пункти. Має викладатись логічно і коротко, з
мінімальним, але достатньою для розуміння суті, кількістю фактів, конкретних прикладів
і складати не більше, ніж 50–60% «простору» параграфа;
3) авторський текст має бути з погляду його змісту відповідним особливостям історії
як науки (включати необхідні історичні факти, поняття і методи історичного дослідження),
об’єктивним, нейтральним, таким, що розв’язує виховні завдання історичної освіти, таким,
що формує в учнів критичне мислення;
4) обов’язковим компонентом має бути додатковий текст, насамперед історичні
документи та інші джерела історичної інформації (не менше, ніж 1–2 на кожен пункт
параграфа);
5) пояснювальний текст має допомагати опрацюванню учнями інформації параграфа
за допомогою різних джерел, поданих у підручнику.
2. Вимоги до позатекстових компонентів підручника:
1) ілюстративні матеріали мають у залежності від вікових пізнавальних можливостей
учнів бути подані у вигляді сучасної образотворчої і умовно-графічної наочності з
перевагою аутентичних зображень. Їх подання як окремих джерел навчальної інформації
повинно супроводжуватись завданнями та запитаннями для організації опрацювання
їхнього змісту учнями;
2) запитання і завдання мають бути спрямовані на розвиток компетентностей учнів
шляхом залучення їх до самостійної активної пізнавальної діяльності;
3) підручник повинен мати розгорнутий і зручний апарат орієнтування, що полегшує
учням і вчителю роботу з книгою на уроці та поза ним.
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Бажаною є розробка певної матриці проектування тексту і методичного апарату
підручника у контексті зазначених положень. Основні підходи для обґрунтування
подібної матриці вже склалися у методичній науці. Її опис буде корисним не лише для
авторів підручників, а й експертів, які їх оцінюють, а також для всіх, хто зацікавлений у
підвищенні якості підручника з історії. Але завершенню цього процесу має передувати
копітка, виважена теоретична і практична робота науковців-істориків, методистів та
вчителів.
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Роmetun O.I. Requirements for the design of a competence-oriented history textbook.
Abstract. In the article on the basis of many years of experience, including the development of
more than a dozen school textbooks used in the mass practice of schools in Ukraine, a model for designing and projecting a school textbook is described in the context of the transition school education
to a competently oriented education paradigm. Peculiarities of constructing the main, additional
and explanatory texts of the textbook are grounded. Their functions, optimal volumes and contents defined and substantiated. Features of presentation of illustrative materials are highlighted.
Requirements to the system of questions and tasks that accompany the texts and create opportunities for the teacher to organize active cognitive activity of students in the process of developing their
competencies formulated. At the end, a Abstract list of requirements for a competency-oriented
history textbook for discussion is provided.
Keywords: competence-oriented studying, school textbook, history, design, requirements.
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РОЛЬ І МІСЦЕ РИТОРИКИ У СИСТЕМІ ШКІЛЬНОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ
Анотація. Статтю присвячено одному з аспектів проблеми оновлення змісту й
методики навчання української мови в школі. Авторка обґрунтовує доцільність уведення
до мовленнєвої змістової лінії програми з української мови для учнів 10–11 класів (рівень
стандарту) нового розділу — «Практична риторика», визначає місце, роль і завдання
риторики в школі. З огляду на нові завдання шкільної мовної освіти, прагнення інтегрувати
національну систему освіти в європейський і світовий освітній простір, суть сучасної
риторики, уведення її в програму є обґрунтованим та актуальним. На думку автора,
риторику необхідно вивчати в школі протягом усіх років насамперед тому, що теорія й
практика її спрямована на формування мовця, особистості, підготовленої до входження в
соціум і до розв’язання різних життєвих проблем.
Ключові слова: шкільна мовна освіта, риторика, мовець, мовна особистість, мовні,
мовленнєві, риторичні вміння, компетентність.
Вступ. До переліку загальних тенденцій, що засвідчують вихід української освіти з
кризи, відносять, зокрема, демократизацію освітнього процесу, посилення гуманізації
й гуманітаризації, інтегрування національної системи освіти в європейський і світовий
освітній простір. Ці та інші ознаки мають бути відображені у змістовому й технологічному
складниках навчально-виховного процесу. З цією метою триває робота зі створення
державних стандартів, оновлення чинних (для 5–9 кл.) і розроблення нових (для 10–11
кл.) програм, інноваційних методик, підготовки й подання на конкурс підручників та ін.
Проблема переформатування процесу навчання шкільних предметів таким чином, щоб
вони стали цікавими, змістовними, максимально корисними, щоб відповідали соціальним
й інформаційним потребам учнів, захопила сьогодні вчених, педагогів, учителів, батьків,
учнів, журналістів, громадських активістів та ін. Усі одностайні в розумінні того, що
зміни неминучі, однак процес продукування й упровадження їх бачать по-різному.
Усвідомлення незворотності й нагальної потреби радикальних змін нерідко конкурує з
упертим небажанням їх упроваджувати.
Так, у зміст нової програми з української мови для учнів 10–11 класів (стандарт)
уведено розділ «Практична риторика» як компонент мовленнєвої лінії. Таке рішення
авторів проекту (Н. Голуб, О. Горошкіна, В. Новосьолова, Ю. Романенко) обумовлене
важливістю мовної освіти, актуальністю компетентності «спілкування державною
мовою», провідними позиціями мовлення у соціальній діяльності людей і переконанням,
що «ця діяльність повинна бути організована правилами [10, с.123]». У змістовому полі
мовленнєвої й мовної ліній чинної програми таких правил не передбачено. Обговорення
проекту програми, до якого долучилися вчителі української мови і літератури, засвідчило
неготовність певної частини вчителів до таких змін. У листах нерідко виявляємо пропозиції
такого змісту: «Зменшити кількість годин на практичну риторику», «Вважаю недоцільним
відводити на вивчення практичної риторики 16 годин на рік», «Збільшити кількість годин
на повторення орфоепії, орфографії за рахунок практичної риторики» та ін. Висловлюємо
припущення, що причинами такого реагування вчителів може бути орієнтування на
чинну програму ЗНО, брак досвіду й належної підготовки для викладання риторики,
нерозуміння суті риторики, суспільного й особистісного значення її, небажання ламати
стереотипи у навчанні української мови.
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У результаті зіставлення змістового компонента чинної програми й завдань шкільної
мовної освіти виявляємо прогалини, що є бар’єром для розв’язання їх. На уроках
української мови маємо формувати «національно-мовну особистість», «компетентного
мовця» з відповідними характеристиками. Зокрема, до числа ознак, які об’єднує в собі
поняття «мовець», відносять такі:
— наявність у мовця комунікативної настанови;
— знання предмета обговорення;
— володіння комунікативними навичками;
— сформоване ставлення до самого себе (тобто самооцінювання);
— ставлення до слухачів і предмета виступу;
— психологічна стійкість [2, с. 122].
Національно-мовна особистість передбачає наявність додаткових ознак, насамперед
ціннісного ставлення до української мови, активного послуговування нею в усіх сферах
суспільного життя, мовної стійкості. Чинна програма змістовим наповненням мовної і
мовленнєвої ліній не забезпечує формування всіх названих характеристик.
Мета статті — обґрунтувати доцільність навчання риторики учнів загальноосвітніх
навчальних закладів, визначити роль і місце практичної риторики у шкільному курсі
української мови.
Виклад основного матеріалу. За період більш як 2500 років існування риторики
зафіксовано кількасот визначень цього поняття. На різних етапах розвитку риторику
характеризували як «знаряддя стилю», «мистецтво мислити — мистецтво говорити —
мистецтво писати», «мистецтво переконання», як «чесну й велику вільну мудрість»,
«княгиню душ», «царицю мистецтв», «теорію й майстерність ефективного мовлення»
тощо [3, с. 197]. Узагальнення їх дає змогу виділити три ключові позиції, покладені в
основу тлумачення, — мистецтво переконання (авторство приписують Горгію, Ісократу,
Платону, Аристотелю); мистецтво говорити добре (Квінтиліан); мистецтво прикрашання
(Цицерон) [1, с. 14].
Сучасні дослідники риторику розглядають як «науку лінгвістичну, тобто мовознавчу,
більше того — живомовну», як «науку успіху» (Л. Мацько), «фундаментальну теорію і
мистецтво мовлення», «мистецтво мислити», «вчення про мовленнєве виховання»
(В. Аннушкін).
За визначенням Ю. Рождественського, риторику варто сприймати не лише як «учення
про елегантне мовлення», а передусім як «мистецтво керування суспільними процесами»,
тому її сьогодні пов’язують з усіма видами словесності, а не тільки з ораторською промовою,
як це було в період античності. Сам же розвиток риторики, на переконання вченого,
передбачає водночас удосконалення мовлення окремої особи й розвиток мовлення в
суспільстві шляхом розвитку діалогічних стосунків і взаєморозуміння, що і є «запорукою
успіху і благодаті суспільства [10, с.10]».
Ураховуючи зазначене вище, сучасну риторику розглядатимемо як теорію й практику
ефективного (доцільного, переконливого, впливового, гармонійного, досконалого)
мовлення.
Українська риторика має багату історію й досвід, що, на жаль, досі не мають запиту на
впровадження в освітній процес. За висновками С. Сірополка, дослідника історії освіти в
Україні, риторика була «улюбленим предметом учнів, бо вона подавала різні готові зразки
високомовних речень, порівнянь, сентенцій, прикладів з історії й ін. Користуючись цим
матеріалом, ритор міг без великих зусиль скласти промову на будь-яку визначену тему [11,
с. 149]». Значну вагу в риторичних курсах професорів Києво-Могилянської академії
мали «ідеї спільного блага, служіння всенародній користі, Батьківщині», що «слугували
критерієм усіх моральних оцінок [7, с. 103–104]».
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Зокрема, Ф. Прокопович у своєму підручнику застерігав: «Отже, ті, хто розпочинає
вивчення цього мистецтва, найдостойнішого і найкращого, хай найперше навчаться бути
чесними і корисними для людського життя. Нехай вони знають, що оратори, як і воїни,
одержують від вождя мечі не на те, щоб переслідувати чесноту, а щоб відбивати вади,
— щоб захищати справедливість, щоб допомагати невинності, щоб сміливо захищати
Батьківщину і церкву. Бо й Христос проповідував, що нам колись доведеться звітуватись
не лише за вчинки, а й за слова [8, с. 115]».
Відповідно до класичних традицій, послідовність мовної освіти була такою:
1) елементарні відомості про мову, формування вмінь і навичок читати й писати;
2) засвоєння граматики як загального нормованого уявлення про правильність мови;
3) перехід до риторики, що означало навчання ефективно користуватися мовою.
Так було до середини ХІХ століття. Одна з ідей теоретиків риторики цього періоду
полягала в тому, щоб підготувати учнів риторичного класу до оволодіння Словом в усьому
багатстві реальних суспільно-мовленнєвих зв’язків.
Сьогодні актуалізуються багато сентенцій античних мудреців, зокрема такі:
1. Не практична ціль, а духовна мораль повинна керувати мовленнєвими вчинками,
причому змінити мораль потрібно не лише в ораторів, але й у суспільства (Платон).
2. Людина має вчитися підкорятися самій собі й виконувати свої рішення (Цицерон).
3. Моральна потворність — байдужість до поганих вчинків і слів (Теофраст). 4. Не можна
зневажати виконанням обов’язку лише через страх нажити собі ворогів чи кому-небудь не
сподобатися. Виконання обов’язку дає людині славу, користь від якої більша, ніж згуба
від можливого ворога (Г. Франческу). 5. Дім, у якому немає книги, подібний до тіла,
позбавленого душі (Цицерон). 6. Людський розум виховують навчанням і мисленням
(Цицерон). 7. Якщо буде доброта у серці, буде привабливість у характері. Якщо буде краса
у характері, буде гармонія в долі. Якщо буде гармонія в долі, буде порядок у нації. Якщо
буде порядок у нації, буде мир в усьому світі (Конфуцій).
Злободенними й співзвучними сучасним напрямам реформування освіти варто
вважати висновки Квінтиліана про те, що освіта повинна базуватися на принципах
демократизму, гуманності й бути морально орієнтованою. Кращим доробком філософа
й педагога є «Риторичні настанови» у дванадцяти книгах, що являють собою системний
виклад теорії риторики й авторську методику навчання її. По-сучасному й нині звучать
такі положення настанов:
1. Майбутнього оратора потрібно виховувати з дитинства.
2. Для виховання оратора, потрібні три речі: безперервне вправляння, прекрасні
вчителі й різноманітні пізнання.
3. Оскільки на формування дитини впливає оточення (годувальниця, батьки, члени
родини, вчителі), їхнє мовлення має бути зразковим.
4. Вже в початковій школі необхідно слідкувати за тим, як дитина засвоює граматику
і лексику мови, як розвивається її словниковий запас, адже в цьому віці формуються не
тільки головні позитивні якості, а й недоліки мовлення.
5. Навчання риторики обов’язково передбачає систему заохочень (мотивацій).
6. Багато уваги варто приділяти всебічному розвиткові дитини (крім риторики, вона
повинна мати гарні базові знання (з граматики, філософії, музики, геометрії, вимови
тощо), добру пам’ять і багатий словник.
7. Потрібно турбуватися про розвиток творчих здібностей, а також розмежовувати
природжене обдарування (або талант), і набуту здібність (освіту).
8. Особливої уваги потребує моральна сторона оратора, оскільки справжнім оратором
може бути лише добра і чесна людина.
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9. Значну увагу потрібно приділяти наслідуванню, практиці складання власних творів
і перекладам.
10. Важливе значення для майбутнього оратора має знання стилів [6].
Ключовим словом класичної риторики загалом і настанов Квінтиліана зокрема є
«оратор». Патетика цього поняття нерідко викликає пересторогу й занепокоєння у
вчителів, адже «не всі повинні бути ораторами», «не кожен повинен ставати оратором».
Вважаємо за доцільне у шкільному курсі риторики замінити його іншими — «мовець»,
«співрозмовник», адже на уроках мови ми маємо формувати «компетентного мовця».
Риторику необхідно вивчати у школі протягом усіх років насамперед тому, що теорія
й практика її спрямована на формування мовця, якому властиві такі чесноти:
1) щирість: Одне слово, сказане від щирого серця, діє на розум сильніше всяких
найважливіших доказів і переконливіше всяких розміркувань (А. Амієль);
2) правдивість: Обов’язок оратора — говорити правду (Платон);
3) чуття міри: …Не тільки сказати те, що потрібно, але й не сказати того, чого не треба
(Цицерон); Базікало хоче примусити себе любити — і викликає ненависть, хоче зробити
послугу — і стає нав’язливим, хоче викликати подив — і стає смішним (Плутарх).
4) гуманність: Не можна бути красномовним оратором без пристрасного прагнення
добра й свободи (Е.Ренан);
5) доброчесність: Хоча всяка доброчесність нас притягує до себе, однак найбільше це
творять справедливість і щедрість (Цицерон)
6) дотепність: А оратор має володіти дотепністю діалектика… Веселий жарт викликає
прихильність до того, хто жартує… кожного захоплює дотепність, яка міститься іноді в
одному єдиному слові…, дотепність розбиває, пригнічує, принижує й заперечує супротивника
чи показує самого оратора людиною витонченою, освіченою, тонкою (Цицерон) та ін.
Українська риторична практика нагромадила чималий досвід, збагатила науку
оригінальними методиками, що передбачали у процесі навчання розгляд таких питань:
розкриття значення слова й естетичних якостей у сполученні з іншими словами; поєднання
лексем, що утворювали б художню цінність; виявлення нових нюансів значення слова;
засвоєння способів словесного вираження; пояснення й обґрунтування смислових фігур,
аналіз тропів; вироблення доброї дикції; добір доказів; розташування матеріалу й мовне
оформлення його; трактування почуттів та ін. Привертаючи увагу до цих аспектів, учитель
має змогу показати можливості слова: воно може бути «банальним і тьмяним», гострим,
сильним, усемогутнім, «подією у сфері думки», «подібним до молота», дивовижним,
«закутим у ланцюги», «переконливішим за золото», твердим, і лише в результаті такої
роботи учні навчаться відчувати слово, у них буде формуватися мовне чуття.
Саме риторика навчає відрізняти «погане» й «добре слово», прикрашати свої
висловлення «світлими істинами», «найблагороднішими почуттями», «сильними
виразами», «силою слова приковувати до себе натовп слухачів», «боротися за чистоту
думок і почуттів», «не кидати слів на вітер», «уміти вмовити людей», слухати й чути, як
бути дотепним та ін.
Звуження сприйняття риторики до пишномовства, прикрашеного мовлення, не
пов’язаного з розумовими операціями, а також суспільно-політичні процеси спричинили
вилучення її на тривалий час із системи гуманітарної освіти, що «згубно позначилося на
вихованні сильних мовних особистостей, без яких демократія неможлива [1, с. 12]».
З багатьох джерел відомо, що появі й розвиткові риторики сприяло утвердження
демократії в державі й неодмінного її супутника — свободи слова. Алогічним видається,
що в Україні, яка є демократичною, правовою і соціальною державою, досі не передбачено
навчання риторики в ЗНЗ і вишах.
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На користь риторики у шкільному курсі української мови свідчать такі характеристики
її суті:
1. Риторичні знання за своєю суттю є антропоцентричні, «ідеально пристосовані до
практичного освоєння [1, с. 4]».
2. Риторика пропонує сформульований «алгоритм мовленнєвої поведінки»
людини [1, с. 4].
3. Риторика сприяє довершенню загальної й мовної освіти, забезпечуючи засвоєння
норм публічної аргументації й готуючи до продуктивного обговорення суспільно й
особистісно важливих проблем.
4. Риторика спрямована водночас на виховання ритора, гідного громадянина зі своєю
життєвою позицією, багатьма чеснотами й компетентного мовця, здатного виражати й
захищати свою позицією засобами мови.
5. Знання риторики сприяє персоніфікації особистості, увиразнює її індивідуальність,
неповторність.
Аргументом на користь риторики є також засилля в суспільному просторі елементів
чорної риторики, ознаками якої є різні види й форми маніпулювання, спотворення фактів,
ігнорування істини. Поведінковими ознаками такої риторики є популістські обіцянки,
безпідставні звинувачення, безвідповідальність, зухвальство, цинізм, аморальна поведінка.
Знання основ практичної риторики сприятиме виробленню у школярів імунітету, здатності
не потрапляти в тенета маніпуляцій, конфліктів і погроз.
Риторика сприяє покращенню освітніх результатів в умовах компетентнісного
навчання: формування культури мислення (самостійність, самокритичність, глибина,
гнучкість, оперативність, відкритість, ерудиція); культури мовлення (правильність,
виразність, ясність, точність, стислість, доцільність, привабливість, мелодійність);
культури поведінки (ввічливість, тактовність, толерантність, коректність, упевненість);
культури спілкування (повага до співрозмовника через вивчення його інтересів,
управління поведінкою аудиторії, залучення однодумців, відповідальність за кожне
мовлене й написане слово); культури виконавської майстерності (виразність і доцільність
жестів, міміки, правильність дикції й інтонації) [9].
Актуальність риторики в світі підтверджує поява різних напрямів наукових досліджень,
нових навчальних дисциплін, зокрема, контент-аналізу, що досліджує питання сприйняття
мовлення, мовленнєвого керування аудиторією, удосконалення ораторського мовлення в
умовах масової комунікації [10, с. 87].
Риторика — невід’ємний складник американської системи освіти, елементи її методики
активно впроваджують нині по всьому світу. Сучасна американська риторика ставить
у центр уваги своїх інтересів мовленнєву активність особистості, вважаючи, що саме
мовлення є основою соціалізації людини. Тому всі системи мовленнєвого виховання,
розроблені в американській риториці, спрямовані на розвиток активності, ініціативності,
самовпевненості, здатності ефективно захищати особисті інтереси за допомогою мовлення,
орієнтованого на обов’язкове досягнення успіху. Особливого значення у мовленнєвому
становленні і вираженні особистості надають манері говорити [13, с. 16].
Цікава для вивчення й наслідування японська теорія мовного існування, що розглядає
мовленнєву діяльність як головний засіб суспільного розвитку й тісно пов’язана з
загальними культурними традиціями країни. Японці опікуються проблемою формування
особливого типу мовної особистості, що «ефективно й грамотно облаштовує своє
мовленнєве спілкування і взаємодію в суспільстві [10]».
Результатом процесу навчання української мови мають бути сформовані ключові
й предметна компетентності, що, згідно з психолого-педагогічними дослідженнями,
містять такі компоненти: емоційний, ціннісний, когнітивний, поведінковий. Кожен із
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них має конкретні прояви, а саме: емоційний — це емоційна адекватність у спілкуванні,
прихильність, сентиментальність, чуйність, емпатія, увага до дій партнерів; ціннісний —
ціннісне ставлення до мови й спілкування; сформована внутрішня потреба спілкуватися, у
процесі спілкування прагнення гармонії, порозуміння; когнітивний компонент пов’язаний
зі знанням теорії мови й мовлення, а також із пізнанням іншої людини (співрозмовника),
здатність говорити й слухати, передбачити поведінку інших комунікантів, ефективно
розв’язувати проблеми, що виникають між людьми; поведінковий відображає здатність
дитини до співробітництва, спільної діяльності, ініціативність у спілкуванні,
організаторські здібності тощо, відповідальність за мовлене й написане слово й ін.
Домогтися таких результатів лише засобами лексичних, граматичних чи стилістичних
знань і вмінь неможливо. Сучасний комунікант повинен мати бажання налагоджувати
контакт з іншими мовцями, уміти організовувати спілкування, володіти навичками
слухання співрозмовника, емоційного супроводу розмови, виявляти емпатію, приймати
рішення у процесі спілкування й повідомляти про нього, уникати конфліктів тощо.
Навчання риторики в початковій школі, у 5–9 класах потребує окремого дослідження.
Ознайомлення краще починати не з елементів класичної риторики, а з роботи зі словом
і мовленнєвими жанрами.
Для процесу формування компетентного мовця традиційний перелік мовних і
мовленнєвих умінь доцільно доповнити риторичними. На підтвердження такої ідеї
зіставимо тлумачення цих понять:
Мовленнєві вміння — уміння створювати власні висловлення відповідно до мовленнєвої
ситуації на основі опанування мовленнєвих понять [12, с. 156].
Мовні вміння — здатність до виконання практичних дій на основі засвоєних знань із
мови [12, с. 160].
Риторичні вміння розуміємо як набуту здатність мовця здійснювати планомірну
підготовку до міжособистісного, групового чи масового спілкування і досягати
усвідомленого ефективного впливу на слухача [5, с. 57].
Очевидно, що риторичні вміння довершують образ мовця, сприяють набуттю досвіду
переконливого, впливового й красивого мовлення. Робота з вивчення риторики в старших
класах має бути спрямована на формування вмінь мотивувати своє спілкування (свій
виступ); будувати гармонійні стосунки зі співрозмовниками (слухачами); формулювати
мету; моделювати образ співрозмовника (слухача); добирати аргументи; прогнозувати
реакцію співрозмовника (аудиторії), готувати себе до сприйняття цієї реакції; добирати
мовні засоби увиразнення думки; поєднувати в мовленні раціональне й емоційне,
нейтральне й образне; ставити запитання й відповідати на запитання; тримати зоровий
контакт; орієнтуватися в ситуаціях спілкування; аналізувати й критично оцінювати свої
й чужі висловлення та ін. Важливість риторичних умінь полягає іще й у тому, що завдяки
їм мовець вибудовує індивідуальну мовну стратегію, формує мовне чуття і мовний смак,
власний стиль спілкування — а це вже ознаки майстерності мовця.
Висновки. Особистість кожного учня формується передусім засобами мовної освіти. З
огляду на те, що стратегічною метою української шкільної освіти є розвиток і самореалізація
кожного учня, навчання елементів практичної риторики є виправданим. Наявність
ознак компетентності мовця вивищує, увиразнює, облагороджує його досягнення в
будь-якій галузі (освіті, науці, спорті, політиці тощо) й навпаки — некомпетентність
створює ситуацію дисгармонії, ставить небажані бар’єри, шкодить іміджу. Гуманізація
освіти спрямовує школу на виховання моральної, висококультурної освіченої людини, а
культура, моральність, освіченість формується і виражається в слові й через слово.
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КОРЕЛЯЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО І СОЦІАЛЬНОГО В РОЗУМІННІ
ФЕНОМЕНУ ОБДАРОВАНОСТІ
Анотація. Обґрунтовано необхідність переорієнтації освітніх підходів з урахуванням
комплексного розуміння специфіки функціонування когнітивних особливостей людської
психіки, що сформувалася еволюційним шляхом; запропоновано застосування розуміння
механізмів культурної еволюції та природного відбору в методиці виявлення та підтримки
особливостей індивідуальної особистості; висунуто гіпотезу щодо кореляції параметрів
соціального мозку з певними параметрами академічного інтелекту.
Ключові слова: педагогічна антропологія, антропоцентричність, соціопсихологічний
аналіз, біопсихоаналіз, культурна еволюція, природний відбір, соціальний мозок, інтелект,
обдарованість, еволюційне становлення.
Вступ. Сучасні наукові дослідження в царині освіти стверджують, що ми систематично
применшуємо розуміння природи людського інтелекту, розглядаючи дитину як набір
характеристик, закладених у них батьками та школою. Науковий підхід виходить із того,
що людство — це примати, які виникли в той момент еволюції, коли детермінація поведінки
інстинктами досягла мінімуму, а розвиток мозкової діяльності — максимуму. При цьому
паралельно з розвитком нервової системи розвиток мозкової діяльності супроводжувався
формуванням оболонок і механізмів для захисту від дії стимулів зовнішнього середовища.
Стрижневим чинником формування особистості стає кореляція ознак і механізмів,
сформованих шляхом природного відбору, з одного боку, і соціального середовища, до
якого в людині закладені потужні адаптивні тенденції, з іншого.
Відтак для здійснення ефективної переорієнтації освітніх підходів варто виходити з
комплексного розуміння специфіки функціонування людської психіки та використання
нею унікальних структур адаптації до дійсності, що сформувалися еволюційним шляхом
становлення людського виду і продовжують шлях формування. Конструюючи освітнє
середовище і його ефективний вплив на розвиток особливих здібностей кожної дитини,
слід виходити з азбуки людської психіки, з основ знань про функціонування живого
організму. Підхід до формування комплексного, цілісного та системного знання про
людину, введений у контекст прикладних наук щодо взаємодій «людина — людина»,
«людина — суспільство», «людина — природа», на нашу думку, здатний забезпечити
продуктивне сприяння розвитку людського потенціалу. Розвитку людського потенціалу
неможливо досягти без синтезу здобутків різноаспектних наук про людську природу:
етології, зоосеміотики, генетики, нейробіології, соціобіології та соціопсихології, семіотики,
різних напрямів антропології тощо. Включення надбань зазначених наук у педагогічний
контекст дозволить створити фундаментальні педагогіко-антропологічні засади для
структуризації та диференціації підходів до створення сприятливого середовища
формування цілісної особистості зі збереженими і максимально розвиненими природніми
здібностями.
При вирішенні всіх проблем цілей, сутності та шляхів виховання і навчання педагоги
виходять з природи дитини. Так, наприклад, в основі природничої педагогічної течії
завжди лежить розуміння людини як частини природи, біологічної істоти, що володіє
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певними перевагами. Соціологічний напрям природу людини вважає майже цілком
похідною від суспільства, індивідуальну свідомість — від колективної. Теологічна
педагогіка базується на вченні про людину як образ і подобу Божу, або ж виходить з
інших догматів провіденціальної спрямованості. Антропологічна ж течія в педагогіці
відрізняється багатофакторним підходом до витоків і процесів розвитку особистості —
до педагогічного втручання в їх перебіг.
Педагоги-антропологи досліджують взаємодію і біологічних, і соціальних, і духовних
чинників у структурі особистості. Одним із перших дослідників, які актуалізували
питання про педагогічну антропологію як галузь пізнання, був К.Д. Ушинський. Він
увів це поняття у своїй фундаментальній праці «Людина як предмет виховання. Досвід
педагогічної антропології». К.Д. Ушинський виходив з ідеї необхідності всебічних знань
про людину, на яких має базуватися педагогіка як практична діяльність. «Якщо педагогіка
хоче виховувати людину в усіх відношеннях, то вона повинна передусім ознайомитися з
людиною в усіх відношеннях»,— це положення Костянтина Дмитровича Ушинського було
і залишається аксіомою для всієї реалістичної науки про виховання. «Вихователь повинен
знати людину в родині, у суспільстві, у всіх вікових періодах, у всіх класах, у всіх станах,
у радості й горі, у величі й приниженні, у надмірі сил і в хворобі, серед злету необмежених
надій та на смертному одрі (…) він повинен знати спонукальні причини найбрудніших і
найпіднесеніших діянь, історію зародження злочинних і величних думок, історію розвитку
будь-якої пристрасті й будь-якого характеру. Лише тоді буде він у змозі черпати в самій
природі людини засоби виховного впливу», — справедливо стверджував К.Д. Ушинський
[22; 15].
Педагогічна антропологія прагне зрозуміти, як олюднюється людина і як люди різного
віку впливають один на одного; наскільки ми піддаємось вихованню на різних етапах
життя; які причини і процеси становлення особистості; яким є характер різних груп із
чисельністю членів від двох до всього роду людського, і як особистість взаємодіє з ними.
Сучасне суспільство стрімко рухається до антропоцентричності — стану, в якому соціальні
процеси, структури загальнолюдського життя виростають із самої людини і замикаються
на ній, де соціальний всесвіт обертається навколо людини. Визнання пріоритету інтересів,
прав і свобод не держави, не соціальних груп, а суверенної людської особистості формує
сутність антропоцентризму.
У сучасний період розвитку вітчизняної педагогіки ми ніде не зустрічаємо спроб
конституювати педагогічну антропологію як окрему область педагогічних досліджень.
Зовсім протилежна тенденція сформувалася в західній педагогічній культурі. У Німеччині
ще в 20-і рр. XX ст. формуються ідеї, пов’язані зі створенням педагогічної антропології.
Так, Г. Нуль у своїй праці «Педагогічне людинознавство» висловлює думку, що педагог
лише тоді може досягти успіху у вихованні, коли буде використовувати знання про людину
з різних галузей науки. Його послідовники й учні (О. Больнов, І. Дерболав, В. Лох, Г. Рот
та ін.) кожен по-своєму реалізував антропологічний підхід у педагогічній теорії. Одні
з них (О. Больнов, А. Флітнер) вважали, що філософська антропологія, що досліджує
сутність людини, є світоглядною основою педагогіки. Інші (В. Лох) вважали, що основним
питанням педагогічної антропології має бути питання про сутність виховання людини.
Треті, наприклад І. Дерболав, бачили в педагогічній антропології одну з педагогічних
дисциплін, яка, узагальнюючи дані безлічі антропологічних наук, слугує методологічною
підставою педагогічної діяльності [19; 66–71].
Один із найбільш відомих дослідників у галузі педагогічної антропології Б.М. Бім-Бад
трактує предмет науки як «людину, яка виховує й виховується», як суб’єкт та об’єкт освіти,
а саму педагогічну антропологію — як системне і цілісне знання про цей предмет [12;
66]. Отже, на відміну від загальної антропології, педагогічна антропологія пізнає людину
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як суб’єкт та об’єкт освітнього процесу. При такому розумінні предмета педагогічної
антропології — вчення про людину як об’єкт і суб’єкт виховання — він (предмет) майже
повністю збігається з предметом педагогіки в цілому: та частина педагогічної проблематики,
яка пов’язана з людиною, є предметом педагогічної антропології.
Виклад основного матеріалу. Для реалізації антропологічного підходу до розуміння
феномену людського інтелекту пропонується введення в контекст педагогіки здобутків
царин таких наук:
— (когнітивна) етологія та еволюція, нейробіологія, соціобіологія та соціопсихологія;
— семіотика та культурна антропологія.
Питання, які вивчає соціобіологія, етологія і певні види антропології, перебувають у
площині від світських до духовних, і стосуються майже усього сущого — романтичних
відносин, любові, сексу (чи дійсно чоловіки та/або жінки за своєю природою моногамні; які
обставини роблять їх такими), ворожнечі і дружби (яка еволюційна логіка лежить в основі
державної політики чи політики загалом), егоїзму, самопожертви, почуття провини (чому
природний відбір зберіг почуття провини, відоме як совість, чи дійсно воно є орієнтиром
для «моральної» поведінки), соціального статусу і соціального росту (чи обумовлена
ієрархічна структура нашого суспільства природою людини), диференціації нахилів
чоловіків і жінок у таких сферах, як дружба і честолюбство (чи є ми бранцями нашої статі),
расизму, ксенофобії, війни (чому ми легко виводимо великі групи людей за межі наших
симпатій), обману, самообману і підсвідомості (чи можлива розумна чесність), різних
психопатологій (чи природні депресія, неврози, параноя; якщо це так, то як пом’якшити їх
прояв), відносин любові та ненависті між братами і сестрами, здатності батьків завдавати
психічної шкоди своїм дітям (чиї інтереси при цьому беруться до уваги) тощо.
Розкриття основних законів психологічного розвитку неможливе без застосування
еволюціоністського інструментарію. Якщо ми хочемо дізнатися, наприклад, як рівень
амбіційності або невпевненості формується раннім досвідом, ми повинні спочатку
з’ясувати, чому природний відбір уможливив їх формування.
Для розуміння індивідуальних особливостей людської психіки звернімося для початку
до розуміння загальної природи людини як біологічного виду і механізмів еволюційного
формування її видових характеристик. Довгий час у науці панувала думка, що унікальність
людини полягає у використанні знарядь та пізнавальних можливостях. Як показують
сучасні дослідження за поведінковими та мисленнєвими реакціями шимпанзе, їхні
розумові здібності не поступаються людським, і навіть перевершують їх.
Експерименти, проведені Лейпцизьким Інститутом еволюційної антропології,
засвідчують: пізнавальний апарат людини володіє щонайменше двома унікальними
особливостями, що пояснюють еволюційний скачок і прогресивність біологічного виду
людини [14; 54–55]. Передусім, це здатність людини до глибокого розуміння думок іншої
людини (яку проявляють діти ще будучи в утробі матері, демонструючи розуміння слів,
думок і настрою своїх батьків), здатність інтуїтивного «передбачення» думок та об’єднання
своїх розумових зусиль задля окреслення, розуміння і досягнення спільної мети — чи
то забиття мамонта, чи то побудови хмарочосу. Шимпанзе розуміють і наслідують
один одного інакше: вони прекрасно комунікують зі своїм найближчим оточенням, але
демонструють нездатність об’єднуватися у великі групи задля досягнення спільної мети.
Психологи й антропологи вважають, що здатність людини об’єднуватися в групи стала
головною умовою, що визначила хід еволюційного розвитку людини.
До того ж, людство демонструє культурний інерційний ефект (термін М. Томассело
[14; 54]): люди модифікують свої знаряддя, покращуючи їх, і потім передають ці знання
нащадкам, що призвело, зрештою, наприклад, до того, що винайдений камінь для забиття
мамонта через тисячоліття поступився пращі, пізніше — катапульті, кулі і, зрештою,
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міжконтинентальній балістичній ракеті. Така інерція сформувала гіпотезу соціального
мозку (Робіт Данбар, Оксфорд [14; 55]). При цьому слід враховувати, що мозок — це
енергомістка біологічна конструкція, що призначена для вирішення проблем адаптації. Усі
здібності головного мозку виникли і вдосконалювались для вирішення простих біологічних
задач: розмноження, їжа та домінантність. У зв’язку з цим для оцінювання потенціальних
можливостей людського мозку і психічної поведінки людини слід виокремити, з одного
боку, його еволюційні та структурні обмеження, посилаючись на наше «мавпяче» минуле,
а з іншого — соцібіологічні механізми відбору.
Звернімося до генетичної складової. Технічно можна до десяти років виявити досить
повний спектр здібностей підлітка. Але до цього часу буде упущено стадію формування
захопленості, ціннісних критеріїв, становлення совісті, моральності, без яких таланти,
навіть видатні, можуть мати деструктивне втілення. Саме усвідомлюючи, що вирішальне
значення для розвитку мають умови виховання і освіти в дитячо-підлітковому періоді, що
для реалізації генія потрібен «попит», соціальне замовлення на геніальність саме даного
типу, можна, вивчаючи проблему, чітко переконатися в ролі генетики.
Якщо ми технічно відтворимо умови виховання, які мали, наприклад, Бетховен, Моцарт,
Гете, Бекон, Ейнштейн, то чи стане це запорукою досягнення бажаного результату?
Ідея про те, що людина може сформуватися будь-якою, якщо створити належні умови
(Б.Ф. Скіннер), не надто виправдовується в сучасних реаліях [5; 9–11]. Не виправдовується
й ідея, що найвіддаленіші куточки людської підсвідомості повністю незмінні, визначаються
інстинктами і вродженими акцентами, так само як ідея, що психологічні відмінності між
людьми полягають головним чином у генетичних відмінностях. Вони полягають у генах,
в яких закодовані закони розумового розвитку, але не обов’язково у відмінностях між
генами.
Генетичні відмінності індивідуумів, звичайно, відіграють роль, але, вочевидь,
велика роль зіграна загальним генетичним базисом: відповідно до типової для всього
виду генетичної програми розвитку, яка вбирає інформацію про соціальне середовище
і відповідно налаштовує дозріваючий розум. Майбутній прогрес у вивченні впливу
середовища полягає у вивченні генів.
Таким чином, природа людини має дві форми, і обидві вони з природних причин
зазвичай ігноруються. Перша форма переконливо очевидна і вважається зрозумілою за
замовчуванням (наприклад, закладене в нас еволюцією почуття провини). Друга форма
породжує відмінності між людьми в процесі їх дорослішання, і таким чином природно
приховується (програма розвитку, яка калібрує почуття провини). Природа людини
складається з важелів і з механізмів їх налаштування, і вони невидимі для їх носія.
Здатність знайти в кожної дитини її власні, лише її властиві точки сприйняття й
обдарованості, складає сутність педагогічного та батьківського такту, а відшукання
«клавіш» потенційних здібностей, їх максимальний розвиток вимагають виняткової уваги,
проникливості й праці.
Якщо ми будемо підходити до інтелекту з ракурсу етології та еволюції, то аналіз
поведінкового акту лише в тому випадку можна вважати повноцінним, коли дослідник
намагається визначити:
• функцію пристосування: як поведінковий акт впливає на здатність виду виживати
і продукувати потомство?
• причину: які дії запускають поведінковий акт?
• розвиток в онтогенезі: як поведінка змінюється з роками, протягом індивідуального
розвитку (онтогенезу), і який попередній досвід необхідний для прояву поведінки?
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• еволюційний розвиток: які відмінності і подібності схожих поведінкових актів у
споріднених видів, і як ці поведінкові акти могли виникнути та розвиватися в процесі
філогенезу?
З одного боку, ми маємо мати на увазі, що людина обирає таку поведінку, яка найбільшою
мірою забезпечує передачу її домінантних генів. З іншого боку, абсолютно еквівалентно,
ми маємо фокусуватися на тому, що соціальне середовище (сімейне коло, культурні
особливості, соціальний запит) коригує поведінку особистості у бік їх демонстрації або
накладення механізмів пригнічення з ціллю соціальної адаптації.
За такого підходу ми можемо цілком по-новому подивитися на різні типи притаманної
людині поведінки та усталених культурних норм, зокрема, наприклад, й етичних. Перша
проблема, з якою стикається дослідних еволюційного розуміння етики, — величезне
різноманіття її форм (від «священного» аристократизму вікторіанської Англії до моральної
«розбещеності» дикунів з безліччю проміжних форм). Якщо мораль базується на людській
біології, то чому моральні імперативи так сильно відрізняються між собою? Невже араби,
африканці й англійці мають різні «гени моралі»?
Сучасна еволюційна психологія зазначає, що в основі міцного фундаменту
«моральності» людської спільноти є загострена чутливість усіх людей до громадської
думки [15; T.1 54]. Любов до схвалення, страх ганьби, так само як небайдужість до похвали
або осуду засновані на інстинкті. Порушення норм може завдавати людині страждань, а
відтак прихильність моральним правилам має вроджений базис. Не вродженим є лише
конкретний зміст моральних кодексів.
Антропометричний підхід передбачає розуміння людини як поєднання наслідуваних
інстинктів, розвинених органів чуття, гормонального контролю реалізації форм поведінки
та мислення як форми мозкової активності, що призводить до появи нестандартних
рішень стандартних ситуацій при включенні людини в контекст соціального інтелекту
та механізмів його розвитку, адаптації, пригнічення, захисту тощо. При цьому слід брати
до уваги, що інтелектуальна діяльність, з одного боку, — найбільш затратна і економічно
невигідна для мозку людини як індивіда, але надзвичайно вигідна та продуктивна для
розвитку людського виду.
Вся історія еволюції нервової системи побудована на прагненні економії енергії, а
не на її витрачанні. Будь-яке інтелектуальне навантаження витратне для організму, а
відтак в еволюції мозку склалися вправні способи його уникнення або імітації. Наша
задача полягає в тому, щоб виявити, в яких ситуаціях і при сукупності яких чинників
індивід «відважується» на таку виснажливу в персональному контексті поведінку, чим
регулюється такий потяг і реалізація та які механізми компенсації супроводжують той чи
інший «надмір» мисленнєвої діяльності. Ці ж самі ракурси досліджень є перспективними
і принагідно до соціального інтелекту.
Пошук нових рішень починається тоді, коли формується невирішувана в межах
видоспецифічної поведінки ситуація. Так, змусити мозок витрачати додаткову енергію на
пошук їжі можна лише тоді, коли всі ресурси стандартних варіантів вичерпані. Мислення
як пошук нових рішень вирішення проблем складається з декількох паралельних процесів.
Його основою є пам’ять, яка охоплює велику кількість різноманітних явищ, що мають
будь-який стосунок до вирішуваної проблеми. По суті, це циклічна активність передачі
інформаційних сигналів у спеціалізованих нейронних комплексах. Комплекси, або мережі,
нейронів утримують різні потоки інформації, що постійно стирається. Вибір рішення
полягає в утворенні нових систем зв’язків між уже існуючими в пам’яті системами
нейронних комплексів. Якщо такий зв’язок встановлюється, то з’являється новий
неочікуваний ланцюг взаємодій.
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Розділ 3.
Для творчої активності геніальної особистості «раптове» встановлення нових зв’язків
між явищами — доволі звичайна справа. Таким чином, мислення — це процес постійного
морфогенезу випадкового створення і руйнування нейронних зв’язків. Допоки головний
мозок наших предків був незначним за розміром, а нейронів багато, ці властивості нейронів
приводили лише до елементарного запам’ятовування і порівняння результатів власної
активності. Коли ж мозок збільшився, а зв’язки нейронів стали налічуватися мільярдами,
властивості нейронів призвели до виникнення стійкої та складної пам’яті. Переваги у
способі мислення з’являються тоді, коли порушується стабільність середовища.
Відтак, продуктивним для розуміння природи індивіда, на наш погляд, є глибинний
біопсихоаналіз онтогенезу особистості у зіставленні з еволюційним психоаналізом
людського виду. Механізми адаптації індивідуального і соціального мозку ідентичні,
вибудовуються за принципом поєднання тактик захисту і компенсаторних реакцій
(соціобілогічні механізми інтелекту) та забезпечення основних потреб (соціобілогічні
механізми інстинктивної поведінки) організму. Відтак системний підхід до вивчення
еволюції соціального інтелекту та становлення людського виду загалом у синхронії його
біологічної і культурної модифікації дозволить ближче підійти до розуміння особливостей
певного індивіда та специфіки його розвитку. У спробі об’єднання біологічного і
культурного ми виходимо з кількох гіпотез:
1. Чим раніше в генетичній пам’яті фіксується параметр соціальної поведінки, то
більш сталим він є. Слід зазначити, що спроба змінити параметр соціальної поведінки
може мати вкрай негативні наслідки для психічного розвитку особистості, виявлення її
інтелектуальних здібностей і навіть завдати шкоди фізичному розвитку, адже будь-яку
генетично обумовлену поведінку обслуговує чітко налагоджений механізм гормональної
системи. Розуміння параметру соціальної поведінки з точки зору антропології дозволяє
виявити, які саме переваги певний тип соціальної поведінки дає носію, яку компенсаторну
чи адаптивну функцію виконує, а відтак, за необхідності, дає можливість обрати
ефективний метод її корекції, без завдання шкоди усебічному розвитку особистості.
Намагаючись зрозуміти, як еволюція схвалила моральний (або будь-який інший)
імпульси, критично важливо зосередитися на формах поведінки, які вони породжують.
Зрештою, природний відбір оцінює саме поведінку, а не думку або емоцію; дії, а не почуття
безпосередньо сприяють транспортуванню генів. З такого ракурсу розуміння етичної
складової ми можемо зовсім по-іншому інтерпретувати моральну поведінку або свідоме
порушення її принципів.
Так, наприклад, намагаючись зрозуміти потяг окремої особистості до самозбереження,
а іншої — до самоствердження та самопожертви (подекуди ціною самознищення), ми
можемо простежити витоки формування егоїзму та альтруїзму шляхом природного
відбору. Для цього ми розглядаємо гени, що визначають ознаку, в усіх можливих шляхах
і ситуаціях їх схвалення поетапно: у повсякденному житті широкого соціального кола,
вузького родинного кола, індивіда наодинці із собою і в ситуаціях суперництва. Тільки
після того, як вичерпані можливості таких пояснень, можна з обережністю долучати
дослідження суперництва між популяціями. Такий підхід вимальовує іншу парадигму
тлумачення поведінкової реакції.
2. Кожен із параметрів соціального мозку корелюється із певним параметром
академічного інтелекту.
Параметри соціальної поведінки можуть бути виявлені на самих ранніх етапах — від
народження і до 2 років. У той час як параметри академічного інтелекту діагностуються на
більш пізніх етапах. Виявлення кореляції соціального мозку й індивідуальних параметрів
інтелекту дозволить виявляти й супроводжувати обдарованість на найбільш ранніх етапах,
а еволюційний підхід до розуміння поведінкових стратегій — розробити таку корекцію
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соціальної поведінки, яка буде оптимальною для забезпечення її носія сталим, гармонічним
і всебічним розвитком.
Так, на першому етапі нами було досліджено еволюцію соціального мозку на основі
діахронічного аналізу розвитку соціальних параметрів. Ми дослідили параметри соціальної
поведінки за видовим розподілом в еволюційному зрізі — від еубактерій до тасманійських
аборигенів, детально зупиняючись на кожному виду і досліджуючи соціальну поведінку
його представників. Так, було виявлено, що таким параметрам соціальної поведінки, як
здатність до кооперації, альтруїзм, шахрайство, «обман», мімікрія з метою виживання,
вироблення колективного механізму «боротьби з шахраями», міжгрупова конкуренція (що
сприяє внутрішньовидовій кооперації) та парохіалізм (ворожість до чужинців) уже понад
3.5 млрд років. А такі параметри, як почуття справедливості, самопізнання, колективна
пам’ять, інтуїція, моногамія, створення плагіату, гіперсексуальність тощо, притаманні
не лише людині, як це усталено вважається, а подекуди взагалі відкидається біологічна
складова при спробі тлумачення людської поведінки. Розуміння еволюційної природи
соціальних параметрів і переваг, які вони надають носієві, розкриває нові перспективи в
інтерпретації соціальної поведінки людини. Тож, нами було виявлено, які із соціальних
параметрів є найбільш давніми і сталими конструктами нашого мозку, а відтак — найбільш
стабільними регуляторами поведінкової стратегії людини.
На другому етапі — виявлення кореляції соціального мозку та індивідуальних
параметрів інтелекту особистості — нами було розроблено пакет психодіагностичних
методик з метою виявлення взаємозв’язків між інтелектуальними, мотиваційними,
характерологічними та психофізіологічними властивостями особистості старшого
школяра та студента для пошуку шляхів оптимізації розвитку академічної обдарованості
молоді в умовах освітнього середовища школи та вищого навчального закладу. Пакет
психодіагностичних методик складається із трьох блоків, спрямованих на виявлення
наступних показників:
1. Інтелектуальні показники [інтелектуальний тест Р. Кеттелла (невербальний);
тест «Мовні (вербальні) здібності»; методика «Виключення зайвого» (для визначення
особливостей понятійного мислення); тест креативності П. Торранса].
2. Особистісні характеристики [Тест опису поведінки К. Томаса; опитувальник Басса—
Даркі (для виявлення проявів мотиваційної агресії); особистісний опитувальник ФЛАГ—
тест; тест-опитувальник емпатійних тенденцій А. Мехрабіана, Н. Епштейна; Орієнтаційна
анкета Б. Басса на виявлення спрямованості особистості; методика діагностики
міжособистісних взаємин Т. Лірі; тест-опитувальник КОС].
3. Психофізіологічні показники [Тест-опитувальник В.М. Русалова для дослідження
властивостей темпераменту].
Здійснено апробацію психодіагностичної методики у пілотній групі досліджуваних,
проаналізовано попередні результати і скориговано методику для повномасштабного
впровадження експериментального дослідження. Наразі етап перебуває на стадії активної
реалізації.
Висновки. Зважаючи на розглянуті підходи до розуміння людського інтелекту, можемо
дійти наступних висновків:
1. Зародження потенційної геніальності є проблемою біологічною, а точніше
генетичною.
2. Розвиток здібностей — проблема біосоціальна. «Успішність» формування
фенотипу залежить від протікання процесу зіткнення генетичного матеріалу з факторами
середовища.
3. Реалізація обдарованості — проблема соціобілогічна. Біосоціальні та соціобіологічні
гальма призводять до того, що з десятків тисяч потенційних геніїв реалізується лише один.
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4. Людина як антропологічна одиниця вирізняється існуванням та становленням у
двох площинах (дихотомія яких супроводжується на всіх рівнях становлення індивіда):
• в об’єктивному світі речей та суб’єктивному світі ідей;
• у реалізації інстинктивного мавп’ячого минулого та інтелектуального осмислення
дійсності;
• у стратегіях поведінки, зумовленої необхідністю передати свої сильні гени, та
здатності до механізмів захисту й пригнічення такої поведінки задля прийняття та
схвалення суспільством;
• у кореляції інстинкту самозбереження та самоствердження;
• у становленні особистісного інтелекту, включеного в контекст соціального;
• у пластичності нейронів головного мозку (створення нових зв’язків задля вирішення
нових задач) та стабільності пам’яті як компенсаторної функції мозкової діяльності тощо.
Перенесення розуміння механізмів культурної еволюції та природного відбору на
методи виявлення та підтримки особливостей індивідуальної особливості, глибинний
соціопсихологічний аналіз видового та індивідуального відкриває глибинне розуміння
особливостей потреб та можливих методів взаємодії.
Підсумовуючи, слід акцентувати на тому, для чого нами були порушені викладені
поняття. На наш погляд, сучасні дослідження обдарованості допускають величезне
упущення без урахування історичного еволюційного та природничого підходу до розуміння
сутності обдарованості. Ми переконані, що розуміння будь-чого повинно мати відправну
точку у двох ракурсах: 1) якими насправді були речі, і 2) як речі стали тим, чим вони є.
Безумовно, для цього необхідно вийти за межі того гуманітарного інструментарію, який
ми використовуємо для розуміння того чи іншого фрагмента знань про природу людини,
в тому числі про визначення її обдарованості. Зречення людини від інстинктивних
задоволень може розглядатися не тільки в рамках системного підходу, як, наприклад, при
генезисі інтелекту або генетичному відборі, але й простежуватися на локальних рівнях:
формування людської культури, субкультур, мікроісторії, трансформації міфологічного
мислення в історичне і зворотний вектор — від природничо-наукового знання до
раціонального пояснення міфу і релігії, розуміння загальної ієрархічної структури
людських онтологічних можливостей, механізмів захисту людського его, способів
конструювання власної реальності та мовної картини світу, стратегії мовних комунікацій
та багато інших незліченних питань, на яких зосереджені такі науки, як зоопсихологія,
етологія, етнолінгвістики, семіотика, культурна антропологія. Безумовно, істотне питання
полягає і в тому, наскільки ми готові бути експертами в питаннях людського інтелекту
і вносити свій внесок у розуміння того, що є людина як антропологічна таємниця, і
наскільки світовий дискурс у розумінні природи людини є для нас актуальним.
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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ІНФОРМАЦІЙНИХ
ВИМІРАХ ХХІ СТОЛІТТЯ
Анотація. У статті розкриваються базові компоненти стратегії інтернаціоналізації
університету, навчальної і наукової роботи та організаційно-інституційне забезпечення
академічного і наукового обміну з міжнародними партнерами. Інтернаціоналізація
університетської освіти розглядається автором як визначальний чинник якісної освіти,
вектор руху молоді до європейських цінностей, її входження у світ розвиненої демократії.
Ключові слова: інтернаціоналізація, академічна мобільність, дистанційне навчання,
освітній простір, компетенції, студенти, викладачі, міжнародні програми, науковометричні бази, глобалізація.
Вступ. В умовах викликів ХХІ ст. сучасною ознакою освітнього процесу стала свобода
педагогічної думки, вільний вибір тематики, технологій навчання, інструментарію
наукового пошуку. Сьогодні педагог має широку можливість виступати з ініціативами,
звертатися до управлінських структур з пропозиціями, навчальними і науковими
програмами та проектами, створювати широку платформу для співпраці освіти і
громадськості. Водночас подолання кризових проблем, зумовлених глобалізацією,
можливе лише шляхом підняття рівня духовної культури суспільства, поліпшення усієї
«системи освіти, зростання освіченості, а водночас і духовності громадян» [2].
Ключова роль у подоланні глобалізаційних викликів, забезпеченні цивілізаційного
прогресу в освіті і науці належить університетам України. Сьогодні помітно посилилася
тенденція інтернаціоналізації їхньої діяльності внаслідок встановлення глобалізованого
ринку праці та науково-освітніх послуг, кроскультурної уніфікації за умов всесвітньої
інформатизації.
Реалізація стратегії інтернаціоналізації вищої освіти України має особливе значення
для утвердження її державної незалежності, включення в європейський цивілізаційний
простір в умовах агресивної політики Російської Федерації, «гібридної війни,
інформаційних атак та меморіальних війн» [1].
Водночас інтернаціоналізація освіти покликана сприяти формуванню в молоді
«демократичних навичок і вмінь», «демократичної культури», що слугуватиме нашому
входженню в коло світових держав розвиненої демократії і культури [3]. Міжнародні
дослідження, обмін студентами і викладачами, активна інноваційна та дидактична
діяльність є пріоритетними напрямками роботи Переяслав-Хмельницького державного
педагогічного університету імені Григорія Сковороди, який водночас є індикатором
реформування вищої освіти в України на тлі євроінтеграційних перетворень і сучасних
людиноцентричних, соціокультурних векторів розвитку цивілізованого світу.
Мета статті полягає у висвітленні основних напрямів діяльності університету в
контексті інтернаціоналізації педагогічної освіти.
Виклад основного матеріалу. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди як освітній, науковий, соціокультурний центр
відіграє дедалі вагомішу роль у національній корпорації вчених, активно розвиває
міжнародні академічні обміни, бере участь у багатьох європейських дослідницьких
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мережах. Учені університету — учасники грантових програм, презентаційних проектів на
міжнародних форумах, виставках, конференціях, симпозіумах, мають постійно зростаючий
індекс цитування та академічних рейтингів.
Розвиток міжнародної академічної мобільності науковців, викладачів, студентів,
стимулювання спільних із зарубіжними партнерами наукових досліджень та освітніх
програм забезпечують розробку й реалізацію ефективних механізмів інтеграції
університету в глобальне наукове та освітнє середовище у селективних сферах його
статутної діяльності і водночас слугують індикаторами політики інтернаціоналізації та
його міжнародних амбіцій. На посилення міжнародного статусу університету спрямовані
його стратегічні мотивації, гнучка організаційна структура, орієнтація на створення й
участь у глобальних мережах, які гармонізуються з існуючими в світі авторитетними
науковими, освітніми та управлінськими платформами.
Робота університету в межах глобального конкурентного наукового й освітнього
середовища базується на принципах реалістичності, кількісної визначеності, прозорості,
толерантності, регульованості, соціальної відповідальності, гармонійне комбінування
яких забезпечує генерацію й отримання значних синергійних переваг інтернаціональної
моделі навчання.
У даному огляді автор зупинився на розкритті базових компонентів стратегії
інтернаціоналізації університетської освіти, її сутнісних ознаках у навчальній і
науковій роботі та організаційно-інституційному забезпеченні під кутом зору освітніх,
інтелектуальних, соціокультурних практик Переяслав-Хмельницького державного
педагогічного університету імені Григорія Сковороди.
Корпорація учених, викладачів, соціум студентів, як і масив публікацій та патентів у світі
стрімко зростає. Збільшується частка здобувачів вищої освіти як у провідних країнах світу,
так і в країнах, що розвиваються. Активним середовищем генерування конкурентних переваг
університетів стають інформаційні системи, які охоплюють усі сфери їхньої діяльності.
Сьогодні інтернеткористувачі охоплюють більшість населення світу, що сприяє віртуальній
науковій взаємодії, коли помітних успіхів досягають міжнародні творчі колективи, які не
потребують територіальної концентрації у тих чи інших дослідницьких центрах. Бурхливого
розвитку і неабиякої популярності набуває онлайн-освіта, насамперед, завдяки широкому
розвиткові відповідних університетських курсів і програм. Ці та інші чинники обумовлюють
необхідність подальшої інтернаціоналізації українських університетів, зокрема, ПереяславХмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.
В умовах посилення конкуренції на ринку освітніх послуг за талановитих абітурієнтів,
студентів, дослідників та іміджових професорів, академічних і бізнес-партнерів, участь у
міжнародних наукових і освітніх програмах стає дедалі важливішою ланкою стратегічного
розвитку університету.
Інтегруючись у європейський освітній простір, університет упродовж останніх років
бере активну участь у заходах з міжнародного рейтингування, що стимулює роботу
колективу університету за такими індикаторами, як міжнародне цитування, збільшення
публікацій з міжнародним співавторством, зростання публікацій на одного академічного
працівника та чисельності виданих докторських дипломів (кандидатів і докторів наук)
до чисельності академічних працівників тощо.
Водночас зростання продемонстрував один із базових показників — співвідношення
чисельності викладачів з науковими ступенями і вченими званнями до контингенту
студентів.
Отже, для посилення міжнародної конкурентоздатності Переяслав-Хмельницького
державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди було розроблено
систему заходів щодо інтернаціоналізації його діяльності, яка успішно реалізується.
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Розділ 3.
Метою інтернаціоналізації Переяслав-Хмельницького державного педагогічного
університету імені Григорія Сковороди є формування ефективної поліструктурної
системи міжнародної академічної мобільності, здатної забезпечити виконання статутних
завдань у межах повного наукового та освітнього циклів, у процесі виведення університету
на міжнародні конкурентні позиції.
Інтернаціоналізація університету передбачає насамперед:
— по-перше, організацію і розвиток міжнародних досліджень за участю науковців,
викладачів та студентів, яка передбачає активне використання наукового потенціалу
університету, залучення провідних фахівців із зарубіжних університетів і
дослідницьких центрів для роботи над актуальними темами досліджень, що потребує
значної концентрації інтелектуального потенціалу, ресурсів, організаційної та бізнес
активності;
— по-друге, міжнародну стандартизацію й уніфікацію навчальних програм, планів,
практик засвоєння знань, умінь та навичок, використання можливостей академічної
мобільності: для викладача — проведення навчальних заходів за кордоном, спільне
написання програм і планів, проходження стажування, а також обмін дидактичним
інструментарієм як результат формування нових професійних і крос-культурних
компетенцій; для студента — отримання нових знань, вмінь та навичок у кращих
університетах світу відповідно до особистих цілей набуття професіоналізму;
— по-третє, взаємний міжуніверситетський трансфер навчальних предметів, модулів,
креативних компетенцій студентів, аспірантів, докторантів та викладачів, які дозволять
сформувати гармонійну особистість у процесі селектування її творчих, професійних,
культурних, організаційних та інших здібностей, що можуть бути ідентифіковані на
університетському, регіональному, національному та міжнародному рівнях;
— по-четверте, належне позиціонування університету в глобальних дослідницьких та
освітніх мережах, асоціаціях учених, дво- та багатосторонніх локальних і глобальних
проектах, насамперед аутсорсингових, віртуальних моделях міжнародної академічної
активності;
— по-п’яте, створення і розвиток організаційно довершеної, гнучкої, зручної, прозорої,
активно пропагованої системи управління міжнародною академічною мобільністю,
що передбачає створення зарубіжних офісів і центрів, міжнародних науково-освітніх
кампусів і на цій основі глобальної платформи обміну фаховими, дидактичними,
організаційними, управлінськими, інформаційними та іншими технологіями.
Базовими компонентами стратегії інтернаціоналізації є врахування інтересів усіх
стейкхолдерів при розробленні заходів реалізації стратегії інтернаціоналізації; періодичне
оцінювання стану досягнення встановлених цілей, прогресу та результатів, які формально
вимірюються та аналізуються; ідентифікація підрозділів, які є відповідальними за
координацію та контроль дій з інтернаціоналізації, збір і аналіз звітів та матеріалів від
працівників, інших підрозділів та зовнішніх партнерів.
Водночас інтернаціоналізація передбачає імплементацію міжнародних компетенцій
до загальних освітніх вимог, зокрема щодо опанування іноземними мовами, розуміння
актуальних проблем регіонів світу та глобальних викликів; врахування інтернаціонального
виміру у кожній освітній програмі на кожному циклі підготовки фахівців, зокрема через
розроблення і запровадження нових дисциплін, що формують міжнародні компетенції,
або через відповідну адаптацію існуючих дисциплін; розроблення, спільно із зарубіжними
партнерами інтегрованих курсів та програм, що передбачають взаємодію з іноземними
студентами та викладачами; створення можливостей для міжнародної комунікації
внеакадемічних видах діяльності, толерантної взаємодії студентів і викладачів, швидкої
інтеграції іноземних студентів і викладачів у студентське і академічне середовище
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Загальна середня освіта як базова ланка в системі безперервної освіти
університету; валідизацію результатів навчання з обов’язковим оцінюванням сформованих
компетентностей за допомогою апробованих у міжнародній практиці індикаторів;
перегляд вимог щодо отримання міжнародних сертифікатів, дипломів бакалавра, магістра
та доктора філософії, а також повного доктора.
Програма інтернаціоналізації сприяє розвитку студентської мобільності, передбачаючи:
створення умов і надання інформаційної та консультативної підтримки студентам для
навчання за кордоном; зарахування навчальних досягнень, отриманих студентами за
певними програмами та дисциплінами під час навчання за кордоном; проведення сесій
академічної та культурної адаптації для іноземних студентів, розроблення програм їхньої
інтеграції до університетського середовища; визначення відповідальних підрозділів та осіб
для академічної та соціальної підтримки іноземних студентів.
Інтернаціоналізація навчальної роботи в університеті передбачає насамперед розроблення
спільних із зарубіжними партнерами навчальних програм і навчальних матеріалів;
створення міжнародних програм обміну студентами; узгодження спільних міжнародних
програм подвійних дипломів, а також сертифікаційних програм для підготовки фахівців;
акредитацію навчальних програм у міжнародних та національних агентствах з акредитації
освітніх послуг; узагальнення відомостей про можливості участі в міжнародних програмах
академічної мобільності та мотивація науково-педагогічних працівників до неї; систематичне
проведення моніторингу ефективності використання можливостей партнерства університету
з вітчизняними та іноземними університетами, науковими установами та підприємствами;
створення в університеті міжнародних ексклюзивних навчальних програм; розроблення
комплексної моделі проведення щорічних літніх шкіл разом із університетами-партнерами
та іноземними студентами; використання освітніх можливостей, які надаються посольствами
іноземних країн; визначення критеріїв вибору типів програм підготовки бакалаврів і
магістрів, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти; розроблення
навчальних програм та інших нормативних документів іноземними мовами; впровадження
навчальних програм, що передбачають можливості отримання сертифікатів міжнародного
зразка; розвиток співробітництва університету з іноземними кадровими агентствами щодо
працевлаштування випускників, проходження практики студентами в іноземних компаніях
та міжнародних організаціях; розширення практики залучення іноземних викладачів до
навчального процесу в університеті; отримання доступу до спеціалізованих та універсальних
іноземних наукометричних баз даних; розроблення та послідовне запровадження політики
використання можливостей дистанційних відкритих онлайн курсів в інтересах розвитку
компетенцій студентів, викладачів та дослідників університету; запровадження перевірки
студентських робіт на плагіат з використанням можливостей Інтернет; розширення
можливостей вивчення іноземних мов та їх практичного застосування; забезпечення
перекладів провідних праць учених університету іноземними мовами; визначення критеріїв
відбору іноземних наукових видань та світових інформаційних мереж та баз даних, передплату
на які здійснює університет; систематичні презентації можливостей бібліотеки для вивчення
іноземних джерел учасниками навчального процесу і наукового пошуку.
Як уже відзначалося, важливою формою інтернаціоналізації освіти є дистанційне навчання.
У цьому плані, на наш погляд, перспективними можуть бути міжнародні технокомунікаційні
проекти, які проводяться іноземною мовою і передбачають знання культурних особливостей
країни-партнера. Взаємодія учасників проекту здійснюється за допомогою електронної пошти,
чату, форуму. У процесі роботи координатор проекту організовує загальне обговорення
проблеми, з цією метою відкривається телеконференція, проводиться дискусія або круглий
off-line стіл [5]. Саме міжнародне дистанційне навчання, на думку професора В. Олійника,
забезпечує подолання бар’єрів у просторі і часі, сприяє отриманню «свіжої» інформації,
швидкий зворотній зв’язок, доступність освітніх ресурсів Інтернету [4].
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Розділ 3.
Важливим складником інтернаціоналізації наукової діяльності є експертне ініціювання
міжнародних науково-дослідницьких проектів, насамперед шляхом залучення
міжнародних грантів на проведення спільних наукових досліджень; оприлюднення
спільної з іноземними партнерами наукових монографій, інших наукових видань,
наукових статей у виданнях, у т.ч. тих, що входять до міжнародних наукометричних баз
даних Web of Science, Scopus; запровадження відзнаки (премії, стипендії) університету за
кращі студентські міждисциплінарні дослідження та участь в студентських міжнародних
наукових заходах та конкурсах; формування спільного з іноземними університетами
змісту (контенту) навчання аспірантів за програмами Ph.D; створення умов іноземним
аспірантам та докторантам для проведення спільних досліджень з ученими університету з
актуальної проблематики; проведення систематичних міжнародних конференцій, форумів,
тематичних круглих столів за участю іноземних учасників з публічною презентацією
отриманих практичних результатів; залучення студентів та аспірантів до організації
і проведення міжнародних заходів; установлення і розвиток зв’язків з міжнародними
студентськими організаціями; участь учених, аспірантів, студентів університету у
міжнародних дослідницьких та фахових мережах.
Пріоритетним напрямком інтернаціоналізації є перетворення університету в ефективний
суб’єкт освітньої дипломатії, а саме: ініціювання створення на базі університету науковоосвітнього кластеру (мережі) освіти України та країн Європи; підтримка взаємозв’язку з
іноземними випускниками та громадянами України, які працюють за фахом за кордоном;
формування факультетами портфоліо історій випускників, які досягли міжнародного
успіху; проведення в університеті днів країн іноземних студентів; стимулювання участі
спортивних команд університету в міжнародних змаганнях; проведення дослідницьких,
навчальних, соціокультурних, спортивних заходів, насамперед з університетамипартнерами; популяризація в освітньому соціумі ідей сталого розвитку, принципів
відповідального інвестування, глобальних ініціатив ООН та інших міжнародних
організацій; сприяння розвиткові зони академічного, наукового трансферу та асоціації
України в ЄС.
Інтернаціоналізація освіти може бути продуктивною у разі її організаційноінституційного забезпечення. Саме тому в університеті визначені підрозділи, відповідальні
особи за реалізацію положень стратегії інтернаціоналізації; забезпечено постійний
моніторинг якості освітніх послуг; системний аналіз основних вітчизняних, іноземних та
міжнародних публікацій, насамперед рейтингів та оглядів про стан і тенденції розвитку
сфери вищої освіти у світі; удосконалюється процедура зарахування академічних
досягнень студентів, отриманих ними під час навчання в інших вузах, насамперед за
кордоном; визначено об’єктивні вимоги щодо рівня володіння іноземними мовами
працівниками підрозділів університету, функціональні обов’язки яких передбачають
можливість укладання міжнародних контактів або роботу з іноземними джерелами
інформації; на договірній основі передбачено стажування науково-педагогічного та
адміністративно-управлінського персоналу університету за кордоном; запроваджено
постійний обмін досвідом між викладачами та дослідниками університету, які реалізують
міжнародні проекти (освітні, дослідницькі), насамперед проведення тренінгів щодо
участі у міжнародних грантових проектах; розроблено та запроваджено типові договори
участі студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у програмах
міжнародної академічної мобільності; запроваджено комплексний підхід щодо мотивації,
ініціювання, підтримки та реалізації міжнародних науково-дослідницьких проектів і
нових форм міжнародного наукового співробітництва; передбачено поетапне просування
університетських наукових видань до міжнародних наукометричних баз даних; поширення
практики запрошення відомих іноземних професорів, представників іноземних компаній
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Загальна середня освіта як базова ланка в системі безперервної освіти
до проведення публічних лекцій в університеті; розроблено моделі участі університету в
роботі міжнародних виставок, ярмарків, глобальних форумів.
Окрім того, в університеті розроблено і запроваджено «Положення про запобігання
плагіату та забезпечення академічної доброчинності у навчальній та науково-дослідній
роботі учасників освітнього процесу», яке включає комплексну систему перевірки на
наявність плагіату як за змістом локальної бази даних, так і мережі Інтернет. Усе це
покликано сформувати в учасників навчально-виховного, дослідницького процесу
сучасну академічну і інтелектуальну культуру, стимулювати самостійний науковий пошук
студентів та аспірантів, молодих науковців.
Висновки. Стратегія інтернаціоналізації університетської освіти покликана
забезпечити вихід національної системи академічних послуг на європейський і світовий
простір, посилити її якість і конкурентоспроможність. Вона є альтернативою замкненості
на власних цивілізаційних засадах і стимулює вибір на користь глобального суспільства
знань, що є, за визначенням академіка В.Г. Кременя, «соціальною формою існування
всепланетного людства». Інтернаціоналізація вищої освіти має забезпечити високу якість
фахової підготовки, сприяти піднесенню духовної культури людини, росту її соціальної
ініціативи та відповідальності.
Водночас інтернаціоналізація освіти не повинна слугувати засобом «перекачки
людського капіталу, що виснажує одні країни і збагачує інші». Адже саме володіння
знаннями і людським капіталом стає фундаментом розвитку і визначення геополітичного
статусу країни в ХХІ ст.
Інтернаціоналізація освіти в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному
університеті імені Григорія Сковороди, як і в Україні загалом, має прискорити рух
до європейських цінностей, утвердити в молоді демократичне мислення, олюднити
модернізаційні процеси в нашій країні, прискорити входження її в коло світових держав
розвиненої демократії.
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ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА І ОСВІТА ДОРОСЛИХ В УМОВАХ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ВІДДІЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
УДК 378.046:111.32

Ничкало Н. Г.,
Президія НАПН України

НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ
ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Анотація. У контексті теорії людського капіталу розглядаються актуальні питання
розвитку неперервної освіти, реалізації державної політики з підготовки виробничого
персоналу. Проаналізовано суперечності та їх причини, запропоновано науково обґрунтовані
підходи до модернізації професійної освіти. Привернуто увагу до важливості прогнозування
розвитку неперервної професійної освіти, посилення прогностичної функції наукових
досліджень.
Ключові слова: державна освітня політика, професійна освіта, теорія людського
капіталу, модернізація, прогнозування.
Вступ. Стрімкий розвиток глобалізаційних та інтеграційних процесів породжує
нові виклики в усіх сферах життєдіяльності суспільства і передусім — в освітній. У
цивілізованих країнах здійснюється інтенсивний пошук нових моделей розвитку
освіти, нетрадиційних підходів до їх впровадження з використанням інформаційних і
телекомунікаційних технологій. Гостро постають питання взаємозв’язку освітніх систем і
підсистем, що розвиваються на різних континентах, їх багатовимірність й порівнюваність,
а також забезпечення взаємного визнання їх продукту.
Система професійної освіти є однією з найважливіших і найскладніших у
життєдіяльності суспільства. Вона виконує різні функції, зокрема: соціальну, економічну,
культуротворчу, освітню, пізнавальну та інші. Вони тісно взаємопов’язані й реалізуються
в системній взаємодії навчальних закладів різних типів і форм власності, підприємств та
організацій усіх економічних секторів, соціальних партнерів, громадських організацій,
об’єднаних територіальних громад, органів державної влади та управління.
Багатолітній досвід переконує в тому, що ця система відіграє надзвичайно важливу
роль у забезпеченні національної безпеки держави. Створення необхідних умов
для інноваційного розвитку національних систем неперервної професійної освіти є
пріоритетним напрямом у державній політиці багатьох високорозвинених країн світу. І
це не випадково, адже такий підхід є міцним фундаментом і водночас запорукою реального
зростання людського капіталу в усіх його вимірах.
Людський капітал як економічна і педагогічна категорія
В умовах стрімкого розвитку глобалізаційних та інтеграційних процесів особливого
значення набуває теорія людського капіталу, теоретично обґрунтована і введена в
науковий обіг на межі 50–60-х років ХХ століття. Творець цієї теорії Гері Стенлей Беккер
(Gary Stantey Becker) — видатний американський економіст, професор Колумбійського
та Чикагського університетів. Він «застосував методи економічної теорії для описування
аспектів людської поведінки, що раніше вважалося сферою панування соціології
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Професійна освіта і освіта дорослих в умовах інноваційного розвитку
демографії». У наукових працях «Людський капітал» (1964 р.) і «Трактат про сім’ю»
(1981 р.) професор висунув і обгрунтував теорію раціонального економічного вибору на
основі власних інтересів індивіда, що визначають більшу частину людської діяльності,
навіть явно не економічної, як створення сім’ї.
Відповідно до цієї теорії витрати на освіту розглядаються як інвестиції в людський
капітал. В основу стратегій розвитку системи професійної освіти і навчання
високорозвинутих країн покладено саме теорію людського капіталу Г. С. Беккера, якому
в 1992 р. було присуджено Нобелівську премію [22, с.179].
У цьому контексті не можна не згадати Теодора Вільяма Шульца (Theodor William
Schultz) — представника чикагської школи політекономії, директора Національного бюро
економічних досліджень США (1949–1967 рр.), автора праць з проблем економіки країн,
що розвиваються, формування робочої сили, економічної ролі освіти (Нобелівська премія,
1979 р., спільно з А. Льюнсом).
Цими вченими доведено, що людина і її творча думка — це велика сила, що надихає
на постійну активну діяльність, неперервну творчу дію, пошуки нових підходів на різних
етапах життєдіяльності. За висновком Т. В. Шульца, освіта, професійна кваліфікація,
розвинуті таланти, здоров’я, що розуміються як поняття людського капіталу, мають
конкретну економічну вартість. Інші економісти започаткували деякі нові елементи
цієї теорії й відповідно розвинули її. Доречно згадати, що положення щодо «шкільного і
професійного навчання» як інвестиції першим обґрунтував І. Р. Вільх (I. R. Welsh).
Поняття «людський капітал» дослідники розглядають за такими трьома рівнями:
— перший рівень — особистісний: людським капіталом називають знання та навички,
які людина здобула у процесі навчання, професійної підготовки, практичного досвіду,
використовуючи при цьому свої природні здібності, завдяки яким вона може надавати
вартісні виробничі послуги іншим людям;
— другий рівень — мікроекономічний: людський капітал являє собою сукупну
кваліфікацію та професійні здібності всіх працівників підприємства, а також здобутки
підприємства в ефективній організації праці і розвитку персоналу;
— третій рівень — макроекономічний: людський капітал включає накопичені вкладення
в такі галузі діяльності, як освіта, професійна підготовка і перепідготовка, служба
професійної орієнтації, консультації та працевлаштування, оздоровлення тощо, і є
суттєвою частиною національного багатства країни; його називають національним
людським капіталом [9, с. 28–29].
У процесі різнобічної господарської діяльності людина виконує багато різних функцій,
що відповідає теорії human capital. До ключових віднесено такі функції: а) використання
продуктивних засобів, що вже існують; б) обґрунтування нових ідей і теорій, створення
сучасних засобів і технологій; в) обґрунтування і реалізація шляхів їх застосування в
різних сферах життєдіяльності людини, соціальних інститутах, різних економічних
секторах. Ці функції динамічно розвиваються, вони тісно взаємопов’язані й оновлюються
на різних історичних етапах.
Наголосимо на винятково важливому значенні теорії людського капіталу для
вивчення в сучасних соціально-економічних умовах комплексу досить складних питань
щодо забезпечення раціональної зайнятості різних категорій населення та ефективного
функціонування ринку праці. Аналізуючи цей аспект, доцільно звернутися до філософськопедагогічних положень, обґрунтованих В. Кременем: «Перехід людства загалом і нашої
держави зокрема від індустріального виробництва до науково-інформаційних технологій,
а згодом формування суспільства знань є найважливішими пріоритетами життєдіяльності
будь-якого суспільства, об’єктивно визначають науку як сферу, що продукує нові знання
та освіту, що долучає до знань і соціум, і кожну людину» [7, с. 569]. Вчений наголошує, що
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важливим креативним аспектом нового світового порядку є залежність темпів розвитку
країни та її міжнародного статусу від рівня розвитку людського капіталу. До кількісних
показників людського капіталу країни входить не тільки число випускників середніх,
професійних і вищих навчальних закладів, а й кількість спеціалістів в основних галузях
промисловості, транспорту, зв’язку тощо, і, що особливо важливо, — число науковців в
основних сферах виробництва наукового знання. Тобто людський капітал є інтеграційним
показником, який визначає внутрішні можливості країни з продукування знання та його
використання у промисловому й суспільному розвитку.
Добре відомо, що продуктом системи освіти є конкретна людина, підготовлена до
активної професійної діяльності в різних галузях промислового, сільськогосподарського
виробництва і сфери послуг. Мова йде про головне — людський капітал, від духовних,
морально-етичних і професійних якостей якого залежить майбутнє кожної держави. Саме
цій проблемі була присвячена Генеральна Конференція Міжнародної організації праці, її
88 сесія 2000-го року. У прийнятому Висновку про розвиток людських ресурсів і підготовку
кадрів зазначено, що система професійної кваліфікації повинна мати тристоронній
характер і забезпечувати доступ різних категорій працівників та будь-яких осіб, котрі
бажають навчатися. Вона має охоплювати як державні, так і приватні навчальні заклади і
при цьому постійно оновлюватися, забезпечуючи людині можливість у будь-який момент
розпочати або завершити навчання в системі освіти і підготовки кадрів упродовж усієї
професійної кар’єри [9, с. 30].
Державна політика у галузі професійної освіти
Термін «державна освітня політика» або «державна політика в галузі освіти» введено
в науковий обіг у 60–70-х роках минулого століття. Існують різні визначення освітньої
політики, державної політики в галузі освіти України (В. Андрущенко, Л. Губерський,
В. Кремень, М. Михальченко, В. Огнев’юк, М. Попович, Ю. Шемшученко). Зазначимо,
що їх зміст не має суттєвих відмінностей, йому притаманні певні взаємодоповнення та
уточнення. Освіта як об’єкт освітньої політики розглядається «як суспільне благо, як
інтелектуальний і матеріальний ресурс суспільства, як система освітніх інституцій.
Тип освітньої політики визначається характером соціально-економічних та політичних
відносин у суспільстві, якістю еліт, домінуючою політичною культурою, національними
освітніми традиціями тощо» [5, с. 623].
За визначенням В. Гальперіна та В. Савельєва, «в Україні «перехідний» тип
освітньої політики. Її сутність визначається специфікою посткомуністичних системних
трансформацій, суперечностями процесу формування державно-громадської системи
політики керування та управління освітою, підвищенням її суспільного статусу,
утвердженням у європейському та світовому освітньому просторі. Ключовий суб’єкт
освітньої політики в суспільстві — держава, яка в процесі взаємодії з громадським
суспільством забезпечує суспільний вибір у сфері освіти. Державна освітня політика —
це відповідь на суспільні потреби, вимоги, дії/бездії інших суб’єктів освітньої політики,
цілеспрямований, відносно стабільний офіційний курс уряду та підпорядкованих йому
установ, спрямований на забезпечення функціонування системи освіти» [5, с. 623]. Ці
положення стосуються і профтехосвіти, що трансформується в професійну освіту, як
принципово важливий напрям освітньої політики держави.
Про значну увагу держави до підготовки кваліфікованих робітничих кадрів свідчать
також інші документи, що мають стратегічне значення, зокрема: Указ Президента України
«Основні напрями реформування професійно-технічної освіти в Україні» від 8 травня
1996 р.; Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 р. [6].
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У Національній доктрині розвитку освіти (2002 р.) окреслено основні перспективні
завдання щодо забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти у професійнотехнічних навчальних закладах [1].
Підкреслимо також важливе значення постанови Верховної Ради України «Про стан
і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні» від 3 квітня 2003 р. У ній
сформульовано конкретні рекомендації Президенту України, Кабінету Міністрів України,
Міністерству економіки та з питань Європейської інтеграції України, Міністерству
фінансів, Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству освіти і науки України.
А Генеральній прокуратурі України було доручено розслідувати факти порушень положень
частин четвертої-шостої статті 49 Закону України «Про професійно-технічну освіту» щодо
заборони передачі та використання приміщень професійно-технічних навчальних закладів
не за призначенням [19, с. 519–521]. Ця постанова позитивно вплинула на вирішення
багатьох питань (наприклад, створення Інституту професійно-технічної освіти АПН
України, відновлення роботи Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти при
Кабінеті Міністрів України та ін.).
Не буде перебільшенням наш висновок про те, що концепції розвитку професійної
освіти, розроблені науковцями інститутів НАПН України, враховувалися у підготовці
різних законодавчих актів та навчально-методичних документів з проблем підготовки
виробничого персоналу. Йдеться також про Концепцію розвитку професійно-технічної
(професійної) освіти України, яку було затверджено Міністерством освіти і науки України
та АПН України 5 липня 2004 р. [19, с. 522–526].
«Професійна освіта для потреб особистості, економіки, суспільства» — у цьому
розділі Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (2016 р.)
обґрунтовано перспективні напрями модернізації професійної освіти у таких сферах:
законодавства; формування й виконання державного замовлення; удосконалення змісту
професійно освіти; розширення співпраці з роботодавцями; управління професійною
освітою; підвищення престижності робітничих професій у суспільстві та інформаційного
забезпечення професійної освіти і навчання, запровадження інноваційних технологій
навчання; професійного навчання на виробництві; підвищення якості педагогічного
персоналу; науково-методичного забезпечення професійної освіти, а також фінансового та
матеріально-технічного забезпечення цієї галузі [8, с. 90–99]. У розділі «Освіта дорослих
— невід’ємна складова освіти впродовж життя» обґрунтовано пріоритети розвитку освіти
дорослих в Україні та сформульовано пропозиції щодо законодавчого забезпечення та
впровадження комплексного підходу до освіти дорослих [8, с. 128–137].
Професійна освіта покликана виконувати надзвичайно важливу місію — забезпечувати
підготовку молодого покоління до праці. Осмислюючи зміст цієї тези, звернемося до
положення, обґрунтованого відомим українським вченим-економістом А. Гальчинським.
На його думку, «створення» людини працею не є одномоментним актом, що відбувся ще
за сивої давнини. Насправді, це перманентний процес, який зумовлюючи зміст усієї історії
людства, розвивається постійно. Праця створила й водночас створює людину, конституює
її як особистість, розвиває багатство її громадської (суспільної) природи й суто біологічного
втілення протягом усього розвитку людства. Системна єдність соціального і природного
(матеріально-уречевленого) формується, насамперед, через креативну функцію праці
людини» [2, с. 88].
На нашу думку, звуження життєдайного сектора професійної освіти, призводить до
зниження ефективності формування людського капіталу.
Реалізація державної політики в галузі підготовки виробничого персоналу потребує
соціального передбачення. Відомий американський соціолог, філософ Д. Белл дійшов
висновку, що воно «можливе там, де існують упорядкованість і повторюваність явищ (що

249

трапляється рідко), або там, де мають місце усталені тенденції, напрям яких, якщо і не точні
траєкторії, можна окреслити з допомогою статистичних часових рядів чи сформулювати
у вигляді історичних тенденції» [22, с.420].
Існують різні напрями передбачення: технологічне, демографічне, економічне,
політичне (за Д. Беллом). У цьому контексті актуальною є Концепція постіндустріального
суспільства, що виокремлює п’ять компонентів:
— їх в економічному секторі: перехід від виробництва товарів до розширення сфери
послуг;
— у структурі зайнятості: домінування професійного і технічного класу;
— осьовий принцип суспільства: центральне місце теоретичного знання як джерела
нововведень і формування політики;
— орієнтація на майбутнє: особлива роль технології і технологічних оцінок;
— ухвалення рішень: створення нової «інтелектуальної технології» [22, с. 426].
Цінність положень, обґрунтованих цим вченим-прогнозистом, полягає в тому, що
«головним джерелом структурних змін у суспільстві — змін у способах нововведень, у
відношенні науки до технології, змін у державній політиці — є зміни в характері знання:
експоненціальне зростання й розгалуження науки, виникнення нової інтелектуальної
технології, проведення систематичних розвідок завдяки бюджетам організацій
«Дослідження й розвиток» і, як вершина всього цього, кодифікація теоретичного знання»
[22, с. 431].
Запропоновані підходи пов’язані з прогнозом і прогнозуванням, результати якого
доцільно враховувати в обґрунтуванні державної освітньої політики.
Українська професійна освіта у полоні суперечностей
Творче використання теорії людського капіталу у реалізації державної політики
в галузі підготовки висококваліфікованого виробничого персоналу — це складний і
тривалий процес. Він потребує наукового обґрунтування, систематичності, розуміння
глибинної суті цієї теорії тими, хто тримає управлінське кермо на рівні всієї держави, а
також на рівнях регіонів, різних підприємств та організацій. Ігнорування цієї, здавалося
б, досить простої істини породжує істотні суперечності, які спочатку є ніби незначними
й не помітними, а згодом, на нашу думку, вони стають потужним гальмом у реалізації
державної політики щодо неперервної професійної освіти.
«В пізнанні і житті людини суперечності відіграють роль джерела розвитку тією
мірою, якою вони розв’язуються. Нерозв’язані суперечності стають гальмом розвитку
(підкреслено нами). Розв’язання суперечностей відбувається різними способами залежно
від сфери їх функціонування. В пізнанні такий спосіб полягає у відкритті їх основи,
поєднанні чи синтезуванні протилежностей у межах цілісного об’єкта чи явища, в якій вони
доповнюють одна одну. В соціальних процесах розв’язання суперечностей здійснюється
шляхом вдосконалення, реформування тієї основи, яка їх породжує» [21, с. 617].
До суперечностей методологічного рівня варто віднести дисгармонію між: назрілою
суспільною вимогою людиноцентричного (особистісно зорієнтованого) підходу до
розвитку професійної освіти і подальшим збереженням технократизму управлінської
вертикалі у практиці української професійної освіти; визначенням кваліфікаційних
рівнів Національної рамки кваліфікацій (2011 р.), Міжнародної стандартної класифікації
освіти (2011 р.) і невідповідністю їм рівнів формальної української професійної освіти,
що негативно позначається на глобальному і європейському визнанні кваліфікацій
української професійної освіти, їх конкурентоспроможності.
Суперечність особистісного рівня полягає у потребі врахування індивідуальної освітньої
траєкторії кар’єрного професійного зростання у національному освітньому просторі й
відсутністю відповідного такій потребі освітнього середовища вітчизняної професійної
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Професійна освіта і освіта дорослих в умовах інноваційного розвитку
освіти, невизнання компетентностей і кваліфікацій, здобутих через неформальну та
інформальну професійну освіту. Існує суперечність між особистісною потребою розкриття
професійного потенціалу осіб різного віку у формальній, неформальній, інформальній
професійній освіті і відсутністю системного поєднання різних видів цілісної неперервної
професійної освіти упродовж життя.
Суперечність організаційно-педагогічна виникає там, де освітніми кваліфікаціями не
враховуються кваліфікації професійні, де відсутня результатна парадигма освіти на основі
компетентнісного підходу, немає реального вимірювання й порівнювання освітньої якості
[21, с. 243].
Звернемося до документального матеріалу «Професійно-технічна освіта незалежної
України у 1991 — 2013 рр.: головні події, формування нормативно-правової бази».
Тут об’єктивно відображено формування правового поля та контроль за виконанням
законодавства у цій сфері. Автор такого цінного аналітичного огляду, що увійде в історію
розвитку системи профтехосвіти України, В. Головінов, тодішній головний консультант
Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.
Зазначимо, що систематизовані документи і статистичні дані не можуть не вражати:
у 1991–2013 рр. з цих питань було прийнято 15 указів Президента України, 24 акти
(нормативно-правових документів Кабінету Міністрів України, МОН України та
інших установ щодо функціонування закладів та установ професійно-технічної освіти
в нових соціально-економічних умовах). Стратегію розвитку цієї системи визначено у
5-ти загальнодержавних документах. На основі оновлення змісту професійної освіти і
підвищення вимог до якості підготовки робітничих кадрів спрямовано 16 документів. І
цей перелік можна було б ще продовжувати на основі аналізу документів з цих проблем,
прийнятих у 2014–2017 рр.
Здавалося б, треба радіти тому, що приймається так багато документів на
загальнодержавному рівні. Водночас не можна зрозуміти й пояснити, чому профтехосвіта
доведена до межі виживання. У 2016 р. у засобах масової інформації всеукраїнського
та регіональних рівнів були сотні публікацій з цієї болючої проблеми. В них — крик
душі і протести різних категорій громадян у зв’язку із поспішним, необґрунтованим і
непідготовленим переведенням ПТНЗ на фінансування з місцевих бюджетів. Ми не
маємо можливості навести чисельні факти, що підтверджують велике зло, заподіяне
профтехосвіті внаслідок таких, м’яко кажучи, недержавних дій. Про це відверто й
правдиво написав Перший заступник Комітету Верховної Ради О. Співаковський у статті
«Професійно-технічні заклади: без жодного шансу на фінансування» («Голос України»,
15 липня 2016 р.).
Привернемо також увагу до такого явища, як «програмування суперечностей», а,
відповідно й помилок у реалізації державної політики з професійної освіти на етапі
підготовки проектів законодавчих актів. На жаль, упродовж останніх років все більш
помітною стає негативна тенденція, коли до проектів законів вносяться суттєві зміни
і доповнення під авторитарним тиском деяких партій і блоків, щоб догодити окремим
депутатам. Так було на етапі прийняття закону України «Про вищу освіту» (2014 р.),
до якого після прийняття Верховною Радою і затвердження Президентом України вже
внесено чимало змін і доповнень. Такий же стиль притаманний завершальному етапу
доопрацювання проекту закону «Про освіту».
У зв’язку з цим не можемо не згадати видатного французького філософа, просвітителя
й матеріаліста ХVІІІ ст. Клода Андріана Гельвеція. «До якого лиха призводить байдужість
до істини» — так він назвав ХІІІ розділ дев’ятої частити всесвітньо відомої праці «Про
людину, її розумові здібності та її виховання». Мислитель застерігав майбутні покоління:
«Помилка — це біла хмаринка, де мало людей помічає нещастя, які віщує вона. Ці нещастя,
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Розділ 4.
заховані від нетямущого, завбачає мудрець. Він знає, що одна єдина помилка може
збидліти народ, може затьмарити весь обрій його ідей… Небезпечна сама з себе помилка
ще небезпечніша своїми витворами. Помилка плідна на помилки…» [3].
Не будемо прогнозувати, до чого можуть призвести помилки в галузі професійнотехнічної освіти, котрі стали реальними за 25 років незалежності нашої держави. Вони
міцно зафіксувалися в нормативно-правових документах, у непедагогічній і, можна
сказати, негромадянській свідомості багатьох керівників різного рівня, які знаходяться
у полоні стереотипів минулого й не розуміють стратегічної ролі технічної і професійної
освіти, її глобальної мети, що полягає у розвитку як окремих людей, так і суспільств.
Зрозуміло, що це потужні гальма у трансформації цієї галузі, у реалізації багатьох ідей у
професійному навчанні майбутніх фахівців.
Модернізація сучасної професійної освіти
Нівелювати зазначені та інші суперечності можна шляхом модернізації національної
системи освіти. Перший аспект модернізації: оптимізація з урахуванням глобальних
тенденцій і національних традицій, а також сучасних і перспективних потреб. Таку
оптимізацію забезпечать:
– побудова і реалізація різних освітніх траєкторій, визнання неформальної та
інформальної освіти і навчання;
– рівний доступ громадян до професійної освіти і навчання, їхнє гнучке просування
за індивідуальними освітніми траєкторіями;
– залучення роботодавців до створення освітніх стандартів і запровадження елементів
дуальної системи підготовки фахівців;
– розширення автономії закладів професійної освіти, спрощення процедури
ліцензування професійних навчальних закладів та акредитації освітніх програм;
– створення багаторівневих і багатопрофільних закладів професійної освіти для
реалізації освітніх програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
робітників, молодших спеціалістів, професійного навчання незайнятого населення
(безробітних), профільного навчання учнів старшої школи (з одночасним отриманням
повної загальної середньої освіти);
– розвиток соціального партнерства;
– удосконалення механізму професійного розвитку педагогічних працівників закладів
професійної освіти.
Модернізації української професійної освіти також сприятимуть: компетентнісний
підхід до розроблення стандартів професійної освіти з конкретних професій і професійних
кваліфікацій; використання європейської системи накопичення і трансферу кредитів, що
забезпечує навчання впродовж життя, а також можливість переходу від професійної до
вищої освіти.
Другий аспект: укрупнення, консолідація, концентрація і регіоналізація мережі
закладів, що здійснюють професійну освіту, об’єднання існуючих професійно-технічних
училищ і технікумів, створення мережі багатопрофільних професійних коледжів, здатних
гнучко реагувати на регіональні і місцеві потреби, мати розвинену навчально-виробничу
інфраструктуру. Вони готуватимуть молодших спеціалістів, кваліфікованих робітників
та інших фахівців й надаватимуть різноманітні освітні послуги у сфері професійного
навчання. Управління розвитком мережі профільних ліцеїв і професійних ліцеїв та
коледжів та їхню діяльністю доцільно здійснювати на регіональному рівні.
Науково-освітні кластери у регіонах є оптимальною структурою для реалізації різних
моделей мережевої взаємодії, оскільки рамки соціального партнерства включають і
вищий навчальний заклад, і виробництво, і освітні організації професійної освіти різних
типів і видів, і старшу профільну школу. Враховуючи виникнення кластерів в деяких
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промислових регіонах нашої держави, важливо передбачити їхню подальшу траєкторію
розвитку.
Третій аспект: налагодження системних зв’язків з основними споживачами професійно
підготовлених кадрів усіх освітніх і кваліфікаційних рівнів. Роботодавці мають брати
постійну участь створенні та вдосконаленні освітніх стандартів і освітніх програм,
здійсненні їхнього оцінювання, присудження професійних кваліфікацій, надавати
місця для виробничого навчання, практики, стажування. Запровадження Національної
рамки кваліфікацій створює передумови для системної співпраці на основі узгодження
кваліфікаційних потреб і пропозицій.
Така співпраця має сприяти усуненню деформації у кваліфікаційній та галузевій
структурі кадрів, підготовлених закладами професійно-технічної і вищої освіти. Як відомо,
помилки на концептуальних і законодавчих рівнях, а також в управлінській діяльності
призводять, з одного боку, до перенасичення економіки юристами, економістами та іншими
фахівцями, а з другого боку, — до дефіциту кваліфікованого персоналу за окремими
спеціальностями і професіями.
Четвертий аспект: неформальна (або додаткова інституціолізована) та інформальна
(або самостійна не інституціолізована) професійна освіта упродовж життя. Освіта
дорослих розглядається як неформальна професійна освіта, в якій можуть брати участь
різні категорії дорослого населення. Участь людини в освітньому процесі на всіх етапах
її життєдіяльності — це важлива ознака громадянського суспільства.
Освіта дорослих є складовою навчання упродовж життя. Ця система забезпечує
навчання осіб, які мають повну загальну середню освіту або перервали її здобуття, з метою
особистісного розвитку та професійного зростання через набуття нових компетентностей
та їх оновлення. Крім особистісного і професійного розвитку українська освіта дорослих
покликана сприяти створенню умов для активної участі різних категорій громадян у
суспільному житті забезпечити їхню соціальну інклюзію. Ці та інші питання обґрунтовано
в Концепції розвитку освіти дорослих в Україні, розробленій Л. Лук’яновою і схваленій
Президією НАПН України [8].
П’ятий аспект: створення сучасної системи забезпечення якості професійної
освіти; освітні стандарти мають відповідати контексту інноваційного типу прогресу,
завданням максимальної професійної самореалізації особистості, формування в неї
здатності до безперервного навчання і саморозвитку. Все це повинно підтримуватися
відповідною системою внутрішнього і зовнішнього забезпечення якості освіти з
урахуванням європейських стандартів і рекомендацій щодо якості. У такій системі
головна відповідальність за якість освіти покладається на навчальний заклад, а основною
ланкою визнається внутрішнє забезпечення якості. Зовнішнє забезпечення якості виконує
функції визнання та підтримки внутрішнього забезпечення якості. Управління системою
здійснюється незалежним (від зацікавлених сторін) органом забезпечення якості.
Сучасна система забезпечення якості європейського зразка є мотиваційнорозвивальною, створює умови для рівноправної фахової співпраці і боротьби за фахову
репутацію, орієнтує на внутрішнє безперервне самовдосконалення. Ця система передбачає
формування відповідної внутрішньої організаційної культури, забезпечення якості як
основи успішного функціонування цілісної системи.
Системна реалізація комплексу заходів, спрямованих на модернізацію професійної
освіти, забезпечуватиме формування особистості професіонала інноваційного типу, якому
притаманні певні характерні риси: здатність до безперервного навчання і креативного
застосування набутих знань, умінь, інших компетентностей; відповідність особистих
нахилів, здібностей, інтересів обраному фаху, професії, кар’єрі; володіння англійською
мовою як мовою глобального спілкування, що дає змогу збагачуватися на міжкультурній
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основі, розширюватиме можливості фахового зростання, мобільності; включення у
соціальну і фахову комунікацію за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій;
формування громадянських, патріотичних якостей, людської і професійної гідності.
Незаперечним є те, що модернізація української професійної освіти дозволить
суттєвим чином підвищити рівень розвитку культурної і підприємницької самореалізації
української молоді, сформувати сучасну економіку, утвердити Україну як розвинену
європейську державу.
Прогностична функція науково-педагогічних досліджень
Перспективне планування наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук,
безумовно, виконує прогностичну функцію. В Національній академії педагогічних наук
України реалізація такого підходу розпочалася з 1993 р. Відтоді академічна спільнота
постійно аналізує, системно обґрунтовує й пропонує нові напрями досліджень не
лише співробітникам академічних інститутів, а й університетів, а також педагогічним
працівникам загальноосвітніх і професійних навчальних закладів різних регіонів
нашої держави. Методологічно обґрунтовані основні напрями досліджень періодично
розглядаються й схвалюються Загальними зборами НАПН України та публікуються в
науково-методичних виданнях, Інтернеті, а також у засобах масової інформації [8].
Професійну освіту і освіту дорослих визнають пріоритетним напрямом розвитку
науки і техніки, зокрема: здійснення фундаментальних наукових досліджень з найбільш
важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України
та сталого розвитку суспільства і держави.
Підкреслимо значення визначених напрямів досліджень, спрямованих на обґрунтування
теоретико-методичних засад професійного навчання, освіти дорослих та професійного
навчання на виробництві. Основними завданнями досліджень з першого напряму є
теоретичне обґрунтування концептуальних підходів до визначення змісту, інноваційних
технологій і методик професійного навчання в закладах професійно-технічної освіти
різних типів і форм власності. Дослідження інтеграційних процесів у професійній освіті
на рівні внутрішньопредметної і міжпредметної інтеграції.
Наукові пошуки з другого напряму спрямовуються на вивчення проблем теорії,
методології і практики освіти дорослого населення на соціальному і особистісному
рівнях, що сприятиме створенню наукового підґрунтя для функціонування і розвитку
сучасної системи освіти дорослих в Україні як важливої ланки освіти впродовж життя.
Вивчаються особливості професійної підготовки дорослих на основі андрагогічних
принципів, діяльнісного, компетентнісного, контекстного й особистісно орієнтованого
підходів з охопленням всіх складових формальної і неформальної освіти дорослих (друга
освіта, додаткова освіта, підвищення кваліфікації, перекваліфікація, перепідготовка,
перенавчання).
Відповідно до третього напряму розробляються моделі професійного навчання на
виробництві, його принципи, зміст, форми організації, види (первинна підготовка,
перепідготовка, підвищення кваліфікації тощо). Тематика дослідження враховує такі
питання, як підвищення якості професійного складу працівників суб’єктів господарювання
різних форм власності та підпорядкування, формування високого професіоналізму,
майстерності, сучасного економічного мислення, вміння працювати в нових економічних
умовах та забезпечення на цій основі високої продуктивної праці й ефективної зайнятості.
Мета досліджень з четвертого напряму — обґрунтування теоретико-методичних і
методичних засад навчання, перенавчання і перекваліфікації різних категорій незайнятого
населення, виявлення педагогічних, психологічних, економічних, організаційних чинників

254

Професійна освіта і освіта дорослих в умовах інноваційного розвитку
його вдосконалення, розроблення нових моделей і технологій професійного навчання
безробітних [12].
Як бачимо, в нашій державі приділяється значна увага обґрунтуванню державної
політики щодо підготовки кваліфікованих робітничих кадрів. Розробляються й нові
концепції, програми на загальнодержавному і регіональних рівнях. За участі науковців
НАПН України це робиться теоретично обґрунтовано з прогностичним спрямуванням.
Здавалося б, що це мало б сприяти реальній модернізації системи професійної освіти.
Однак упродовж чверть віку спостерігаються негативні тенденції, зокрема: скорочення
мережі та контингенту учнів ПТНЗ, повільне оновлення напрямів професійної підготовки.
Якість професійної підготовки кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів не
повною мірою відповідає вимогам сучасного ринку праці. Ці та інші недоліки спричинені
збереженням значної централізації в управлінні розвитком професійної освіти, а також
недостатньою взаємодією професійних навчальних закладів, роботодавців і науковців у
розробленні державних стандартів професійної освіти, багатотипністю мережі ПТНЗ,
недосконалістю механізмів фінансування [8]. До цього слід додати неефективність
системи професійної орієнтації молоді на робітничі професії та консультування з ринкової
кар’єри в ринкових умовах.
Такий розрив між задекларованими положеннями щодо державної політики та її
реальним виконанням, на нашу думку, зумовлений недостатнім рівнем та й відсутністю
політичної волі щодо результативного виконання прийнятих законів і державних програм.
Порушення цілісності в їх виконанні, недостатнє врахування зміни форм власності та
реального стану різних секторів економіки в регіонах та демографічної ситуації, зростання
зовнішньої трудової міграції, нерідко суб’єктивізм і навіть волюнтаризм у прийнятті
рішень (наприклад, наприкінці грудня 2015 р., коли Верховна Рада України прийняла
необґрунтоване і поспішне рішення щодо переведення фінансування професійнотехнічних навчальних закладів з місцевих бюджетів) — ці та інші чинники знижують
ефективність проголошеної державної політики.
За результатами фундаментальних науково-дослідних робіт, завершених в Інституті
професійно-технічної освіти, прогнозування розвитку професійної освіти доцільно
здійснити на основі на двохвекторної концепції [25, с. 255–265]. Такими загальними
векторами розвитку професійної освіти і навчання є суб’єктність і технологізація. З одного
боку, суб’єктність визначає зміщення акцентів з поняття «професійна діяльність» на
поняття «особистість професіонала», що має бути прогнозованим наслідком застосування
таких підходів, як: компетентнісний, суб’єктно-діяльнісний, особистісно-розвивальний,
акмеологічний та ін. З іншого боку, технологізація професійної підготовки фахівців, що
виявляється і в гнучкому інструментальному управлінні професійною підготовкою, і
в інформатизації навчально-виховного процесу закладів професійної освіти, в цілому,
зумовлює підвищення якості професійної освіти і навчання.
Якщо визначити напрями векторів за ознаками «низький прояв»—«високий прояв»
та поєднати їх в систему координат, отримуємо чотири сегменти («низька суб’єктність
і низька технологічність»; «висока суб’єктність і низька технологічність», «низька
суб’єктність і висока технологічність»; «висока суб’єктність і висока технологічність»),
серед яких оптимальним поєднанням є висока суб’єктність і висока технологічність.
Синергетичний ефект такого підходу виявлятиметься в сталому (тривалому) розвитку
системи професійної освіти і навчання. В ході виконання фундаментальних НДР в
Інституті професійно-технічної освіти НАПН України за пропозицією Г. Романової
визначено такі актуальні проблеми, пов’язані із забезпеченням сталості (тривалості,
стійкості) розвитку професійної освіти і навчання.
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По-перше, переорієнтація професійного навчання фахівців в умовах
високотехнологічного виробництва на практичне розв’язання завдань сталого розвитку
суспільства, зокрема, формування світогляду, що базується на засадах культури безпеки
життєдіяльності, «особистості з безпечним типом поведінки». Це зумовлює необхідність
впровадження у навчальний процес професійної підготовки робітників гнучких
навчальних комплексів на модульній основі, що мають ґрунтуватися на аналізі змісту
трудової діяльності робітника на конкретному робочому місці, плануванні його дій (тема
НДР «Особливості професійного навчання робітників в умовах високотехнологічного
виробництва»).
По-друге, проектування психолого-педагогічного супроводу консультування з
планування й розвитку професійної кар’єри за участю соціальних партнерів. У такому
супроводі важливу роль має відігравати коучинг, що спрямований на розкриття потенціалу
учнів/студентів для максимального його використання, допомогу їм у формуванні
професійної компетентності, визначенні відповідних цілей, завдань, розробленні плану
дій щодо їх досягнення (тема НДР «Підготовка учнівської молоді до вибору й реалізації
професійної кар’єри»).
По-третє, забезпечення організаційно-педагогічних умов стандартизації підготовки
майбутніх фахівців на компетентнісній основі, зокрема, розроблення та запровадження
спеціальних програм підготовки педагогічних працівників та учнів/студентів до навчання
за стандартами нового покоління (тема НДР «Проектування змісту професійно-технічної
освіти на основі компетентнісного підходу»).
По-четверте, розроблення та запровадження інтегративних технологій підготовки
майбутніх фахівців, що передбачає поєднання сучасних педагогічних технологій з
інформаційно-комунікаційними. Ядром таких технологій мають стати проектні технології,
оскільки вони мають значний потенціал щодо втілення пошукової продуктивної навчальної
діяльності із застосуванням ІКТ (тема НДР «Вдосконалення особистісно-розвивальних
педагогічних технологій у професійно-технічній освіті»).
По-п’яте, практико-орієнтована підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації,
професійний розвиток різних категорій педагогічних працівників закладів професійної
освіти із застосуванням змішаного навчання, що має забезпечувати розвиток їхніх
професійних компетентностей, зокрема соціально-особистісної, інформаційноаналітичної, технологічної та ін. (тема НДР «Розвиток інформаційно-аналітичної
компетентності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів»).
По-шосте, розроблення і запровадження стратегій управління професійною освітою,
спрямованих на створення і функціонування сучасного відкритого освітньо-професійного
середовища, зокрема; об’єднання в єдиній системі професійної освіти і навчання різних
типів професійних навчальних закладів, що надають освітні послуги для учнівської
молоді і дорослих на основі базової та повної загальної середньої освіти для оволодіння
професією (спеціальністю) за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «кваліфікований
робітник», «молодший спеціаліст»; створення нових типів закладів професійної освіти
(багатопрофільних професійних коледжів), запровадження сучасних, варіативних форм
професійної освіти, зокрема, інтегрованих освітньо-професійних систем, що є поєднанням
закладів професійної освіти з регіональними підприємствами та організаціями, науковими
установами (освітньо-професійні округи, навчально-виробничі й навчально-наукововиробничі комплекси, консорціуми, кластери тощо) (тема НДР «Управління розвитком
професійно-технічної освіти в умовах ринкової економіки»).
У розвитку неперервної освіти професійної освіти, її прогнозуванні важливе значення
має врахування результатів фундаментальних досліджень вчених Національної академії
наук України. Так, Президент НАН України академік Б. Патон інформував загальні збори
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НАН України 13 квітня 2017 р. про наступне: «Вчені-економісти показали, що внаслідок
поєднання інверсійного типу ринкової трансформації та глобалізації економіки Україна
потрапила в інверсійну пасту, особливість якої полягає в тому, що застосування класичних
ринкових інструментів для вирішення економічних проблем призводить до їхнього
подальшого поглиблення. Вивільнення з цієї пастки є можливим на основі формування
реконструктивного типу розвитку, спрямованого на вирішення власних соціальноекономічних проблем на інноваційній основі з урахуванням замученості національної
економіки у світо господарські зв’язки» [16, с. 7–8].
Підкреслимо важливість співпраці Відділення професійної освіти і освіти дорослих
НАПН України із структурними підрозділами Міністерства соціальної політики України,
зокрема з Інститутом підготовки кадрів Державної служби зайнятості України. На нашу
думку, цінними є результати досліджень щодо методологічних аспектів професійного
розвитку людських ресурсів, визначення потреб та підвищення ефективності підготовки
висококваліфікованих кадрів відповідно до вимог Євросоюзу [4, с. 86–114]. Наголосимо
також на важливості врахування результатів досліджень, що виконувались в рамках
різних міжнародних проектів, зокрема Міжнародної організації праці [15].
Висновки. Неперервність освіти на початку ХХІ століття зумовлює необхідність
посилення ролі професійного навчання як цілісної динамічної системи, що здійснює
потужний вплив на подальший розвиток економіки, забезпечує випереджувальну
професійну підготовку і взаємозв’язок усіх видів і рівнів професійної освіти. Науковотехнічний прогрес, широке впровадження наукоємних, інформаційних технологій
спонукають до значного підвищення якості професійної підготовки кваліфікованих
робітників, її фундаменталізації та забезпечення гнучкості.
Створення необхідних умов для розвитку неперервної професійної освіти є важливим
напрямом державної політики, реалізація якої потребує законодавчого забезпечення, а
також об’єднання зусиль і системної діяльності органів державної влади та управління
на всіх рівнях, об’єднаних територіальних громад, соціальних партнерів та громадських
організацій. У сучасних умовах зростає значення прогнозування розвитку професійної
освіти і навчання на загальнодержавному, регіональних і галузевих рівнях, більш
ефективного впровадження результатів наукових досліджень. Це сприятиме уникненню
помилкових рішень з питань підготовки сучасного виробничого персоналу.
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Nychkalo N.H. Lifelong professional education in the context of the human capital theory
Abstract. In the terms of the theory of human capital urgent issues of the development of
continuing professional education, state policy implementation directed to the workforce training
are considered. Contradictions and their reasons have been analyzed, scientifically grounded approaches to professional education upgrading have been suggested. A great attention is given to
the importance of prediction of continuing professional education development, strengthening of
forecast scientific research function.
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Анотація. У статті актуалізовано необхідність забезпечення якості професійної
освіти з урахуванням сучасних вимог ринку праці. Охарактеризовано нормативно-правове
забезпечення, що регламентує розроблення професійних і освітніх стандартів на основі
компетентнісного підходу. Проаналізовано зміст понять: «компетентнісний підхід»,
«кваліфікація», «професійний стандарт», «державний стандарт професійно-технічної
освіти» тощо. Обґрунтовано основні вектори стандартизації професійної освіти на
основі компетентнісного підходу у площині їх узгодження із професійними стандартами
та національною системою кваліфікацій. Розкрито значущість методичних підходів до
стандартизації професійної освіти, запропонованих науковцями Інституту професійнотехнічної освіти НАПН України.
Ключові слова: професійна освіта, компетентнісний підхід, стандартизація,
кваліфікація, професійні стандарти, освітні стандарти.
Вступ. Модернізація національної системи професійної освіти зумовлена інноваційним
соціально-економічним поступом суспільства, сучасними цивілізаційними викликами, що
знайшло відображення в ряді вітчизняних і зарубіжних документів, зокрема: Стратегії
сталого розвитку «Україна — 2020» [13], Середньостроковому плані пріоритетних дій
Уряду до 2020 р. [11], Стратегії розумного, стійкого і всеосяжного зростання «Європа —
2020» [2], БрюґськомуКомюніке про зміцнення європейського співробітництва у сфері
професійної освіти та навчання на 2011–2020 рр. [17] та ін. У них зазначається, що в
наступному десятилітті буде значно еволюціонувати ринок праці, а отже, актуалізується
потреба в робітниках з високим рівнем кваліфікації, професійної компетентності. У цьому
контексті актуалізується значущість підвищення якості професійної освіти, її орієнтація
на формування в майбутніх фахівців високого рівня професіоналізму, готовності до
діяльності, що характеризується інтелектуальним і творчим змістом, поєднанням
розумових і практичних дій.
Це сприятиме підготовці нової генерації кваліфікованих фахівців ХХІ століття, котрі
володітимуть декількома кваліфікаціями; будуть здатними ефективно здійснювати
комунікацію; прагнути безперервно навчатися («life long learning»), що уможливить
підвищення їхньої конкурентоздатності, гнучкості, мобільності та адаптації на ринку
праці; сприятиме творчому професійному розвитку.
Про забезпечення якісної, конкурентоспроможної професійної освіти відповідно до
вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки йдеться в Національній
стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. Зокрема в ній наголошується, що для
здійснення стабільного розвитку і нового якісного прориву в професійній освіті необхідно
забезпечити, насамперед, розроблення та впровадження державних стандартів професійно-

259

Розділ 4.
технічної освіти з професій широких кваліфікацій; оновлення та запровадження
оптимального переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників (скорочення
їх кількості на основі інтеграції); розвантаження навчальних планів і програм за рахунок
диференціації та інтеграції їх змісту тощо [12]. У Середньостроковому плані пріоритетних
дій Уряду до 2020 р. зазначено, що для розвитку людського капіталу необхідними є:
реформа системи освіти: трансформація змісту освіти на основі компетентнісного підходу,
модернізація професійно-технічної освіти, створення сприятливих умов для підготовки
на належному рівні конкурентоспроможних робітничих кадрів, здатних задовольнити
вимоги сучасного ринку праці [11].
У такому разі важливим теоретичним підґрунтям оновлення змісту професійної освіти
є компетентнісний підхід як метод моделювання результатів професійної освіти і навчання
та їх представлення у вигляді норм якості підготовки кваліфікованих фахівців [16, с. 5].
Особливістю компетентнісного підходу у професійній освіті і навчанні є створення
моделі професійної підготовки, інструментами реалізації якої є професійні та освітні
стандарти, що базуються на трудових функціях та результатах навчання — професійних
і ключових компетентностях [4, с. 87]. Професійні й освітні стандарти забезпечують
ефективні зміни у змісті освіти, організації процесу навчання; оцінюванні його результатів;
інституційному устрої й управлінні системами кваліфікацій та професійного розвитку
[18].
Суспільне значення процесів стандартизації професійної освіти впродовж останніх
років є предметом дискусій у колах урядовців, науковців, практиків, а також експертів
міжнародних організацій. Розуміння усіх заінтересованих сторін в необхідності здійснення
модернізації професійної освіти зумовлює розроблення сучасної методології створення
професійних і освітніх стандартів.
Філософським аспектам стандартизації освіти, зокрема професійної, присвячені
праці В. Андрущенка, І. Зязюна, В. Кременя, В. Курила, В. Огнев’юка та ін. Предметом
наукових пошуків вітчизняних дослідників — С. Гончаренка, С. Кравець, В. Лугового,
П. Лузана, С. Мельника, Н. Ничкало, В. Петренка, Л. Пуховської, В. Радкевич, В. Ягупова
та ін.— є компетентнісна парадигма стандартизації професійної підготовки майбутніх
кваліфікованих фахівців.
Зміст поняття «стандартизація освіти» розглядається В. Петренком як «… процедура
розроблення та затвердження стандартів освіти (освітніх стандартів), які є складовою
системи освіти — сукупності взаємодіючих документів, що встановлюють певні норми
та положення щодо реалізації освітнього процесу». Автор наголошує, що в процесі
стандартизації освіти визначаються: зміст освіти, зміст навчання, нормативний термін
навчання, засоби діагностики якості освіти [1, c. 871]. Водночас, в означеній процедурі
стандартизації освіти не йдеться про компетентності майбутніх кваліфікованих фахівців.
Суттєвою особливістю забезпечення якості стандартизації освіти є досягнення
відповідності між рівнем кваліфікації випускників закладів професійної освіти та вимогами
ринку праці. Поняття «кваліфікація» визначено в Національній рамці кваліфікацій як
«офіційний результат оцінювання і визнання, який видається, коли уповноважений
компетентний орган встановив, що особа досягла компетентностей (результатів навчання)
за заданими стандартами» [8]. Таким чином, зміст кваліфікацій встановлюють професійні
стандарти, які в межах професійної діяльності визначають: трудові функції і кваліфікації
відповідно до рівнів Національної рамки кваліфікацій, умови праці, професійно важливі
якості, вимоги до професійної освіти і навчання, можливі місця роботи [15, с. 8]. Концепція
розроблення професійного стандарту ґрунтується на функціонально-компетентнісному
підході, в основі якого — функціональний аналіз професійної діяльності.
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Професійні стандарти є основним джерелом інформації для розроблення державних
стандартів професійно-технічної освіти (ДСПТО), які застосовуються з метою:
забезпечення в різних галузях економіки усіх регіонів еквівалентності професійної освіти
і визнання кваліфікацій; формування єдиного освітнього простору в Україні; усунення
відмінностей у змісті підготовки конкурентоздатних на ринку праці кваліфікованих
фахівців та в термінології, що використовується у професійній освіті; створення
нормативної бази для безперервного професійного навчання упродовж життя; формування
активної життєвої позиції особистості, здатної орієнтуватися в сучасних соціальноекономічних змінах [1, c. 176].
Мета статті — обґрунтувати основні вектори стандартизації професійної освіти на
основі компетентнісного підходу в площині їх узгодження із професійними стандартами
та національною системою кваліфікацій.
Виклад основного матеріалу. За сучасних умов стандартизація професійної освіти
регламентується положеннями Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Національної рамки кваліфікацій» [8] й, відповідно, завданнями Плану заходів щодо
впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016–2020 рр. [9] та ін.
Реалізація положень, зазначених у цих документах, з одного боку, свідчить про
активні дії Уряду щодо наближення змісту кваліфікацій вимогам ринку праці та змісту
професійної освіти — потребам суб’єктів навчання, а з іншого, — ці процеси гальмуються й
ускладнюються діючими інституційними інструментами державного управління системою
професійної освіти, що ґрунтується на положеннях Закону України «Про професійнотехнічну освіту» (1998), Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Державного стандарту професійно-технічної освіти» (2002); застарілому змісті окремих
кваліфікаційних характеристик із професій, відповідно до яких розробляються освітньокваліфікаційні характеристики сучасного випускника професійно-технічного навчального
закладу.
Нові методичні підходи до стандартизації змісту професійної освіти були
запропоновані в 2012 р. науковцями Інституту професійно-технічної освіти НАПН
України та працівниками Інституту модернізації змісту освіти МОН України. Зокрема
в методичних рекомендаціях щодо розроблення ДСПТО з конкретних професій на
основі компетентнісного підходу (наказ МОН України від 26. 04. 2012 р. № 522) [7]
представлено методику, що ґрунтується на принципах системності, гнучкості, прозорості,
безперервності, індивідуалізації, орієнтації на кінцевий результат, визначений в термінах
компетентності як здатності до виконання певної трудової діяльності.
Однак невідповідність положень означеної методики базовим вимогам уповноважених
міністерств, регламентованих інституційною системою зумовила створення нової
методики розроблення ДСТПО з конкретних робітничих професій (наказ МОН України
від 15. 05. 2013 р. № 511). У її змісті недостатньо конкретизовано процедуру розроблення
ДСТПО із застосуванням усіх можливостей компетентнісного підходу [6].
У площині таких суперечностей впродовж останніх років і досі продовжуються
пошуки інноваційних методичних підходів до стандартизації професійної освіти в Україні.
Науковий супровід цього процесу здійснюється науковцями Інституту професійнотехнічної освіти НАПН України з метою наближення стандартизації національної
професійної освіти до визнаних європейських підходів щодо створення професійних
стандартів і кваліфікацій.
У цьому контексті цінним є досвід розроблення професійних стандартіву країнах
з високорозвинутою економікою, узагальнений Л. Пуховською, А. Ворначевим,
С. Мельником, Ю. Кравцем, зокрема: професійні стандарти розробляються спеціально
створеними урядовими органами або галузевими структурами (радами, комітетами),
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які мають чітко окреслені повноваження; процес організації, створення, коригування й
фінансування професійних стандартів регулюється чинними нормативно-правовими
документами; структура професійного стандарту будується на модульно-компетентнісному
підході з орієнтацією на результат у конкретному виді професійної діяльності; основним
методом формування змісту професійного стандарту є функціональний аналіз
професійних та особистісних компетенцій, затребуваних на ринку праці, розподілених за
кваліфікаційними рівнями і модулями (одиницями); організаційні чинники дають змогу
здійснювати безперервне оновлення професійного стандарту й оцінювати розширення
компетенцій працівника, освоєних як у процесі навчання, так і набуття трудового
досвіду; основною функцією професійних стандартів є наближення сфери праці й сфери
підготовки кадрів через встановлення нормативних вимог до знань, умінь, особистісних
якостей; професійні стандарти є однією з найважливіших складових національних систем
кваліфікацій і передумовою формування Національної рамки кваліфікацій, адаптованої
до європейської [14, с. 132–133].
Ґрунтуючись на провідних ідеях розвитку європейських систем професійної освіти і
навчання, важливо окреслити основні вектори стандартизації національної професійної
освіти.
Першим вектором стандартизації професійної освіти на основі компетентнісного
підходу є виконання завдань Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів» (від 31. 05. 2017 р.
№ 373), у якій передбачено для Міністерства соціальної політики України розробити та
до 1 липня 2017 р. затвердити методику розроблення професійних стандартів [10].
Наявність методики розроблення професійних стандартів слугуватиме: по-перше,
вагомою підставою і рушієм швидкої заміни кваліфікаційних характеристик професійними
стандартами як багатофункціональним документом, що визначає перелік професійних
якостей особистості, професійних і ключових компетенцій; по-друге, інформування
Міністерством соціальної політики про введення в дію професійних стандартів стане
основою для розроблення освітніх стандартів, що ґрунтуються на компетентнісному
підході; по-третє, професійні стандарти будуть каталізаторами багатовимірних змін —
нормативно-правового поля щодо структури та функцій освітніх стандартів; організації
навчально-виробничого процесу в професійних навчальних закладах різних типів та форм
власності; змісту освіти; методичного забезпечення процесів навчання; систем оцінювання
результатів навчання; можливостей вибору траєкторії навчання, професійного розвитку
упродовж життя тощо; по-четверте, з метою проведення єдиної державної політики, з
точки зору інституціоналізації національної системи кваліфікацій, професійні стандарти
уможливлять ефективну взаємодію сфери праці та сфери освіти; по-п’яте, розроблення
і затвердження професійних стандартів приведе до поступового переходу від розрядної
системи професійної підготовки майбутніх кваліфікованих фахівців до підготовки за
рівнями Національної рамки кваліфікацій.
Другим вектором стандартизації професійної освіти на основі компетентнісного
підходу є виконання завдань Плану заходів щодо впровадження Національної рамки
кваліфікацій на 2016–2020 рр.: розроблення освітніх стандартів і програм на основі
компетентнісного підходу/ результатах навчання [9].
З урахуванням світових тенденцій щодо впровадження системи кваліфікацій, та
усвідомлюючи в цьому контексті видозміну змісту освіти, в Інституті професійно-технічної
освіти НАПН України в межах виконання теми науково-дослідної роботи «Проектування
змісту професійно-технічної освіти на основі компетентнісного підходу», розроблено
проекти ДСПТО з професій «Монтажник будівельний» (http://lib.iitta.gov.ua/704653/),
«Опоряджувальник будівельний» (http://lib.iitta.gov.ua/704654/), «Деревообробник
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будівельний» (http://lib.iitta.gov.ua/704652/). Важливими особливостями та перевагами
проектів цих стандартів є: чітке структурування їх за укрупненими кваліфікаціями;
відповідність дескрипторам Національної рамки кваліфікацій; скорочення терміну
навчання шляхом інтеграції теоретичного та практичного навчання, у тому числі на
виробництві; досягнення результатів навчання через набуття професійних та ключових
компетентностей; можливість вибору різних траєкторій професійної підготовки;
наближення професійної підготовки до міжнародних систем підготовки кваліфікованих
фахівців.
Відсутність зв’язків між професійними стандартами і новими проектами стандартів
професійної освіти, розроблених на основі компетентнісного підходу, призводить до
втрати їх інноваційності. Необхідним є співвіднесення їх із трудовими функціями,
визначеними в професійних стандартах. Це дасть змогу в перспективі адаптувати
зміст трудових функцій до змісту професійної підготовки, відображеного термінами
компетентностей. У зв’язку з цим актуалізується потреба в прискоренні процесу введення
в дію відповідного нормативно-правового забезпечення, що уможливить запровадження
проектів запропонованих освітніх стандартів у педагогічну практику.
У контексті визначення векторів стандартизації професійної освіти на основі
компетентнісного підходу слід врахувати випереджувальний характер динамічних
соціально-економічних та техніко-технологічних змін до розроблення стандартів
професійної освіти молодших спеціалістів, що веде за собою інтегрування кваліфікаційних
рівнів і, відповідно, інтеграцію знань, умінь та навичок, необхідних для майбутньої
професійної діяльності.
Саме тому в березні 2017 р. в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України
створено лабораторію науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах
і технікумах, діяльність якої спрямована на: створення концепції стандартизації
професійної освіти молодших спеціалістів у коледжах і технікумах; розроблення та
апробацію методики стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів; створення
та впровадження методичних рекомендацій для педагогічних працівників технікумів і
коледжів щодо професійної підготовки молодших спеціалістів аграрної, будівельної та
машинобудівної галузей на компетентнісній основі. Передбачається, що в основі концепції
стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів буде акцентована увага на:
консолідації первинної професійної освіти з подальшим оволодінням кваліфікаціями
вищих рівнів НРК; стандартизації змісту й умов, що дадуть можливість поступово
розвивати особистісний потенціал, здібності, навички і мотивації суб’єктів навчання,
самостійно обираючи для цього гнучкі модуляризовані програми. У розвитку національної
системи кваліфікацій стандартизація професійної освіти молодших спеціалістів має
включати не тільки знання, уміння, навички, світогляд та громадянські й професійні
якості майбутнього фахівця, а й передбачати навчання з урахуванням перспектив розвитку
науки, техніки, технологій та культури; особливостей переходу національної економіки
на шостий технологічний уклад, для якого характерне поширення інноваційно активних
(високотехнологічних) підприємств зі специфікою виробничих процесів.
Таким чином, очікувані результати від реалізації першого вектора стандартизації
професійної освіти на основі компетентнісного підходу (розроблення професійних
стандартів) мають істотно вплинути на вдосконалення системи управління розвитком
людських ресурсіві підвищити якість праці, за умов виконання завдань другого освітнього
вектора. Йдеться про розроблення і впровадження освітніх стандартів, що базуються
на компетентностях. Відповідальність за зміст освітніх програм, добір форм і методів
формування компетентностей у майбутніх кваліфікованих фахівців покладається на
педагогів закладів професійної освіти.
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Розділ 4.
У цьому контексті окреслюється ще один вектор стандартизації, заявлений у змісті
завдань Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016–
2020 рр., — навчання розробників стандартів і програм професійної освіти, підвищення
їхньої готовності до реалізації законодавчих інновацій у системі професійної освіти [9].
Активне залучення педагогів професійного навчання до вирішення низки актуальних
проблем з модернізації змісту професійної підготовки майбутніх кваліфікованих фахівців,
розроблення інтегрованих моделей професійної підготовки у закладах професійної
освіти різного типу, проектування розвитку професійної освіти на регіональному,
загальнодержавному та міжнародному рівнях поступово веде до модифікації педагогічної
діяльності у напрямі поліфункціональності. Водночас, поділяємо погляди В. Кременя щодо
консервативності освіти: «у цьому її плюси й мінуси. Плюс у тому, що вона чинить спротив
непродуманому реформуванню, а мінус — що й доцільні зміни здійснити важко. Потрібні
скоординовані зусилля й послідовні дії всього суспільства протягом тривалого часу»[5].
Нові підходи до стандартизації професійної освіти (компетентнісний, інтегративний,
культурологічний та ін.) поступово модифікують традиційно-ідеальні способи професійної
підготовки на розширення функцій педагога у професійному полі, видозмінюючи
ознаки його особистісної і професійної культури, скеровуючи на формування тих
компетентностей, котрі проявляються в усвідомленій проектній діяльності обґрунтованим
вибором оптимальних рішень серед їх багатоваріантності.
За цих умов участь педагогів у реалізації стандартизації професійної освіти
ґрунтується на забезпеченні міжгалузевої комунікації (інтегрування професій, здійснення
«метапереносів» із різних галузей знань й удосконалення процесів у конкретній галузі), а
також управлінні освітніми проектами (брати на себе відповідальність не тільки за якість
виконання своїх функцій, а й за організацію і результати стандартизації змісту) тощо [3].
Основна ідея розв’язання проблеми забезпечення методичних основ стандартизації
професійної освіти полягає в реалізації компетентнісно-орієнтованої підготовки
кваліфікованих фахівців у закладах професійної освіти як цілісної динамічної системи,
що ґрунтується на методологічному, теоретичному та технологічному концептах.
Методологічний концепт базується на основних категоріях і законах філософії,
положеннях і принципах діалектики, а також основних методологічних підходах щодо
забезпечення стандартизації професійної освіти кваліфікованих фахівців. До таких
належать: системний, культурологічний, компетентнісний, особистісно-орієнтований,
інтегративний, діяльнісний, інформаційнийта технологічний підходи.
Теоретичний концепт охоплює: загальнонаукові положення системного підходу;
психологічні теорії діяльності; теорії особистості, мотивації діяльності; закономірності і
механізми формування умінь і навичок; педагогічні принципи науковості, систематичності
й послідовності, модульності, гнучкості й варіативності, міждисциплінарності навчання,
технологічного поєднання змісту, методів, засобів і форм навчання, цілісності та єдності
педагогічного процесу, діяльнісної спрямованості професійної освіти.
Технологічний концепт передбачає: створення методичної системи компетентнісного
професійного навчання майбутніх кваліфікованих фахівців, формування готовності
педагогічних працівників до розроблення та вдосконалення освітніх стандартів,
навчальних планів і програм, проектування педагогічних технологій, здійснення
моніторингу результатів навчальних досягнень.
Висновки. На основі викладеного узагальнюємо, що означені підходи до стандартизації
професійної освіти сприяють формуванню такої системи знань, умінь, навичок, на основі
якої соціокультурний світогляд особистості набуває нового, якісного рівня і дає їй змогу
швидко змінювати себе, адаптовуючись до нових вимог професійної діяльності в умовах
висотехнологічного виробництва. Перехід до моделі професійного становлення та
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Професійна освіта і освіта дорослих в умовах інноваційного розвитку
розвитку фахівця, що ґрунтується на компетентнісному підході, забезпечує динамічність
професійності, на відміну від раз і назавжди набутої кваліфікації, підготовку кваліфікованих
фахівців, які володіють, так званим «портфелем компетенцій», професійно важливими
якостями, високим рівнем мобільності на національному та глобальному ринках праці.
У процесах реалізації сучасних стратегій стандартизації професійної освіти
генераторами змін виступають педагоги професійного навчання. Їхня діяльність
спрямовується на випереджувальне оновлення змісту професійної освіти, що уможливлює
розвиток потенціалу та життєвих планів усіх суб’єктів навчально-виховного процесу. Саме
тому дієвість означених векторів розроблення інструментів досягнення відповідності
змісту професійної освіти вимогам ринку праці забезпечується активною участю
педагогічних кадрів у процесах генерування ідей і практичного їх використання в
удосконаленні професійної підготовки майбутніх кваліфікованих фахівців і розв’язанні
назрілих проблем у галузі професійної освіти.
У кінцевому підсумку варто наголосити на теоретичному і практичному значенні
доробку науковців Інституту професійно-технічної освіти НАПН України у вирішенні
завдань стандартизації національної професійної освіти. Він є основою для подальшої
конструктивної реорієнтації змісту професійної освіти на компетентністний підхід у
контексті підтримки реформ системи кваліфікацій в Україні з урахуванням європейської
освітньої політики. Потенціал і можливості, функціональна готовність наукової спільноти
є усвідомленими й відкритими для соціального діалогу з усіма зацікавленими учасниками
процесів розвитку системи кваліфікацій для вибору чітких векторів розроблення та
впровадження професійних і освітніх стандартів у вирішенні стратегічних соціальноекономічних завдань держави.
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Radkevych V., Luzan P., Kravets S. Standardization of vocational education in the context of european integration
Abstract. The article actualizes the need to ensure the quality of vocational education, taking
into account the current requirements of the labour market. The legal and regulatory framework
regulating the development of professional and educational standards on the basis of a competent
approach is described. The content of following concepts is analysed:»competency approach»,
«qualification», «professional standard», «state standard of vocational education», etc. Basic

266

Професійна освіта і освіта дорослих в умовах інноваційного розвитку
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article reveals the importance of methodological approaches to VET standardization offered by
the researchers of the Institute of vocational education and training of the National Academy of
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Анотація. У статті обґрунтовано актуальність освіти дорослих як невід’ємної
складової освіти впродовж життя, розвиток якої пов’язаний з соціальними, психологічними,
педагогічними, науково-технічними, економічними та іншими факторами, технікотехнологічними зрушеннями у світовій економіці. Проаналізовано окремі здобутки у розвитку
освіти дорослих в Україні. Особливу увагу приділено аналізу розвитку неформальної освіти,
діяльності центрів/осередків освіти для різних категорій дорослих. Окреслено пріоритетні
напрями розвитку педагогічної науки і практики у контексті освіти впродовж життя.
Ключові слова: освіта впродовж життя, освіта дорослих, формальна освіта,
неформальна освіта, центр освіти дорослих, співпраця.
Вступ. Соціально-економічні зміни, що відбулися в суспільстві наприкінці XX — на
початку XXI ст., у поєднанні з технологічними та соціокультурними трансформаціями
як на глобальному, так і на локальному рівнях, стали провідними детермінантами, які
суттєво вплинули на визначення ролі освіти дорослих у сучасному українському соціумі та
окреслюють вектор її подальшого розвитку. Необхідність своєчасної і масової професійної
перепідготовки дорослих, у тому числі фахівців широкого спектру спеціалізацій, для
забезпечення соціально-економічних реформ, а також формування громадянського
суспільства в Україні актуалізують розвиток гнучкої системи неперервної освіти дорослих,
що реагує на сучасні виклики усього суспільства і запити конкретних верств населення.
На початку ХХІ ст. освіта дорослих набуває важливого значення у контексті забезпечення
сталого й збалансованого розвитку суспільства. Упродовж останніх десятиліть освіта
дорослих як складова навчання впродовж життя стає визначальною метою політики у сфері
освіти розвинених країн як на національному, так і міжнародному рівнях. Освіта дорослих
розглядається і як соціальний індикатор людиновимірності політики держави, і як один
із шляхів досягнення соціально-економічного добробуту, і як інструмент для просування
ідей інформаційного суспільства й суспільства, заснованого на знаннях.
Для нашого наукового пошуку важливе значення мають результати досліджень
щодо філософських основ розвитку освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Краєвський,
В. Кремень, В. Молодиченко, О. Новіков, Т. Троїцька та ін.); неперервної освіти і
навчання в контексті освіти впродовж життя (А. Вихрущ, С. Гончаренко, О. Дубасенюк,
Т. Десятов, Н. Ничкало, О. Щербак та ін.), теорії і методики формальної, неформальної
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освіти дорослих (С. Архипова, С. Бабушко, С. Вершловський, О. Василенко, Л. Вовк,
О. Волярська, П. Горностаєв, М. Громкова, С. Зінченко, С. Прийма, Л. Сігаєва та ін.),
діяльності викладачів у галузі освіти дорослих (С. Змєйов, О. Чугай та ін.), післядипломної
освіти (В. Олійник, Н. Протасова, В. Пуцов, Т. Сорочан та ін.), зарубіжного досвіду освіти
дорослих (Н. Бідюк, О. Жижко, О. Огієнко, Н. Пазюра, І. Сагун та ін.) та ін. Беззаперечний
практичний інтерес становлять різноаспектні дослідження проблеми освіти дорослих:
концептуальні засади (С. Вершловський, В. Горшкова, Н. Литвинова, О. Марон,
В. Онушкін, В. Подобєд та ін.); психологічні основи навчання дорослих (Б. Ананьєв,
Ю. Кулюткін, В. Рибалка та ін.).
Вважаємо за доцільне наголосити, що важливою складовою джерельної бази досліджень
з проблем андрагогічної науки і практики складають довідкові видання, серед яких чільне
місце посідають енциклопедії і словники [16], а також дайджести [6], бібліографічні
покажчики, в яких систематизовано зокрема наукові праці з проблем освіти дорослих,
неперервної освіти та освіти впродовж життя, опублікованих в Україні та за кордоном [15].
Незважаючи на досить широке коло аналізованих науковцями проблем андрагогічної
науки і практики, цілісне висвітлення особливостей розвитку освіти дорослих в Україні
як складової освіти впродовж життя не набуло статусу комплексних наукових досліджень,
що й зумовило вибір проблематики наукового пошуку. Окрім того, актуальність проблеми
освіти дорослих зумовлено низкою об’єктивних передумов, що охоплюють політичні,
соціально-економічні та культурно-освітні аспекти.
Аналіз наукових джерел на електронних і паперових носіях дозволяє стверджувати, що
сучасний етап розвитку психологічних і педагогічних наук характеризується активізацією
фундаментальних і прикладних досліджень з різних аспектів освіти дорослих, навчання
впродовж життя, й особливо зарубіжний досвід такої освіти. Зазначене вище актуалізує
необхідність вивчення та узагальнення досвіду освіти дорослих як складової навчання
впродовж життя в Україні. Результати такої роботи стануть підґрунтям для розроблення
та подальшого удосконалення нормативно-правового забезпечення освіти дорослих і
реалізації державної політики щодо підготовки конкурентоздатного людського капіталу
в Україні, для подальших андрагогічно орієнтованих міждисциплінарних наукових
досліджень; сприятимуть підвищенню соціальної активності різних категорій дорослих
і розвитку громадянського суспільства в Україні; розвитку навичок особистісного й
професійного зростання, а також саморозвитку, самореалізації різних категорій дорослих;
популяризації ідей освіти впродовж життя та ін.
Мета дослідження полягає у здійсненні аналізу проблеми освіти дорослих як складової
навчання впродовж життя, обґрунтуванні перспективних напрямів розвитку педагогічної
науки і практики в Україні.
Виклад основного матеріалу. Перш ніж перейти до аналізу стану освіти дорослих в
Україні, акцентуємо увагу на трьох пріоритетних напрямах розвитку освіти дорослих
в Європі, обґрунтованих у 2013 р. Європейською Асоціацією Освіти дорослих на
Європейській Комісії (Statement by the European Association for the Education of Adults
on the European Commission’s Communication on Rethinking Education) [22]:
І. Зростання значення неформальної освіти дорослих. У документі наголошено на
необхідності й доцільності збільшення інвестицій в неформальне навчання, а також
важливості подальшого розвитку, удосконалення різних методів та організаційних форм
навчання на робочому місці. На думку Асоціації, розвивати неформальне навчання в
період кризи особливо важливо, оскільки це надає людям впевненості й стійкості в періоди
економічної нестабільності.
ІІ. Визнання необхідності й подальше поширення неперервної освіти. Йдеться
про важливість комплексного підходу в організації формального, неформального,
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інформального навчання дорослих, оскільки зосередження винятково на підвищенні
кваліфікації працюючих фахівців, збільшенні робочих місць задля економічного зростання
призведе до посилення нерівності в освіті.
ІІІ. Визнання громадянського суспільства основним партнером у розвитку освіти.
Особлива увага акцентується на важливості роботи в цьому напрямі неурядових
організацій та організацій громадянського суспільства, насамперед, європейських
асоціацій і національних зонтичних організацій з освіти дорослих.
Водночас в Україні, на жаль, недооцінюється роль і значення освіти дорослих для
формування людського капіталу, економічного зростання держави тощо. Наприклад, у
старій редакції Закону України «Про освіту», «Національній стратегії розвитку освіти
в України на 2012–2021 роки», Законі України «Про вищу освіту» освіта дорослих як
така не згадується. Виходячи з особливостей соціально-економічної ситуації в державі,
враховуючи фактор військової агресії Росії, анексованості Криму, актуальність розвитку
освіти дорослих в Україні зумовлена низкою чинників, серед яких:
а) скорочення чисельності економічно активного населення (за даними Державної
служби статистики, кількість економічно активного населення віком від 15 до 70 років у
середньому за 9 місяців 2016 р. становила 18,0 млн. осіб, у тому числі 16 млн. 334 тис. осіб
зайнятих та 1 млн. 662 тис. безробітних громадян; рівень економічної активності серед осіб
віком 15–70 років склав 62,3%, а серед осіб працездатного віку — 71,2%) [8];
б) падіння статусу багатьох інтелектуальних професій, інтелектуальної праці в
цілому, включаючи наукову діяльність [21], масове безробіття (за прогнозами експертів,
відповідно до МОП, у першому кварталі 2017 р. рівень безробіття становитиме 9–12%),
до категорії «бідних» потрапляють люди з вищою освітою, які працюють;
в) старіння нації, або зростання частки людей літнього віку (кожен п’ятий українець
— літня людина у віці від 60 років і старше) [7];
г) масове зубожіння населення України (за статистикою ООН, у 2016 р. за межею
бідності в Україні перебували 78 % населення) [3];
д) зростання кількості внутрішньо переміщених осіб (станом на жовтень 2016 р., в
Україні взято на облік 1 696 326 переселенців або 1 374 632 сімей з Донбасу й Криму)
[2], воїнів — учасників АТО, які потребують реабілітаційних заходів у поєднанні з
особистісним розвитком, професійною перепідготовкою та ін.
Прогнозні розрахунки свідчать про те, що у переважній більшості європейських країн,
і в Україні також, загальна чисельність економічно активного населення у довгостроковій
перспективі матиме тенденцію до скорочення [4; 23].
Отже, для України актуальність освіти дорослих обумовлена багатьма чинниками,
серед яких — труднощі щодо адаптації різних категорій дорослих до нових соціальноекономічних умов, зниження зайнятості дорослого населення, зростання безробіття,
зниження рівня доходів на душу населення, втрата кваліфікації дорослого населення
та відсутність необхідних навичок, небезпека зниження рівня доступності освіти для
дітей, чиї батьки соціально та економічно не адаптовані у суспільстві [13]. Особливу
тривогу викликає становище сільських жителів, які через обмеженість у доступі до
отримання професійної освіти є неконкурентоспроможними на формальному ринку
праці. В останні роки посилилася тенденція зростання культурно-освітніх потреб і запитів
дорослих, прагнення підвищити професійну кваліфікацію, функціональну й технологічну
грамотність, компетентність і загальну культуру та ін.
З урахуванням особливостей соціально-економічної ситуації в державі до пріоритетних
цільових груп в освіті дорослих віднесено:
— внутрішньо переміщені особи;
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— воїни учасники АТО, військовослужбовці звільнені у запас, які потребують
реабілітаційних заходів у поєднанні з особистісним розвитком, професійною
перепідготовкою;
— особи, які мають обмежений доступ до формального ринку освітніх послуг:
безробітні (включаючи безробітну молодь), люди з обмеженими можливостями та
особливими потребами; люди з низьким рівнем доходу;
— люди, які мають додаткові сімейні обов’язки (батьки без партнерів, особи, що мають
непрацездатних утримувачів, багатодітні сім’ї);
— особи старшого віку (пенсіонери) у містах і селах;
— маргіналізовані групи (мігранти, особи, що відбувають покарання / колишні
ув’язнені) тощо.
Реалії сьогодення зумовлюють необхідність розроблення нової моделі освіти дорослих,
в якій мають передбачатися адекватні й варіативні умови для участі в процесах неперервної
освіти, набуття нових знань, цінностей і компетентностей, які сприятимуть універсалізації
дорослої людини в сучасних соціокультурних умовах, а також формуванню світоглядних
прагнень, активізації її участь у розвитку інститутів суспільства. Особливої актуальності
набуває неформальна освіта дорослих [24], яка сприяє задоволенню особистих освітніх
потреб дорослих учнів, досягненню ними професійних цілей, а її кінцева полягає у
забезпеченні реалізації людського потенціалу.
Відбувається розширення кола провайдерів освітніх послуг з формальної і неформальної
освіти дорослих. В усіх регіонах України створено осередки неформальної освіти для
різних категорій дорослого населення. Вони функціонують як самостійні інституції, а
також як підрозділи загальноосвітніх, професійних, вищих навчальних закладів, бібліотек,
музеїв [19] та ін. Так, у 2014 р. Мелітопольським державним педагогічним університетом
імені Богдана Хмельницького та Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН
України створено Науково-методичний центр освіти дорослих (НМЦОД) (м. Мелітополь,
Запорізька обл.) [20], у 2015 р. — Центр освіти дорослих (Народну школу) Інститутом
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України і вечірньою (змінною) школою ІІІ
ступеня № 18 Деснянського району м. Києва [9] та багато інших.
До прикладу, змістово-тематичний спектр діяльності НМЦОД охоплює мовний напрям
(курси англійської мови, на яких здійснено апробацію окремих навчальних програм для
дорослих; розвиток міжгенераційного діалогу/діалогу поколінь; розвиток громадянського
суспільства і перспективи децентралізації в Україні (проекти «Консолідація зусиль
провайдерів освітніх послуг у сфері формальної та неформальної освіти дорослих для
формування громадянської компетентності мешканців Запорізької області», «Співпраця
бібліотек і музеїв Мелітопольщини як ресурс розвитку освіти дорослих», «Мелітопольські
голоси за демократію», «Підвищення рівня громадських компетентностей представників
громадських організацій для сприяння діалогу з владою», «Діалог поколінь» та ін.),
підготовка персоналу для роботи з дорослими. Упродовж 2016 р. колективом НМЦОД
проведено близько 30 масових заходів і водночас взято участь у понад 30 ініціативах та
освітніх програмах всеукраїнського та європейського рівнів, ініційованих колегами [1].
Співробітниками НМЦОД та Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України розроблено навчальні курси для різних категорій дорослого населення
(Л. Лук’янова «Освіта дорослих: теорія і практика», О. Аніщенко «Технології навчання
дорослих», «Різновікові практики в освіті дорослих»; О. Волярська «Тенденції
розвитку освіти дорослих»; С. Прийма «Методологія освіти дорослих у європейському
контексті: особливості регіональної освітньої політики» для здобувачів вищої освіти;
О. Баніт «Основи комп’ютерної грамотності» для людей третього віку; О. Василенко
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«Англійська мова: базовий курс» для слухачів закладів неформальної освіти; С. Зінченко
«Ретроспектива розвитку освіти впродовж життя», С. Ізбаш «Андрагогіка» та ін.).
Важливе практичне значення має здійснений моніторинг культурно-освітніх
потреб окремих категорій дорослих, зреалізований у співпраці Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України з Центром соціологічних досліджень МДПУ
імені Богдана Хмельницького. Результати здійсненого дослідження стали підґрунтям
для обґрунтування напрямів діяльності НМЦОД, розроблення концептуальних засад
розвитку Запорізької області як регіону, що навчається.
Вважаємо за доцільне наголосити, що центри освіти дорослих, створені на базі навчальних
закладів, є осередками соціальної інтеграції, своєрідними освітніми, просвітницькими
майданчиками для різновікових груп дорослих із розмаїттям стартових позицій і потреб у
навчанні. Саме на центри освіти дорослих має бути покладено здійснення широкого спектру
наукових досліджень і надання освітніх послуг для дорослого населення, які відповідають
індивідуальним культурно-освітнім потребам різних категорій дорослих, сучасним запитам
українського суспільства щодо професійного й особистісного розвитку фахівців, а також
підготовки персоналу дляроботи з дорослими [1]. Розмаїття освітніх пропозицій центрів
освіти дорослих зорієнтоване як на різні цільові групи, так і на різні життєві ситуації,
передбачає активну соціальну інклюзію, зокрема й через «профілактичний» ефект щодо
соціального та професійного «розмежування». Таким чином, центри освіти дорослих
позиціонуються як надійні провайдери освітніх послуг, зорієнтовані на максимальну
близькість до клієнта й ураховують широкий спектр культурно-освітніх потреб і слугують
своєрідною платформою, форумом інтересів іпотреб усього суспільства, своєрідним
простором для розвитку й культурного єднання всієї громади [18].
Доцільність створення зазначених вище та інших центрів передусім зумовлюється
потребою розширення сфери освітніх послуг для різновікових категорій дорослого
населення, проведення спеціальних досліджень, у т. ч. і наукових, активізації усіх форм
освітньої діяльності, оскільки дорослі, які навчаються, мають потребу в особистісному й
професійному зростанні.
Розмаїттям освітніх послуг характеризуються заклади для старших дорослих (Школа
людей поважного віку при Історично-мистецькому центрі «Стара Школа» (с. Тарасівка,
Києво-Святошинський район), Клуб для людей третього віку «Друга молодість» (м. Ірпінь,
Київська обл.), заклади, діяльність яких спрямовано на розвиток міжгенераційного діалогу,
професійних навичок молоді та дорослих (Сколівський центр освіти дорослих (Львівська
обл.), Навчально-просвітницький комплекс «Бучанський центр освіти дорослих «Логос»
(Київська обл.), Громада «Козацька варта» (м. Бориспіль, Київська обл.), мережа Центрів
освіти дорослих у Яворівському районі Львівської області на базі бібліотек і будинків
культури та ін.) [17].
Створено громадську спілку «Українська Асоціація освіти дорослих» (УАОД)
за ініціативи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України,
представництва DVV International в Україні (Інституту з міжнародного співробітництва
німецької асоціації народних університетів DVV International) (2015 р.), діяльність якої
спрямовано на підтримку громадянських ініціатив у неформальній освіті дорослих).
У червні 2016 р. УАОД стала членом Європейської Асоціації освіти дорослих. Для
України цей крок став надзвичайно важливим, оскільки коло соціальних проблем, на
вирішення яких спрямована діяльність асоціації та її членів, притаманні усій європейській
спільноті: старіння населення, посилення міграційних процесів, соціальна нерівність,
маргіналізація сучасного суспільства. Основною місією асоціації є розвиток освіти
дорослих на європейському рівні через політику пропаганди освіти впродовж усього
життя, забезпечення інформацією та ресурсами членів асоціації, розвиток практики
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Розділ 4.
навчання дорослих через проекти, публікації, тренінги, міжнародне співробітництво з
іншими зацікавленими представниками у цій галузі.
Після підписання у 2014 р. угоди про співпрацю НАПН України і DVV International
в Україні (Інститутом з міжнародного співробітництва німецької асоціації народних
університетів DVV International), Товариством «Знання» України все більшого поширення
набувають Міжнародні Дні освіти дорослих, проведення яких дає змогу привернути увагу
широкої громадськості до проблем освіти впродовж життя [14].
Широкому залученню дорослого населення до освіти впродовж життя сприяють
каталоги провайдерів освітніх послуг для дорослих [каталоги] — унікальні видання, до
яких увійшов перелік організацій, які здійснюють освітню діяльність для дорослих. Їх
використання сприяє пошуку саме того напряму й закладу формальної або неформальної
освіти, які якнайкраще відповідають культурно-освітнім запитам особистості. Вони є
цінним джерелом інформації для різних категорій дорослих, а також для дослідників
андрагогічної проблематики. Такі довідкові видання доцільно підготувати для всіх
регіонів України.
В окремих вищих навчальних закладах України відкрито кафедри, які здійснюють
науково-теоретичний аналіз проблем освіти впродовж життя та обґрунтування
оптимальних і ефективних технологічних засад освіти дорослих, у зміст підготовки
фахівців педагогічних спеціальностей включено навчальну дисципліну «Основи
андрагогіки».
Щодо академічних установ слід зазначити, що цілком логічним стало:
— створення відділу андрагогіки в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих
Національної академії педагогічних наук України (2007 р.), в якому здійснюються
фундаментальні й прикладні дослідження з освіти дорослих;
— розроблення Концепції розвитку освіти дорослих (2011 р.) [12];
— започаткування наукових досліджень з проблем навчання різних категорій дорослого
населення, що сприяло поступовому формуванню наукових шкіл з освіти дорослих [6].
Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих ініційовано видання збірників
наукових праць, наукових і практико-орієнтовані журналів з питань формальної і
неформальної освіти дорослих («Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи» (видається
з 2009 р.), «Територія успіху» (видається з 2015 р.) та ін. [17].
За нашим переконанням, особливо важливим є те, що започатковано міжнародне
співробітництво, міжвідомчу/міжсекторну взаємодію у галузі освіти дорослих (МОН
України, НАПН України, Представництво Інституту міжнародного співробітництва
Німецької асоціації народних університетів (DVV International), громадські організації
та ін.). Це має важливе практичне значення у контексті інтеграції зусиль усіх громадських
інститутів на основі взаємовигідної співпраці з метою розвитку різновікових практик
освіти дорослих, а у подальшому — створення результативної освітньо-культурної
інфраструктури регіонів, що навчаються.
Оскільки під впливом динамічних глобалізаційних процесів, що відбуваються у світі,
освіта дорослих як складник освіти впродовж життя набуває транснаціональних рис, у
теорії і практиці освіти дорослих набули актуальності дослідження з таких проблем:
— становлення і розвиток системи освіти дорослих в Україні;
— теоретичні, методологічні, методичні засади розвитку освіти різних категорій
дорослих в умовах інтеграційних процесів;
— наукове прогнозування і проектування розвитку освіти дорослих;
— психолого-педагогічні засади професійного розвитку і саморозвитку особистості у
контексті освіти впродовж життя;
— теоретичні й методичні засади освіти дорослих в регіонах;
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— педагогізація суспільства через освіту дорослих;
— роль громадських організацій у розвитку освіти дорослих;
— роль релігійних конфесій в становленні і розвитку освіти дорослих;
— організаційно-педагогічні засади становлення та розвитку волонтерства в освіті
дорослих;
— підготовка педагогічного персоналу до роботи з дорослими;
— теоретичні та організаційно-методичні засади соціального партнерства в освіті
дорослих;
— тенденції розвитку неформальної освіти дорослих у контексті євроінтеграційних
процесів;
— нормативно-правове забезпечення розвитку освіти дорослих в Україні.
Таким чином, враховуючи актуальність розвитку освіти дорослих в Україні, доцільно,
по-перше, здійснити визнання освіти дорослих невід’ємною складовою вітчизняної
системи освіти й розроблення відповідного комплексу заходів нормативного й правового
регулювання. У переліку пріоритетних задач Міністерства освіти і науки України має
бути передбачено створення місцевих, регіональних і національних структур, необхідних
для розвитку, координації, управління якістю й фінансування освіти дорослих. По-друге,
важливим є питання щодо вивчення культурно-освітніх потреб дорослих, планування,
контролю, звітності в освіті дорослих, а також вивчення міжнародного досвіду освіти
дорослих. Зазначене актуалізує створення системи добору статистичної інформації
щодо освіти дорослих на національному, регіональному й місцевому рівнях. По-третє,
особливої уваги потребує питання щодо розроблення механізмів визнання і сертифікації
результатів неформальної та інформальної освіти дорослих, ключовим компонентом яких
має стати система акредитації та оцінювання попереднього досвіду і знань особистості.
Серед нагальних завдань педагогічної науки і практики — створення державних центрів
або альтернативної мережі установ формальної і неформальної освіти з підготовки,
підвищення кваліфікації й перепідготовки професіоналів — педагогів-андрагогів
(організаторів навчання дорослих) із подальшим уведенням професії «андрагог» до
Державного класифікатора професій України. До нагальних потреб також треба віднести
й створення факультетів і кафедр андрагогіки (освіти впродовж життя) в усіх вищих
педагогічних навчальних закладах, в установах перепідготовки і підвищення кваліфікації
працівників освіти.
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Lukianova L.B., Anishchenko O.V. Adult education in Ukraine: new opportunities for
pedagogical sciences and practice development
Abstract. The article is devoted to highlighting of certain aspects of cooperation between the
Institute for Pedagogical and Adult Education NAPS of Ukraine and Melitopol Bohdan Khmelnitsky
State Pedagogical University. The fundamental and applied directions of cooperation have been
substantiated. A brief analysis of work of the Science and Methodology Center of Adult Education
at Melitopol Bohdan Khmelnitsky State Pedagogical University has been made. It is proved that the
work of adult education centers established at the universities as centers of non-formal education
is addressed to satisfy the cultural and educational needs of different categories of adults. The
promising directions in the academic and university cooperation in the context of non-formal adult
education in Ukraine have been outlined.
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КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Анотація. Сутність культуротворення виявляється в розгортанні творчих потенціалів
особистості майбутнього вчителя — від створення педагогічних теорій, відкриття
педагогічних і організаційних закономірностей культури до пошуку нестандартних проявів
культури в усіх її аспектах, здатності орієнтуватися на культурні зразки поведінки. У
статті обґрунтовано теорію культуротворення особистості вчителя за І. Зязюном, яка
зводиться до аналізу властивостей людської культури, що неминуче відображуються
в педагогічній самосвідомості. Охарактеризовано етико-естетичні засади розвитку
особистості вчителя у контексті ідей фундатора мистецької освіти О. Рудницької і
науковий доробок її послідовників.
Ключові слова: культуротворення, культура, професійна підготовка, особистість
вчителя, педагогічна самосвідомість, етико-естетичний розвиток вчителя, мистецька
освіта.
Вступ. Пріоритетним завданням педагогічної освіти є задоволення потреб суспільства
у кваліфікованих педагогічних кадрах, підготовка яких здійснюється за єдиною шкалою
європейських цінностей і з урахуванням національних особливостей. Входження
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вітчизняної освіти до європейського освітнього простору вимагає від учителя зміни
методологічних засад педагогічної діяльності, професійної активності і мобільності,
здатності до сприйняття інноваційного досвіду. Відображенням цих змін є культурологічний
підхід, який проблемами педагогічної освіти вважає опанування вчителем загальною та
професійно-педагогічною культурою, активне засвоєння педагогічних теорій, цінностей,
технологій. Опановуючи загальну та професійно-педагогічну культуру вчитель реалізує
у своїй практиці культуротворчі функції освіти.
Культурологічний підхід ґрунтується на унікальності кожного суб’єкта навчальної
діяльності, на забезпеченні умов його розвитку в контексті індивідуалізованого підходу в
особистісно розвивальній системі навчання, що забезпечує соціокультурний саморозвиток
особистості. Метою професійної підготовки стає людина культури, змістом — культура,
як середовище, а культуротворчість — як спосіб розвитку людини в культурі [8, с. 27].
У дослідженні педагогічних проблем культурологічний підхід здійснюється в
контексті загальнофілософського розуміння культури, що розглядається на рівні буденної
і теоретичної свідомості [7]. У цьому контексті Г. Філіпчук стверджує, що «… людина
завжди, часто не завдяки, а всупереч, прагнула пізнати культуру, «годуватися нею». Цей
процес безперервно олюднював людину, вибудовував цивілізаційність у стосунках між
державами, оскільки найбільш ціннісним, продуктивним і гуманним був і є культурний
діалог» [9, с. 6].
Освіта як явище, що віддзеркалює культуру суспільства, є могутнім чинником розвитку
людини, її соціалізації та індивідуалізації. Оскільки культура є способом вираження норм
соціальної організації, вона володіє певними функціями, зокрема культуротворчою.
Освіта визначає траєкторію особистісного і професійного розвитку майбутнього вчителя,
ціннісну основу власного «Я» за образом культури у процесі її відтворення шляхом
постійної передачі соціально значущого досвіду попередніх поколінь наступним.
Образ культури проектується на зміст, організацію, методи, що використовуються в
освіті й сприяють вибору активної позиції особистості, що й характеризує її як творця
культури. Опанування культури в освіті передбачає розгортання творчих потенціалів
особистості — від створення педагогічних теорій, відкриття педагогічних і організаційних
закономірностей культури до пошуку нестандартних проявів культури в усіх її аспектах,
здатності орієнтуватися на культурні зразки поведінки. У цьому виявляється сутність
культуротворення в освіті, що спрямовує майбутніх учителів у напрямі саморозвитку,
вдосконалення зовнішньої і внутрішньої культури, усвідомлюють необхідність пошуку
нових знань, розвитку творчих здібностей, переоцінки усталених і створення нових
цінностей, необхідність оволодіння уміннями і здатностями, спрямованими на реалізацію
професійних творчих проектів, пошук форм, методів, технологій організації педагогічної
діяльності, сповненої культурними смислами тощо.
Обґрунтовуючи актуальність досліджуваної проблеми ми визначили мету статті
— проаналізувати особливості дослідження проблеми культуротворення особистості
майбутнього вчителя у процесі професійної підготовки.
Виклад основного матеріалу. Теорія культуротворення особистості вчителя
за І. Зязюном. З перших днів на посаді директора Інституту педагогіки і психології
професійної освіти І. Зязюн розпочав обґрунтування феномену педагогічної дії у
системі культуротворення особистості вчителя. Вчений наголошував: «Учіння можна
охарактеризувати як процес активної взаємодії між двома суб’єктами педагогічної дії
— вчителем і учнем, в результаті якого в учня формуються певні знання й уміння на
основі його власної активності. Функція учіння полягає в максимальному пристосуванні
знакових і речових засобів для розвитку в людей здібностей до діяльності. Найпростіший
варіант учіння полягає в спілкуванні вчителя (носія професійної діяльності) й учня,
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цілеспрямованого до відтворення діяльності свого вчителя, який кваліфікує діяльність
учня як правильну, чи неправильну. У цьому випадку виявляється безпосередність, не
розчленованість навчального процесу» [2].
Дія вчителя, на переконання І. Зязюна, має бути завжди досконалою й розглядатися
через культурологічний суспільний поступ. Нормативно задана функціональна
визначеність вчителя в культурі нашого суспільства має тенденцію до спрощеності,
до зрушення від власне педагогічної функції до функції трансляції культури, передачі
діяльності, тобто до пасивної, відтворювальної діяльності. Сучасну ж європейську
культуру, наприклад, називають синкретичною, чи діалогічною (комунікативною): є
багато зразків, способів життя й ідей людини, і тому основна цінність полягає в діалозі й
організації розуміння. Центральна важкість в синкретичній культурі все більше падає на
індивідуальність й індивідуальну свідомість (я думаю по-іншому, але ти думаєш так, і я
хочу це зрозуміти). Це зовсім інша культура. Називається вона демократичною [2, с. 4].
І. Зязюн зазначав: «Сама природа педагогічної дії передбачає, що педагог із самого
початку повинен формуватися як автор, творчий суб’єкт, а не як виконавець інструкцій.
Останнє — у будь-якому випадку не ефективне. Подібно до того, як професіонал не
дозволить консультацію телефоном, так і вчитель не може приступити до виконання
інструкції, не заглибившись у сутність реальної педагогічної ситуації. Ігноруючи цю
складність педагогічної дії і, відповідно, духовно-культурний контекст педагогічної
освіти, розробники нормативних документів нерідко намагаються дати в руки педагога
інструкцію, що робити, як проводити, організовувати, яку методику використати. При
цьому, начебто, само собою розуміється, що педагог може все це реалізувати, виконати
самотужки, і важлива лише чіткість спрямовуючих його дію стандартів. До уваги не
приймається, що педагог повинен зрозуміти, прийняти і нарешті просто захотіти виконати
інструкцію, дорости до рівня компетентності, необхідної для її виконання. Не випадково
впродовж уже багатьох років у суспільстві ведеться дискусія про освітні стандарти, а не
готовність учителів їх реалізувати» [1].
Культуротворення особистості вчителя, її суспільний поступ неможливий без
виявлення кращих рис, які повинні прищеплюватися в професійній підготовці у
вищих навчальних закладах педагогічного профілю. Визначальною для І. Зязюна стала
категорія людського буття — Добро. Вчений почасти ототожнював добротворення й
культуротворення як невід’ємні характеристики особи вчителя, вихователя, викладача та
інших, наголошуючи, що категорія «Добро» має стати провідним складником педагогіки.
У педагогічній науці в останні десятиліття з’явилася досить велика кількість дефініцій
у сполученні з визначенням «Педагогіка» — «Педагогіка дії», «Педагогіка культури»,
«Педагогіка особистості», «Педагогіка співробітництва», «Педагогіка толерантності»
тощо [1]. Однак «Педагогіка добра» — поняття, що акумулює в собі глибинні основи
не лише вчительської професії, а й людського буття — залишається не обґрунтованим
і не введеним до наукового обігу. Лише І. Зязюн, обстоюючи категорію Добра у своїй
творчості відзначав: «Мій народе, моя Україно! Жодне із творінь людських на ваших
теренах не посміє життям своїм Вас зрадити чи Вас проігнорувати, бо народжені вони
для єдиного: Вас віншувати. Як батька-матір, як рід свій великий, як рідну Землю, як сою
єдину Батьківщину! Не вина тих, хто не вміють це робити або не хочуть, то їх велика біда
і особиста трагедія — не навчені, не виховані, не облагороджені великою метою Добра
і Любові, Істини і Краси. Ці життєдайні начала і кінцеві результати людського життя
перебувають у руках Учителя. …І лише Ви, Вчителю, залишаєтесь вічно сповідуваною і
вічно живою Цінністю, непідвладною Часу і меркантильним дріб’язковостям миттєвості»
[6, с. 307].
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І. Зязюн у сутність поняття «Педагогіка добра» вкладав величний та неосяжний образ
Учителя — майстра педагогічної і виховної справи. «Одна з основних соціокультурних
функцій педагога — підтримка становлення людини як суб’єкта своєї життєдіяльності.
Навчаючи дитину керувати собою, розуміти рішення, виконувати задумане, учитель
формує у неї досвід бути особистістю, створює середовище з високими моральними
цінностями, орієнтація на благо іншого за золотим правилом етики (стався до іншого
так, як би ти хотів, щоб інший ставився до тебе) набуває для дитини особистісного смислу.
Тут реалізується важливіший психологічний закон, згідно з яким ментальність може
народжуватися лише іншою ментальністю» [3].
Для І. Зязюна повсякчас у наукових доробках поставав парадокс: ведучи мову за
вирішальне значення вчителя для будь-якого педагогічного успіху, ми не володіємо
донині концептуальними дослідженнями, щодо сутності й механізмів впливу педагога
як особистості на особистість учня. Можна лише передбачати, що особистість учителя
відповідальна за ціннісно-смисловий компонент змісту освіти, за той моральний
контекст, в якому відбувається засвоєння цього змісту. При цьому варто зазначити, що в
педагогічних дослідженнях останніх років не звертається увага на індивідуальні рішення
педагогів, на пошук ними своїх підходів, неординарних моделей учіння і виховання.
Описування педагогічної реальності здійснюється переважно в поняттях освітніх програм,
змісту, стандартів, технологій, критеріїв якості, тобто чітко окреслюється тенденція —
замінити професіоналізм педагога деякими стандартними схемами, щоб цю роботу міг
виконати кожний, незалежно від того, в якій сфері і наскільки він сам освічений. Вчений
наголошував: «Намагання побудувати педагогічний процес на деяких «сцієнтистських»,
«об’єктивістських моделях» (стандартах, програмах), минаючи суб’єктивний світ педагога,
вже довели свою безуспішність. Педагог в дійсності може об’єктивувати лише те, що в
ньому закладено суб’єктивно. Педагогічний процес є розгортання того, що у згорнутому
вигляді існує у свідомості, у досвіді самого педагога. Відхід від досліджень педагога, його
особистісної ролі в функціонуванні педагогічної реальності, означає, по суті, ігнорування
цілісності педагогічного дослідження. Яку б серйозну й глибоку теорію ми не створювали
(наприклад, теорію змісту й методів учіння чи теорію особистісно-розвивальної освіти),
ми водночас повинні моделювати й представлення про педагога, здатного цю теорію
реалізувати.
Безцінними є нотатки І. Зязюна про культуротворчу парадигму педагогічної освіти,
роль культури у становленні особистості вчителя. Він наголошував: «Учитель від Бога,
всі ми — від учителя. Й учитель від учителя — інтелектуального, правдивого, естетичного,
совісного, лагідного, вольового. Так було завжди і буде вічно. Хоч були й існують донині
прикрі періоди й випадки перетворення вчителя в диктатора, ненависника, стяжателя,
зловмисника. Як правило, такі лихоліття набували завжди оцінок соціального зла, якого й
донині забагато в учительському середовищі всіх рівнів і ступенів освіти. Хіба що причини
таких лихоліть різні: в давнину — соціально-класові, нині — соціально-культурні» [5].
Культуротворення особистості І. Зязюн вважав невід’ємним складником професійних
компетентностей учителя. Виводячи провідні компетентності педагогічних працівників,
учений акцентував увагу на таких компонентах: аксіологічний, що представляє
загальнолюдські цінності, які вибираються, обговорюються, критично оцінюються,
привласнюються і стають складовими педагогічного досвіду; культуротворчий, що
відображує різні культурні сфери, в яких відбувається життєдіяльність вчителя
(академічна, оздоровча, креативна і ін.); загальнокультурні здібності, необхідні в
професійній діяльності; цінності і традиції національної культури та процеси діяльності
за їх збереження, відродження, відтворення; життєтворчий, що передбачає здібність
до організації й проживання реальних подій, готовність до зміни й удосконалення
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Професійна освіта і освіта дорослих в умовах інноваційного розвитку
побутових умов життя в існуючому мікро соціумі; морально-естетичний, що розуміється
як нагромадження досвіду: переживання і проживання емоційно і почуттєво насичених
ситуацій; гуманної поведінки; громадянський, що означає участь у суспільно корисних
справах, вияв громадянських почуттів, захист прав людини, становлення досвіду
громадянської поведінки [4].
І. Зязюн наголошував на тому, що нормативно задана функціональна визначеність
вчителя в культурі нашого суспільства має тенденцію до спрощеності, до зрушення від
власне педагогічної функції до функції трансляції культури, передачі діяльності, тобто до
пасивної, відтворювальної діяльності. Це зрушення до сфери культури (культурологічне
зрушення) має деякі підстави. Учитель справді є носієм культури, але він також є (бодай,
у кращих зразках) і живим зразком культури. А це — нелегка справа, до вирішення якої
вищий навчальний заклад педагогічного профілю не готові. Взагалі, таке уявлення про
педагога характерне для авторитарної культури (яскравий його зразок — середні віки).
Відповідно й спілкування так себе усвідомлюваного й представленого педагога (за
зразок), як самого себе, можливе лише в авторитарній формі. Сучасну ж європейську
культуру, наприклад, називають синкретичною, чи діалогічною (комунікативною): є
багато зразків, способів життя й ідей людини, і тому основна цінність полягає в діалозі
й організації розуміння. Центральна важкість в синкретичній культурі все більше падає
на індивідуальність й індивідуальну свідомість (я думаю по-іншому, але ти думаєш так,
і я хочу це зрозуміти). Це зовсім інша культура. Називається вона демократичною [1].
Таким чином, теорія культуротворення особистості вчителя, обґрунтована І. Зязюном,
зводиться до аналізу властивостей людської культури, що неминуче відображуються в
педагогічній самосвідомості. Педагог не лише зразок, а й індивідуальність, особистість, яка
хоче й зобов’язана, щоб її зрозуміли й використовує для цього всі можливі засоби. Така
особистість, на переконання вченого, й сама хоче зрозуміти інших, також як особистостей,
які мають право на слово, на мислення, зокрема й критичне. І це останнє якраз і є засобом
педагогічної діяльності, особливо педагогічної дії, управління фактом самосвідомості для
реалізації гуманістичного принципу дитиноцентризму.
Етико-естетичні засади розвитку особистості вчителя у контексті ідей фундатора
мистецької освіти в Україні. Доктор педагогічних наук, професор О. Рудницька — одна
з фундаторів мистецької освіти в Україні, яка обґрунтувала методологічні, теоретичні
основи мистецької педагогіки, виявила методичні засади викладання дисциплін художньоестетичного спрямування, окреслила пріоритетні напрями подальшого вдосконалення
мистецької освіти, розкрила її взаємозв’язок з основами загальної педагогіки. Ідеї
дослідниці стосовно сутності, змісту, розвитку мистецької педагогіки, що спрямовує
освітній процес на творчу діяльність, надає навчанню межову предметність переживання
духовного досвіду й значущість здійснення гармонійного розвитку особистості,
підтримував академік І. Зязюн [6].
Науковий доробок О. Рудницької стосовно сутності, змісту, розвитку мистецької
педагогіки став підґрунтям для подальшого розвитку досліджень у галузі неперервної
педагогічної освіти, зокрема: визначення фундаментальних естетичних і етичних засад
розвитку педагогічної майстерності вчителя й викладача вищої школи з урахуванням
емоційних законів впливу художнього образу на особистість; виявлення форм, методів
і технологій художньо-естетичного розвитку світоглядної сфери особистості й творчого
розвитку педагогів засобами мистецтва; вивчення психолого-педагогічних механізмів
впливу мистецтва на трансформацію ціннісно-смислової сфери педагогів — формування у
них актуальних потреб, мотивів, особистісних сенсів, ціннісних орієнтацій, установок тощо,
відповідно до естетичного й морального ідеалів, з якими вони прагнуть ідентифікуватися;
обґрунтування теоретичних та методичних засад розвитку педагогічної майстерності
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викладачів мистецьких дисциплін; виявлення шляхів розвитку педагогічного досвіду
викладачів вищих педагогічних навчальних закладів; визначення особливостей впливу
музейної педагогіки на розвиток особистості тощо.
Ідеї О. Рудницької покладено в основу концептуальних, методологічних, практичних
засад виконання наукових досліджень, реалізації дослідницьких проектів. Науковцями
обгрунтовано історичні, теоретичні та методичні засади творчого розвитку особистості
засобами різних видів мистецтва; визначено філософські, педагогічні, психологічні та
мистецтвознавчі підходи до розуміння сутності мистецтва як культурного феномену, що
має потужний потенціал формування творчої особистості у процесі мистецької діяльності;
визначено методологічні, педагогічні принципи вивчення вітчизняної та світової
культурної спадщини у системі педагогічної освіти; розглянуто актуальні проблеми
використання мистецтва у змісті допрофесійної і професійної підготовки учнівської
молоді. Головною ознакою творчої особистості є її творчі якості, тобто індивідуальнопсихологічні особливості людини, які відповідають вимогам творчої діяльності, які і є
умовою її успішного здійснення.
Одним з таких соціально вагомих завдань сучасного освітнього простору визначено
розвиток творчого потенціалу особистості вчителя різними видами мистецтв. Цей аспект
розвитку особистості розглядається у контексті дослідження як культурно, естетично
значущий. Адже в умовах нівелювання класичних мистецьких критеріїв у сучасній
культурі, домінування в ній масових жанрів, втрати сакральності змісту багатьма
мистецькими творами, суспільство потребує нових підходів, інноваційних технологій,
методик вивчення, осмислення українського і зарубіжного мистецького досвіду. З’ясовано,
що саме це має спонукати учнів, студентів, педагогів виявляти свої природні творчі задатки
й розвивати в собі креативне ставлення до інтерпретації художньо-мистецьких творів, а
найважливіше — створювати власні оригінальні мистецькі цінності.
Досліджуючи проблему естетичних та етичних засад особистісного розвитку педагога,
науковцями обґрунтовано, що сучасне суспільство формує новий тип особистості —
толерантної, відкритої до демократичного спілкування й розвитку в національному й
міжнародному вимірі. Естетичні та етичні засади особистісного розвитку майбутнього
педагога професійного навчання були визначені як провідні естетичні та етичні ідеї, що
покладаються в основу вивчення цього процесу та розробки педагогічних механізмів
підвищення його ефективності (естетичні й моральні принципи; категорії естетики
та етики; філософія серця; педагогіка добра; ідеї педагогічної естетики та педагогічної
етики. Особистісний розвиток педагога є неможливим поза естетичними та етичними
чинниками, оскільки, формуючи особистість, відповідно до визначеного суспільством
виховного ідеалу, який іманентно містить у собі естетичну, етичну та інтелектуальну
складові (єдність Краси, Добра, Істини), педагог сам має відповідати цьому ідеалу,
прагнути до нього.
З’ясовано, що використання у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів
педагогіки мистецтва сприяє перетворенню його на процес їхньої вільної самореалізації та
неперервного саморозвитку в різних видах педагогічно-мистецької творчості, здійснюваної
на основі естетично та етично орієнтованих особистісно-розвивальних педагогічних
технологій. Таким чином, професійно-педагогічна підготовка майбутнього педагога
перетвориться на організаційно-методичну систему розвитку його особистісних якостей
на основі використання педагогіки мистецтва і забезпечуватиме його становлення як
самоактуалізованої гуманної особистості, представника свого народу, людини культури,
майстра професійно-педагогічної діяльності.
Отже, наукові здобутки, практико орієнтовані результати діяльності співробітників
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих підтверджують гармонійний зв’язок
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педагогічної теорії й освітньої практики, засвідчують, що в умовах глобалізаційних
процесів українська освіта, акумулювавши досягнення педагогічної наукової думки
і практики, має потужний потенціал у напрямі інтелектуального, аксіокультурного,
естетичного, морально-етичного розвитку особистості. Водночас етнокультурні цінності
освіти мають екстраполюватись у європейське середовище з метою утвердження
полікультурності, людиноцентризму, гуманістичних принципів, культурологічної та
європейськи зорієнтованої парадигми в освітньому просторі України.
Висновки.Таким чином, сформованість культури майбутнього вчителя, основу
якої складає культурологічний підхід, визначається рівнем загальної і професійнопедагогічної культури, а також засвоєння педагогічних теорій, цінностей, технологій. То
б то культуротворення особистості вчителя зводиться до аналізу властивостей людської
культури, що неминуче відображуються в його педагогічній самосвідомості.
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Khomych L.O., Sotska H.I., Lavrinenko O.A. Personality culture creation of future
teacher in professional training
Abstract. The essence of culture forming turns out to be the development of creative potential
of the personality of the future teacher — from the creation of pedagogical theories, the discovery
of the pedagogical and organizational patterns of culture to the search for non-standard manifestations of culture in all its aspects, the ability to focus on cultural patterns of behavior. The article
substantiates the theory of the culture forming of teacher personality by I. Zyazyun, which comes
to the analysis of the properties of human culture, which are inevitably reflected in the pedagogical
self-consciousness. The ethical and aesthetic bases of the teacher’s personality development in the
context of the ideas of the founder of art education A. Rudnitsky as well as scientific potential of
her followers have been described.
Keywords: culture forming, culture, vocational training, teacher’s personality, pedagogical
self-awareness, teacher’s ethical and aesthetic development, artistic education.
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Інститут педагогічної освіти
і освіти дорослих НАПН України

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ВИМІР КОМПАРАТИВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Анотація. Стаття присвячена аналізу порівняльно-педагогічних досліджень
українських компаративістів Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН
України щодо професійного розвитку педагогів крізь призму міждисциплінарного виміру
на основі співвідношення зарубіжного й українського досвіду пошуку адекватних рішень
та вдосконалення педагогічної прогностики. Розкрито двокомпонентний характер
міждисциплінарності порівняльної педагогіки, який передбачає взаємозв’язок внутрішнього
(взаємодію з педагогічними галузями наукового знання) й зовнішнього (врахування
результатів соціальних і гуманітарних наук) векторів. Визначено найбільш значущі
теоретико-методологічні здобутки діяльності українських компаративістів ІПООД
НАПН України, зокрема у контексті обґрунтування нового напряму у вітчизняній
компаративістиці — порівняльної професійної педагогіки, предмет дослідження якої полягає
у виявленні особливостей та визначенні тенденцій у підготовці фахівців у різних освітніх
та економічних системах на основі їх тісного взаємозв’язку.
Ключові слова: міждисциплінарність, порівняльна педагогіка, компаративно-педагогічні
дослідження, система неперервної педагогічної освіти, професійний розвиток педагогів,
науковці-компаративісти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України,
взаємозв’язок гуманітарних і соціальних наук.
Вступ. Інтеграція України у світовий освітній простір, що у наукових, педагогічних
і освітньо-політичних колах розглядається як відповідь на виклики глобалізаційних
процесів, передбачає посилення уваги до якісних багаторівневих компаративних
досліджень, зокрема в галузі педагогічної науки. У сучасних умовах тотального
реформування вітчизняної освітньо-педагогічної галузі нагальною є необхідність
об’єднання зусиль українських фахівців з порівняльної педагогіки задля підвищення
якості досліджень на міждисциплінарній основі. Це сприятиме розвитку глобального
вивчення міжнародної освіти, дозволить комплексно оцінити суперечливі проблеми
взаємодії глобалізації й інтернаціоналізації освіти, уможливить застосування нових методів
розроблення рекомендацій для освітньої політики на національному, регіональному й
місцевому рівнях з урахуванням здобутків зарубіжних дослідників.
Актуальність і своєчасність порівняльних досліджень про стан, закономірності
й тенденції розвитку неперервної педагогічної освіти України й зарубіжних країн
визначається низкою важливих чинників: підвищений інтерес до міжнародного досвіду
педагогічної освіти і діяльності в умовах входження у світовий освітній простір;
увиразнення міжнародної тенденції до зближення різних педагогічних систем; посилення
інтернаціонального компоненту у педагогічній практиці різних країн; орієнтація на
світові критерії й рівень педагогічної освіти з урахуванням національних особливостей
вітчизняного полікультурного суспільства. Основним завданням порівняльних досліджень
у цьому напрямі є визначення найбільш ефективних педагогічних умов підготовки різних
категорій педагогічного персоналу до діяльності в контексті інтеграції мінливого ринку
праці й реформованої освітньої галузі.
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Отже, метою статті є аналіз порівняльно-педагогічних досліджень українських
компаративістів Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України крізь
призму міждисциплінарного виміру в контексті вирішення одного з найважливіших
завдань державної ваги — професійного розвитку педагогів, на основі співвідношення
зарубіжного й українського досвіду пошуку адекватних рішень та вдосконалення
педагогічної прогностики.
Визначення міждисциплінарності новою методологією розвитку гуманітарних наук на
початку ХХІ століття не є випадковим, адже сучасний етап формування наукової картини
світу як особливої форми теоретичного знання, що репрезентує предмет дослідження
науки відповідно до певного етапу її історичного розвитку, безпосередньо пов’язаний
з посиленням процесів дисциплінарного синтезу знань. Ці процеси характеризуються
єдністю у багатоманітності дисциплінарних онтологій, коли кожна з них стає частиною
більш складного цілого і конкретизує у собі принципи глобального еволюціонізму [6, c. 8].
Звернення нами до цих філософських положень зумовлене розумінням процесу розвитку
субдисциплін педагогічної науки, до яких належить і порівняльна педагогіка.
Міждисциплінарний характер порівняльно-педагогічних досліджень, присвячених,
зокрема проблемі професійного розвитку педагогів, передбачає широку інтеграцію
педагогічної, психологічної соціологічної, філософської, антропологічної, економічної,
історіографічної, культурологічної, політологічної та інших наукових галузей з метою
виявлення взаємозв’язку розвитку системи освіти і суспільства на підставі аналізу
педагогічних і соціальних явищ загальносвітового значення.
Визначаючи специфіку міждисциплінарного характеру порівняльної педагогіки
науковці-компаративісти (Д. Гру, Дж. Шрайвер, Л. Порше та ін.) вважають, що ця
субдисципліна шляхом співставлення вивчає міжнародні і національні реалії освіти у
глобальному контексті, переслідуючи когнітивні й прагматичні цілі, щоб у взаємодії з
іншими науками не лише зрозуміти, але й віднайти способи вирішення наявних проблем
[12, c. 121]. Г. Ноа та М. Екштейн переконують, що поле порівняльної педагогіки коректно
визначати як місце взаємопроникнення соціальних наук, педагогічних наук і порівняльних
досліджень [13].
Протягом останніх десятиліть ідею міждисциплінарного підходу широко дебатують
українські дослідники-компаративісти (Н. Авшенюк, Н. Бідюк, Н. Лавриченко,
М. Лещенко, О. Локшина, Н. Ничкало, О. Огієнко, Н. Пазюра, Л. Пуховська, А. Сбруєва,
С. Сисоєва), наголошуючи, що нині «золотим» правилом для кожного компаративіста
став розгляд освітнього феномену в історико-соціально-економіко-культурному
контексті. Предмет дослідження українських науковців не обмежується системами освіти
зарубіжних країн, а є широким спектром педагогічних феноменів — освітньої політики,
релігійно-, культурно-, громадсько-педагогічних аспектів, моделей забезпечення якості
освіти, освітніх реформ підготовки вчителів, ІКТ-освіти [4, c. 9].
Відтак, порівняльна педагогіка використовує різні теоретичні й методологічні ресурси
соціальних і гуманітарних наук для вивчення систем освіти з метою отримання синтетичного
знання і повинна розглядатися як міждисциплінарне поле наукових досліджень. Згідно
з даними міжнародного дослідження розвитку педагогічної компаративістики (2010 р.)
80 % респондентів зазначили, що використовують результати соціологічних наук, 60 %
спираються на розвідки історичної науки, а 50 % завдячують ефективності своїх праць
економічній науці [10].
Виклад основного матеріалу. У нашому дослідженні ми виходимо з положення про
двокомпонентний характер міждисциплінарного виміру компаративних досліджень у
галузі професійного розвитку педагогів, який передбачає взаємозв’язок внутрішнього
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й зовнішнього векторів. Внутрішній вектор розглядаємо як взаємодію порівняльної
педагогіки з педагогічними галузями наукового знання, а саме:
• загальною педагогікою (врахування теорій та концептуальних підходів у процесі
розроблення методології порівняльного педагогічного дослідження, обґрунтуванні
мети, структури, змісту порівняльного дослідження; формулювання висновків на основі
об’єктивних закономірностей і взаємозв’язків освіти, навчання і виховання особистості;
вибудовування стратегій дослідницького пошуку на тлі досягнень педагогічної науки і
практики);
• дидактикою (концепції дидактики для аналізу модернізації навчально-виховного
процесу в закладах педагогічної освіти зарубіжних країн);
• історією педагогіки (відтворення просторово-часового і предметного різноманіття
педагогічної реальності; усвідомлення генези сучасних педагогічних феноменів, їх
детермінованості певними соціальними і культурними чинниками на конкретному
історичному етапі);
• експериментальною педагогікою (сучасні концепції експериментального пізнання
від спостереження до опису і від спостереження до логічного узагальнення й висновків;
метод відмінностей, що передбачає врахування прямого й опосередкованого впливу на
предмет дослідження),
• управлінням освітою (врахування основ педагогічного менеджменту, форм і
методів управління в централізованих та децентралізованих системах педагогічної
освіти, фінансування педагогічної освіти, принципів організації мережі педагогічних
навчальних закладів, функцій управління та інспектування з метою підвищення
конкурентоспроможності вітчизняної системи неперервної педагогічної освіти).
Як бачимо, в колі педагогічних дисциплін порівняльна педагогіка демонструє високий
гносеологічний рівень, охоплюючи велику кількість освітніх феноменів та педагогічних
ситуацій. З іншого боку, результати порівняльних розвідок розширюють і коригують дані
інших педагогічних наук, забезпечуючи зворотний зв’язок між ними [2, c. 59].
Здійснене дослідження засвідчило, що протягом двохсотлітнього періоду існування
порівняльна педагогіка тісно пов’язана з багатьма галузями гуманітарного (філософія,
історія, культурологія, антропологія, психологія) й соціального (соціологія, економіка,
політологія) знання, які суттєвим чином впливають на її становлення і розвиток.
Зв’язок порівняльної педагогіки з філософією є тривалим і продуктивним, оскільки
філософські ідеї стимулюють створення концепцій і теорій, фокусують вектор наукового
пошуку, слугують епістемологічною основою досліджень, сприяють синтезу їх результатів.
Варто зазначити, що педагоги-компаративісти із зарубіжних країн під час визначення
власної методологічної позиції найчастіше спираються на ідеї позитивізму, релятивізму
й історичного функціоналізму [11, c. 6–10]. Сучасні вітчизняні фахівці з порівняльної
педагогіки прагнуть здійснювати свої дослідження на засадах гуманітарної методології, що
ґрунтується на ідеях гуманістичної філософії, онтології і антропології, які сформувалися
в руслі постмодернізму як напряму некласичного знання, враховуючи закони розвитку
людини [1, c. 10]. За цих умов, явище неперервної педагогічної освіти розглядається в
контексті культурно-історичного процесу, що забезпечує професійний і особистісний
розвиток педагогів.
Важливий вплив на розвиток сучасної порівняльної педагогіки має психологічна наука,
що додає в коло досліджуваних компаративістами проблем не лише виявлення специфіки
національних систем педагогічної освіти, а й вивчення умов розвитку особистості педагога
в конкретних освітніх установах. Однак у процесі аналізу зв’язків порівняльної педагогіки
з психологією важливо враховувати, що закономірності розвитку особистості носять
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конкретно-історичний характер, і тому при зміні соціально-педагогічних умов змінюються
і параметри дослідження [9, c. 50].
Про взаємозв’язок порівняльної педагогіки з культурологією вперше заявив М. Садлер
більше 100 років тому, наголошуючи, що соціальна традиція є матрицею освіти. Він
стверджував, що пріоритетним критерієм співставлення має стати звернення до
сутності тієї чи іншої системи освіти, виявлення якої можливо лише при врахуванні її
соціокультурних детермінант. Сучасна порівняльна педагогіка розглядає культурологічні
дослідження як важливу умову ефективної «концептуалізації парадигми порівняльнопедагогічних пошуків» [14].
На тлі сучасних компаративно-педагогічних досліджень вирізняється тісний
взаємозв’язок порівняльної педагогіки із соціологією, що вивчає роль і місце людини в
суспільстві, а також у системі її соціальних зв’язків і відносин. Порівняльна педагогіка
запозичила від соціології низку методів дослідження, зокрема: анкетування, ранжування,
метод експертних оцінок, метод фокус-груп, соціокультурний аналіз та ін. Багато відомих
зарубіжних компаративістів (М. Седлер, І. Кендел, Б. Холмс, Г. Ноа, Е. Епштейн) є
соціологами за освітою, які у своїх дослідженнях спираються на методологічні принципи
і методи цієї галузі знання.
Студіювання автентичних наукових джерел з теми дослідження уможливив висновок
про те, що у порівняльній педагогіці досить широко використовуються дані соціальної
прогностики — важливого напряму сучасного суспільствознавства. Більшість соціальних
прогнозів аналізують перспективи розвитку педагогічної освіти, оскільки вона закономірно
розглядається як засіб «соціальної інженерії», покликаної регулювати соціальну поведінку
населення і здійснювати соціальний контроль за ним. Прогностичні розробки, які
спираються на об’єктивну оцінку тенденцій розвитку педагогічної освіти в минулому
і сьогоденні, становлять значний інтерес для порівняльної педагогіки. Зіставляючи їх
з аналізом сучасної ситуації в різних країнах і геополітичних регіонах, компаративісти
прагнуть визначити найбільш ймовірні шляхи розвитку педагогічної освіти в майбутньому,
передбачити виклики і проблеми, описати ймовірні сценарії її модернізації. Міжнародні
зіставлення в галузі педагогічної прогностики сприяють створенню науково обґрунтованих
програм розвитку педагогічної освіти на майбутні десятиліття [7, c. 69].
Міждисциплінарний підхід до здійснення компаративних досліджень покладено в
основу науково-дослідної роботи колективу відділу зарубіжних систем педагогічної освіти
і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Відділ
було створено у 1993 р., діяльність якого спрямована на виявлення концептуальних засад
становлення і розвитку різних систем та освітньо-виховних моделей, їх обґрунтування
і порівняння з вітчизняними підходами, концепціями та моделями, виявлення на цій
основі можливих напрямів впровадження прогресивних ідей зарубіжного досвіду з метою
модернізації системи неперервної педагогічної освіти України.
У різні роки колектив відділу займався такими міждисциплінарними науковопедагогічними проблемами:
1. Розвиток професійної освіти за рубежем. Концепції професійної освіти, зміст та
форми організації підготовки кадрів за рубежем (1996–1998 рр.).
2. Багаторівнева професійна підготовка фахівців у сучасних освітніх системах:
порівняльний аналіз (1999–2001 рр.).
3. Професійний розвиток фахівців у різних освітніх системах: порівняльний аналіз
(2002–2004 рр.).
4. Теорія і практика підготовки педагогічного та виробничого персоналу в зарубіжних
країнах (2005–2007 рр.).
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У результаті зазначених досліджень проаналізовано сучасні філософські основи
зарубіжної професійної освіти у компаративній перспективі; здійснено порівняльний
аналіз концепцій професійної підготовки у світовому педагогічному просторі; обґрунтовано
провідні тенденції у професійній підготовці педагогічних кадрів у зарубіжних країнах;
досліджено сутність, місце та роль неперервної освіти в процесі професійного становлення
фахівця; проаналізовано особливості дистанційного навчання в системах неперервної
професійної освіти; виявлено особливості підготовки фахівців до роботи і життя у
полікультурному просторі.
Підсумком колективної науково-дослідної роботи 1999–2001 рр. стала монографія
«Професійна освіта в зарубіжних країнах: порівняльний аналіз» [8], у якій всебічно
висвітлено досвід організації професійної освіти в зарубіжних країнах (США, Японія,
ФРН, Іспанія, Туреччина, Румунія та інших). У цій науковій праці розкрито провідні
тенденції реформування системи освіти, спричинені інформаційно-технологічною
добою; висвітлено новітні технології у професійному навчанні в зарубіжних країнах;
здійснено порівняльний аналіз процесів, які відбуваються в професійній освіті країн
світу; запропоновано можливі шляхи використання прогресивних ідей зарубіжжя в теорії
і практиці професійної освіти України.
У 2000-х рр. розвиток компаративних наукових досліджень у галузі професійної
освіти характеризується посиленням уваги до порівняльного аналізу національних систем
професійної освіти у контексті стратегій глобалізації, інтернаціоналізації та європеїзації.
Виявлено і проаналізовано стрижневі проблеми професійної освіти в ХХІ столітті
за напрямами: 1) професійна освіта в умовах формування єдиного світового освітнього
простору; 2) європейський вимір професійної освіти: вплив Європейського Союзу на
розвиток національних систем професійної освіти і підготовки; 3) сучасні тенденції
розвитку європейської професійної освіти в країнах ЄС у контексті глобалізації. Науково
обґрунтовано класифікацію різних моделей базової професійної підготовки, в основу
проектування яких закладаються три підсистеми: праця, капітал, освіта, а саме: ринково
орієнтована або ліберальна модель; модель професійних шкіл або державно регульована;
змішана або дуальна модель.
Під час науково-дослідної роботи протягом 2005–2007 рр. колективом відділу виявлено
основні напрями реформування професійної освіти в країнах Західної Європи; обґрунтовано
тенденції професійної підготовки виробничого персоналу в США; вивчено національні
підходи до нормативно-правового регулювання професійної освіти, зокрема розроблення
та запровадження сучасних професійних кваліфікацій в країнах ЄС в умовах формування
загальноосвітнього європейського простору; досліджено організаційно-змістові засади
підготовки педагогічного персоналу для закладів професійної освіти у Великій Британії,
США, Франції.
На початку ХХІ століття в контексті загальносвітової тенденції підвищення якості
освіти науковці відділу зосередили свою увагу на дослідженнях, спрямованих на виявлення
й характеристику ключових напрямів модернізації систем неперервної педагогічної освіти
в зарубіжних країнах. Саме у цей період педагогічна освіта в європейських країнах зазнала
значних змін, які пов’язані з широкими соціальними і політичними трансформаціями.
Розглядаючи вчителів як основних агентів впровадження європейської стратегії розвитку
освіти, Європейські інституції проголосили педагогічну освіту однією з основ європейської
соціальної моделі.
Зазначені положення міждисциплінарних досліджень сприяли визначенню теми
науково-дослідної роботи відділу на 2008–2010 рр. «Модернізація педагогічної освіти в
європейському та євроатлантичному освітньому просторі». Під час дослідження окреслено
основні напрями реформування педагогічної освіти в Єврорегіоні, а саме: 1) визначення

286

Професійна освіта і освіта дорослих в умовах інноваційного розвитку
вимог до навчальних програм та запровадження обов’язкової зовнішньої оцінки
навчальних результатів (розроблення стандартів змісту освіти і якості знань) у закладах
педагогічної освіти; 2) встановлення контролю за діяльністю закладів педагогічної освіти
з боку державної влади; 3) надання належної підтримки закладам педагогічної освіти
та школам у здійсненні їх діяльності; 4) забезпечення участі всіх зацікавлених сторін у
реформуванні педагогічної освіти та оцінці ефективності запроваджуваних змін.
Встановлено, що курикулярні реформи в галузі педагогічної освіти відбуваються за
основними напрямами, які відповідають ключовим завданням Болонського процесу,
зокрема: 1) уведення двоциклової структури ступенів вищої педагогічної освіти;
2) підготовка вчителів на основі компетентнісного підходу; 3) запровадження гнучких
шляхів педагогічної освіти і підготовки; 4) прискорення взаємовизнання кваліфікацій
та посилення мобільності. На підставі аналізу автентичних джерел виявлено провідні
тенденції розвитку педагогічної освіти на початку ХХІ століття.
Результати фундаментального дослідження відображено у монографії «Модернізація
педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі» [5], у
якій обґрунтовано філософсько-педагогічні аспекти модернізації сучасної освіти;
проаналізовано сутність європейського виміру педагогічної освіти та основні напрями
його впровадження; охарактеризовано розвиток змісту педагогічної освіти країн ЄС в
умовах європейської інтеграції; здійснено порівняльний аналіз національних кваліфікацій
педагогічних працівників у країнах Євросоюзу; окреслено розвиток національних систем
вимірювання якості педагогічної освіти в розвинених англомовних країнах; проаналізовано
розвиток національних систем педагогічної освіти Греції, Німеччини, Швейцарії, Норвегії,
Данії в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору.
Результати дослідження науковців відділу засвідчили, що одним зі шляхів оновлення
змісту неперервної освіти й навчальних технологій, узгодження їх із сучасними потребами
є орієнтація програм підготовки і професійного розвитку вчителів на компетентнісний
підхід і створення ефективних механізмів його запровадження. З огляду на зазначене
та враховуючи інтенсивний розвиток компетентнісно-кваліфікаційного підходу до
професійної підготовки вчительського корпусу у переважній більшості країн світу, темою
науково-дослідної роботи відділу на 2011–2013 рр. затверджено «Компетентнісний підхід
до підготовки педагогічного персоналу в зарубіжних країнах».
Фундаментальне дослідження компаративістів Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України дало змогу з’ясувати, що впровадження компетентнісного
підходу до підготовки педагогів передбачає: проектування нового змісту освіти;
розроблення інноваційних технологій розвитку професійних компетентностей;
забезпечення особистісно-розвивального характеру професійної підготовки і ефективної
самореалізації та саморозвитку студентів; оновлення змісту психолого-педагогічних
дисциплін з посиленням їхньої практичної спрямованості; дотримання принципів
міждисциплінарності та інтегративності при укладанні модулів, що передбачає змістову
інтеграцію дисциплін соціально-гуманітарного, природничо-наукового блоків професійної
підготовки, їх зв’язок із майбутньою професійною діяльністю; реорганізацію педагогічної
практики з урахуванням сучасних вимог до майбутньої професійної діяльності студентів
та структури їх компетенцій; постійний моніторинг процесу розвитку професійної
компетентності.
Матеріали за результатами наукових пошуків компаративістів відділу зарубіжних
систем педагогічної освіти і освіти дорослих протягом 2011–2013 рр. структуровано у
монографії «Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах: теорія
і практика» [3]. У цій науковій праці обґрунтовано міжнародні підходи до розроблення та
впровадження професійних кваліфікацій та стандартів (навчальних програм, навчальних
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планів) на основі компетентнісного підходу з метою підвищення якості змісту педагогічної
освіти і підготовки та приведення її у відповідність до сучасних вимог ринку праці.
Ці положення поглиблено і деталізовано науковим колективом відділу у порівняльнопедагогічному дослідженні «Тенденції професійного розвитку вчителів у країнах
Європейського Союзу і Сполучених Штатах Америки» (2014–2016 рр.).
У результаті науково-дослідної роботи проаналізовано концептуальні моделі
професійного розвитку вчителів, в основі яких лежить ідея самоскерованого навчання,
професіоналізації педагогічної діяльності та психолого-педагогічні аспекти особистісного
саморозвитку упродовж життя задля налагодження ефективної педагогічної суб’єктсуб’єктної взаємодії «викладач-студент» та «учитель-учитель» на засадах свободи вибору,
толерантності, демократичності, партисипативності, рівноправності та партнерських
відносин; охарактеризовано особливості професійного розвитку вчителів загальноосвітніх
шкіл у системах неперервної педагогічної освіти зарубіжних країн, що обумовлені
наявністю різних інституційних та організаційних моделей професійного розвитку
вчителів. Підсумком дослідження стало виявлення і аналіз тенденцій (організаційноструктурні та змістовно-процесуальні) професійного розвитку педагогів.
Результати фундаментальних колективних досліджень науковців відділу зарубіжних
систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України дають підстави стверджувати, що сукупність одержаних наукових
висновків і практичних рекомендацій мають важливе значення для подальшого розвитку
теорії, історії педагогіки та професійної педагогічної освіти і можуть бути використані у
підготовці педагогічного персоналу в Україні з урахуванням особливостей вітчизняної
системи освіти.
З метою забезпечення міждисциплінарної координації вчених у 2011 р. Інститутом
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України створено Центр порівняльної
професійної педагогіки на базі Хмельницького національного університету.
Центр порівняльної професійної педагогіки — це науково-методичне об’єднання
дослідників, які займаються порівняльним аналізом сучасних систем професійної
освіти, вивчають та рекомендують для впровадження нові ідеї та практичні доробки на
підставі експериментальної перевірки пропозицій щодо можливих шляхів удосконалення
професійної освіти в Україні.
Платфармою для об’єднання і обміну досвідом українських компаративістів став
Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної
педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів», що з 2012 р. щорічно
проводиться на базі Центру порівняльної професійної педагогіки. Семінар є дискусійним
майданчиком для вітчизняних і зарубіжних дослідників та педагогів з провідних вищих
навчальних закладів різних регіонів України, науково-дослідних інститутів НАПН
України та Республіки Польща, в межах якого обговорюються ключові проблеми
професійної підготовки фахівців у порівняльному контексті.
Українські й зарубіжні науковці мають змогу не лише представити колегам результати
своїх наукових пошуків, а й опублікувати їх у науковому журналі «Порівняльна професійна
педагогіка / Comparative Professional Pedagogy» (видавництво «De Gruyter Open»
(Берлін, Німеччина)), засновником якого є Центр порівняльної професійної педагогіки
на базі Хмельницького національного університету. Проблематика публікаційцього
фахового видання охоплює: теоретико-методологічні засади порівняльної педагогіки,
сучасні стратегії та тенденції розвитку освіти, зарубіжний досвід вирішення соціальнопедагогічних проблем розвитку освітніх систем. Важливим досягненням для популяризації
вітчизняної науки є те, що з науковим доробком українських компаративістів можуть
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ознайомитись колеги з різних країн світу, оскільки журнал включено до 23 міжнародних
наукометричних баз даних.
Висновки. Узагальнюючи результати здійсненого дослідження у ювілейний
рік Національної академії педагогічних наук України — рік її 25-ти річчя, важливо
визначити найбільш значущі теоретико-методологічні здобутки діяльності українських
компаративістів Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України крізь
призму міждисциплінарного виміру порівняльно-педагогічних розвідок:
— встановлено й охарактеризовано історичні періоди розвитку систем неперервної
педагогічної освіти в зарубіжних країнах протягом ХІХ—ХХІ ст.;
— проаналізовано науково-педагогічну спадщину видатних зарубіжних теоретиків і
практиків у галузі освіти (Н. Грундтвіг, М. Ноулз, Дж. Холт) й порівняльної педагогіки
(І. Кандель, У. Брікмен, Р. Пахоцінськи, Я. Пруха, Д. Холмс);
— вдосконалено методологічні основи порівняльної педагогіки, методи вивчення
численних і різноманітних зарубіжних джерел інформації, що формують базу педагогічної
компаративістики, принципи їх класифікації й ранжування;
— охарактеризовано організаційно-інституційні засади сучасної педагогічної науки у
зарубіжних країнах й проаналізовано основні напрями її розвитку;
— виявлено пріоритетні напрями освітньої політики та стратегії педагогічної освіти
в зарубіжних країнах на зламі ХХ—ХХІ ст.;
— розкрито роль державних органів, суспільно-політичних структур, науковопедагогічних товариств у реформуванні педагогічної освіти як важливого інституту
розвитку суспільства зарубіжних країн;
— досліджено процес трансформації зарубіжних систем педагогічної освіти в умовах
формування світового освітнього простору; обґрунтовано новий напрям наукового знання
— педагогіки транснаціональної вищої освіти як науки про закономірності передачі досвіду
в реаліях глобалізованого освітнього простору;
— у компаративістичному аспекті розкрито напрями підвищення якості педагогічної
освіти і досягнуті результати модернізації змісту, методів й технологій навчання;
— обґрунтовано тенденції розвитку систем неперервної педагогічної освіти зарубіжних
країн, розкрито роль і місце педагогічного персоналу в становленні дошкільної та шкільної
освіти й еволюції суспільства загалом;
— охарактеризовано сучасні підходи до оцінювання професійної підготовки майбутніх
педагогів на основі компетентнісного підходу й стандартизації педагогічної освіти
зарубіжних країн;
— виявлено особливості процесу професійного розвитку різних категорій педагогічного
персоналу в зарубіжних країнах;
— закладено основи нового напряму у вітчизняній компаративістиці — порівняльної
професійної педагогіки, предмет дослідження якої полягає у виявленні особливостей та
обґрунтуванні тенденцій у підготовці фахівців у різних освітніх та економічних системах
на основі їх тісного взаємозв’язку. Мова йде про органічне поєднання економічних
та педагогічних цілей, що спрямовані на соціально-культурний і духовний розвиток
особистості, її добробут та розкриття потенціалу.
Дослідження засвідчило, що на сучасному етапі розвитку педагогічної компаративістики
істотно зростає роль міждисциплінарного виміру, який уможливлює методологічний
діалог і наукову рефлексію, плекаючи цілісністьпорівняльної педагогіки як субдисципліни,
що володіє власними засобами і механізмами еволюції та відтворення.
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Avsheniuk N.M., Diachenko L.M. Interdisciplinary area of comparative researches of
educators’ professional development: Ukrainian context
Abstract. The article is devoted to the analysis of researches incomparative educationmade
by Ukrainian comparatists of the Institute of Pedagogical and Adult Education of the National
Academy of Educational Sciences of Ukraine concerning the teacherprofessional development
through the prism of interdisciplinary dimension on the basis of the correlation of foreign and
native experience in finding adequate solutions and improving pedagogical prognosis. The twocomponent character of comparative educationinterdisciplinarity, which involves the interconnection of the internal (interaction with branches of Pedagogy)and external (taking into account the
results of social and humanitarian sciences) vectors, is revealed. The most significant theoretical
and methodological achievements of Ukrainian comparatists of the Institute of Pedagogical and
Adult Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine are determined, in
particular the substantiation of a new direction in comparative education— comparative professional pedagogy, the research subject of which is to identify features and trends in the specialists
training within various educational and economic systems on the basis of their close interconnection.
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освіти НАПН України

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ТА
КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Анотація. У статті окреслено основні передумови соціально-економічних кризових
явищ сучасного українського суспільства та охарактеризовано роль професійної освіти
у їх розв’язанні. Обґрунтовано актуальність створення в системі професійної освіти
умов для формування в учнів і студентів усвідомленого кар’єрного вибору. Проаналізовано
концептуальні підходи (державоцентриський та особистісно-орієнтований) до визначення
професійної орієнтації молоді. Відповідно до вказаних проблем сформульовано провідні
завдання професійної освіти, проаналізовано засоби професійної орієнтації особистості та
вказано можливі шляхи реалізації консультування молоді з професійної кар’єри. Окреслено
пріоритетні напрями кар’єрного консультування учнів і студентів закладів професійної
освіти. Представлено основні етапи роботи Центрів із розвитку професійної кар’єри,
визначено психолого-педагогічні вимоги до особистості їх консультантів. Розкрито основні
види консультаційно-дослідницької діяльності (за ступенем і формами проникнення у
процеси кар’єрного розвитку).
Ключові слова: професійна освіта, професійна кар’єра, кар’єрний вибір, кар’єрний
розвиток, кар’єрне консультування, професійна орієнтація.
Вступ. В епоху становлення інформаційного суспільства, соціальної мобільності
і поліваріантності векторів саморозвитку актуалізуються проблеми усвідомленого
кар’єрного вибору, відповідно до індивідуально-особистісних пріоритетів ціннісносвітоглядної позиції, що окреслюють сенс буття людини та забезпечують рівновагу її
самореалізації в мінливому світі. У зв’язку з цим в сучасних соціокультурних умовах
особливо загострюється необхідність модернізації системи професійної орієнтації
школярів та актуалізації проблем формування в учнів і студентів професійної школи
відповідних кар’єрних орієнтацій і кар’єрної компетентності.
Упродовж останніх 25 років науковцями НАПН України було зроблено великий
внесок у вирішення проблем професійної орієнтації учнівської молоді. Широко відомі
праці В. Мадзігона, Н. Побірченко, В. Синявського, М. Тименка, Б. Федоришина й
інших дослідників. У публікаціях Д. Закатнова, В. Лозовецької, О. Мельника, О. Моріна,
М. Найдьонова, М. Піддячого, Н. Побірченко, В. Сидоренка, М. Тименка й інших учених
розкрито методичні засади професійного самовизначення учнів середніх загальноосвітніх
і професійних навчальних закладів. Теорія і практика професійної орієнтації пройшли
складний шлях свого становлення. У вітчизняній педагогіці до середини 70-х років
професійну орієнтацію розглядали як систему державних заходів, спрямованих на
формування в учнівської молоді психологічної готовності до вибору професій на основі
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потреб суспільства з урахуванням інтересів і схильностей особистості учня. У такому
розумінні концептуальним (провідним) елементом слугувало державне управління
процесом підготовки учня до вибору професії, що спрямовувалося на чітко означене
коло професій і певні галузі виробництва. Проте проблеми формування особистості учня
витіснялися на маргінес системи профорієнтаційних заходів.
Всупереч державоцентристському підходу, український дослідник Б. Федоришин
обґрунтував нові концептуальні підходи до розгляду професійної орієнтації, що
базувалися на баченні особистості не як об’єкта, а як суб’єкта професійного саморозвитку.
Відтак, особистість у контексті професійної орієнтації постає як суб’єкт діяльності, а її
головна мета полягає у підготовці учнів до професійного самовизначення. У зв’язку з цим
засоби професійної орієнтації набувають характеру сприятливих умов, що стимулюють
особистість до профорієнтаційної діяльності, а через неї — до самопізнання, рефлексії,
саморозвитку тощо, із спрямуванням на оптимальне вирішення життєвих завдань [20].
За такого підходу професійна орієнтація трактується як науково обґрунтована система
взаємопов’язаних економічних, соціальних, медичних, психологічних і педагогічних
заходів, спрямованих на активізацію процесу професійного самовизначення й реалізації
здатності особи до праці, виявлення її здібностей, інтересів, можливостей та інших
чинників, що зумовлюють вибір професії або спонукають до зміни виду трудової діяльності
[16, с. 15–16]. Саме особистісно-орієнтований підхід до професійної орієнтації учнівської
молоді та її методичні засади означили перспективні вектори досліджень науковців
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України [4; 5; 11].
Проте на етапі переходу від індустріального до інформаційного суспільства в підготовці
молоді до вибору сфери професійної діяльності та успішної самореалізації вже недостатньо
тільки засобів професійної орієнтації. Актуальною соціально-педагогічною проблемою
є формування в учнівської молоді кар’єрних орієнтацій, готовності до вибору й реалізації
професійної кар’єри, здатності до працевлаштування й подальшого кар’єрного розвитку тощо.
Соціально-економічна й політична нестабільність українського суспільства зумовила
зростання безробіття і зниження рівня життя населення. З-поміж причин економічної
кризи науковці виокремлюють особливу складність ситуації вітчизняного ринку праці,
нарікають на технологічну застарілість виробництва, переважання традиційних моделей,
методів і технологій економічного розвитку держави [10]. Від характеристик кар’єрних
орієнтацій молоді залежать успіхи соціально-економічного поступу держави. На наше
переконання, в процесі формування професійних і кар’єрних орієнтацій провідне
місце повинна займати система професійної освіти України. Однак активізації роботи
з формування уявлень про майбутню кар’єру та кар’єрні орієнтації учнівської молоді
перешкоджає успадковане з радянського минулого негативне ставлення до поняття
«кар’єра» і «кар’єризм».
Успішне подолання кризових явищ можливе, якщо в суспільстві сформуються ціннісні
пріоритети, узгоджені з новітніми європейськими стандартами. Ми усвідомлюємо, що
подолання кризи на рівні суспільної свідомості — це набагато складніший і важливіший
процес, ніж модернізація промислового виробництва. У зв’язку з цим особливу увагу
зосереджуємо на зміні уявлень про професійний успіх і професійну кар’єру.
Аналіз результатів попередніх досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів. Ще від
початку минулого століття зарубіжні вчені розпочали дослідження феномену кар’єри.
Її як процес саморозвитку людини на основі інтеграції ролей, оточень і подій визначав
Н. Джисберг [22, с. 5–17]: С. Хансен розглядав кар’єру як послідовність локальних виборів
взаємозалежних компонентів рольової інтеграції людини у сфері освіти, професійної
діяльності, родини, дозвілля [23, с. 167–169]. За визначенням Д. Сьюпера, кар’єра є
послідовністю занять і професійних ролей особи, які в сукупності виражають її загальну
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спрямованість на саморозвиток, ставлення до діяльності, насамперед, — професійної [24,
с. 88–92].
Започатковані дослідження з теорії і практики кар’єрного розвитку майбутніх
фахівців і в Україні. Зокрема, відомі праці В. Біскупа [1], Н. Величко [2], Т. Канівець [6],
Л. Карамушки [7],
М. Клименко [8],
Л. Кузьмінської [9],
Н. Підбуцької 14],
А. Поплавської [15], О. Слюсаренка [17], М. Сурякової [18], Е. Татарінова [19],
Н. Шевченко [21] та ін. Науковці Інституту професійно-технічної освіти НАПН України
послідовно досліджують проблеми: формування готовності учнівської молоді до вибору
й реалізації професійної кар’єри (С. Алєксєєва, Л. Єршова, Д. Закатнов), питання
психологічного забезпечення кар’єрного консультування учнів ПТНЗ (І. Гриценок,
Л. Злочевська, Л. Кузьмінська), створення умов для формування кар’єрних орієнтацій
(Н. Величко, В. Орлов), розвиток кар’єрної компетентності учнів ПТНЗ (С. Алєксєєва,
Д. Закатнов, В. Лозовецька, В. Орлов та ін.).
Мета статті полягає в акцентуванні уваги представників науково-освітнього простору,
зокрема суб’єктів професійної освіти, на теоретичному та практичному значенні
консультування для професійної кар’єри в системі сучасної професійної школи, а також
поширенні результатів наукових досліджень з означеної проблеми.
Виклад основного матеріалу. Результати наших досліджень свідчать, що освіта
в темпах свого розвитку відстає від соціально-економічного поступу суспільства;
випускники освітніх установ мають несформовані навички адаптування до динамічного
професійного середовища; значна кількість учнів неспроможні виокремити істотних
взаємозалежностей між знаннями та вміннями, набутими в ПТНЗ і потрібними для
виконання професійних дій на конкретній посаді; у більшості учнів ПТНЗ не сформовані
навички прийняття рішень стосовно професійного майбутнього, об’єктивних ставлень
до світу праці та ін. [3, с. 120-121]. Сучасна організація освітнього процесу і зміст
навчально-виховних заходів у системі професійно-технічної освіти, як констатує
В. Любарець, не забезпечують формування в учнів необхідного рівня компетентностей
для їхньої конкурентоспроможності й належного розуміння процесу становлення та
розвитку професійної кар’єри [12]. Процес планування професійної кар’єри потребує
не тільки системного розгляду, а й ґрунтовних підходів до науково-методичного
забезпечення консультування особистості в сучасних умовах. Можливості розв’язання
вказаної проблеми вбачаємо в розробці науково обґрунтованих, практико-орієнтованих
матеріалів, що будуть упроваджуватися в рамках функціонування створених освітньоконсультативних осередків, а саме: Центрів консультування з професійної кар’єри учнів
ПТНЗ, коледжів і технікумів.
Психолого-педагогічним засобом забезпечення кар’єрного розвитку особистості
визначаємо консультування для професійної кар’єри. Термін «консультування з
професійної кар’єри» введено до вітчизняного педагогічного дискурсу на початку ХХІ
століття, що пояснює наявність різних формулювань: «консультування з питань кар’єри»,
«консультування для кар’єри», «кар’єрне консультування» тощо.
Кар’єрні консультації ми розглядаємо як форму спілкування з майбутніми фахівцями,
учнями професійно-технічних навчальних закладів, студентами коледжів, технікумів,
вищих начальних закладів, що надається з метою пояснення ситуацій із формування
кар’єрної компетентності, розвитку кар’єри і рішення пов’язаних із цим проблем.
Консультування з професійної кар’єри спрямоване на подолання внутрішньо-особистісних
конфліктів професійного самовизначення та професійного розвитку особистості.
Такі форми спілкування можуть реалізовуватися шляхом розроблення альтернативних
сценаріїв професійного життя, сприяння зростанню професійної активності, створення
оптимістичної професійної перспективи, посилення «авторства» професійного життя,
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Розділ 4.
визначення нових смислів професійної діяльності, узгодження амбівалентних установок
і стосунків, спонукання до безперервного підвищення кваліфікації, коригування рівня
намагань особистості, самозбереження її професійної цілісності, передбачення можливих
ризиків, зумовлених змушеним її звільненням або зміною професії, попередженням можливих
деформацій, криз професійного розвитку тощо. Кар’єрне консультування учнів і студентів
закладів професійної освіти передбачає: визначення цілей майбутньої професійної діяльності,
яких вони прагнуть досягти впродовж життя, та шляхів їх реалізації; інформування щодо
стратегій пошуку роботи, питань складання індивідуального плану професійного розвитку
і кар’єрного зростання; розроблення конкретних освітньо-професійних траєкторій, згідно з
якими можна успішно реалізувати кар’єрні плани; організацію допомоги майбутнім фахівцям
у формуванні вмінь складати резюме (профіль компетенцій) та проходити співбесіду
з роботодавцями; виявлення професійно значущих здібностей, інтересів та нахилів;
діагностування сформованості професійних і особистісних якостей; сприяння розвитку
здатності до самопізнання, рефлексії, формування адекватної самооцінки тощо.
У методичному аспекті консультування є важливим засобом оцінки ситуацій,
незалежних суджень, що уможливлює виокремлення та осмислення як цілісних проблем,
так і окремих ситуацій у різних умовах, зокрема, якщо учень не спроможний виявити її
з внутрішніх позицій. Консультації з кар’єри спираються не тільки на досвід і знання, а
й на проведення конкретних і спеціалізованих досліджень. Така науково-дослідницька
діяльність буває здебільшого ефективною, оскільки, по-перше, передбачає задіювання
й активізацію багатого, узагальненого і перевіреного життєвого досвіду консультантів;
по-друге, здійснюється фахівцями з певних галузей знань та відповідним практичним
досвідом; по-третє, організовується за розробленими й схваленими програмами, що
вносить у цю роботу необхідну організаційну чіткість і відповідальність.
Позитивним явищем є створення Центрів з кар’єрного консультування у вищих
навчальних закладах України та регіональних консультативних центрів, що спеціалізуються
на певних видах консультаційної діяльності, які поступово оволодівають відповідними
методиками, набуваючи авторитету в системі професійної освіти. На їх базі на договірній
основі можуть проводитися дослідження і розроблятися комплекси рекомендацій. У
цьому істотну допомогу надають науковці НАПН України. На думку Н. Величко, шлях
до вирішення такої проблеми полягає в розробці науково обґрунтованих, практикоорієнтованих матеріалів, які будуть впроваджуватися на базі створених освітньоконсультативних осередків, а саме Центрів консультування з професійної кар’єри учнів
ПТНЗ [2]. У рамках функціонування консультаційних центрів із розвитку кар’єри у
співробітництві з ПТНЗ можуть формуватися експериментальні групи з урахуванням
характеру досліджуваних проблем, проблематики досліджень, обсягу робіт. Дуже часто
консультанти виконують функції експертів чи арбітрів, хоча основним їхнім завданням
є розробка варіантів удосконалення системи підготовки учнів до працевлаштування,
співпраці з роботодавцями, розвитку кар’єрної компетентності учнів і викладачів сучасної
професійної школи.
І в цій важливій справі можуть бути задіяні різні види консультаційно-дослідницької
діяльності: зовнішнє і внутрішнє консультування, різні його види за ступенем і формами
проникання в процеси кар’єрного розвитку. Ефективними мають бути дослідження з
активним заглибленням у процеси формування кар’єрної компетентності: проведення
експериментів, соціометричних обстежень, соціологічних опитувань, тестувань тощо.
Такі дослідження матимуть істотні результати, якщо проектуватимуться на засадах
конструктивного співробітництва науковців Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України, працівників консультаційного центру, педагогічних працівників,
керівників ПТНЗ, роботодавців.
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Висновки. Актуалізація проблем усвідомленого кар’єрного вибору в епоху становлення
інформаційного суспільства визначається низкою чинників, а саме: зростанням соціальної
мобільності і поліваріантності векторів саморозвитку особистості; відставанням освіти
за темпами її розвитку від соціально-економічного розвитку суспільства; недостатньою
сформованістю у молоді навичок адаптування в динамічному професійному середовищі;
нездатністю більшості учнів виокремити взаємозалежності між системою отриманих у
ПТНЗ знань і своїми безпосередніми функціональними обов’язками на конкретному
робочому місці; відсутністю у випускників ПТНЗ якісно сформованих навичок прийняття
рішень щодо професійного майбутнього, об’єктивного ставлення до світу праці тощо.
Успішне подолання соціально-економічних кризових явищ потребує становлення в
суспільстві ціннісних пріоритетів, узгоджених із новітніми європейськими стандартами,
подолання кризи на рівні суспільної свідомості; формування в майбутніх фахівців
кар’єрних орієнтацій в царині матеріального виробництва і духовного збагачення, вагомих
світоглядно-ціннісних орієнтирів пересічних громадян і суспільства загалом; розвитку
підприємницької і кар’єрної компетентностей та забезпечення умов для утворення
суспільства з високим рівнем готовності до успіху.
Активізація заходів щодо формування кар’єрних орієнтацій і розвитку кар’єрної
компетентності сприяє зростанню рівня готовності учнів до життя та активної трудової
діяльності. Науково-методичне забезпечення організації якісного консультування учнів і
студентів із планування й розвитку професійної кар’єри, створення освітнього середовища,
здатного задовольнити особистісні й суспільні потреби у формуванні в майбутніх фахівців
кар’єрної компетентності є першочерговим завданням центрів кар’єрного консультування.
Засобами реалізації консультування молоді з професійної кар’єри, на нашу думку, є:
розроблення альтернативних сценаріїв професійного життя, сприяння зростанню
професійної активності, створення оптимістичної професійної перспективи, посилення
«авторства» професійного життя, визначення нових смислів професійної діяльності,
узгодження амбівалентних установок і стосунків, спонукання до безперервного підвищення
кваліфікації, коригування рівня намагань особистості, самозбереження її професійної
цілісності, передбачення можливих ризиків, зумовлених змушеним її звільненням або
зміною професії, попередженням можливих деформацій, криз професійного розвитку тощо.
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Професійна освіта і освіта дорослих в умовах інноваційного розвитку
Yershova L., Orlov V., Zakatnov D. Methodological background of professional orientation and career guidance of vet students
Abstract. The article identifies the mail principles of social and economic crisis phenomena in
modern Ukrainian society and defines the role of vocational education in the process of solving
above said problems. Timeliness of the creation in the vocational education system the conditions
of pupil’s and student’s career conscious choice forming was justified in the article. Were analyzed
conceptual approaches (state-centered and personally oriented) to the definition of youth professional orientation. In accordance with the mentioned problems the main tasks of vocational education were formulated, also the means of professional orientation of the personality were describe,
and the possible ways of advising youth on professional career are outlined. The priority tasks of
career counseling of students and students of vocational education institutions are outlined. The
main stages of work of the Vocational Education Development Center were presented, the psychological and pedagogical requirements for the personality of their consultants are formulated.
Different kinds of consulting and research activities (on the degree and forms of intervention in
career development processes) have been identified and analyzed.
Keywords: vocational education, professional career, career choice, career development, career
counseling, professional orientation.
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Інститут педагогічної освіти
і освіти дорослих НАПН України

ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНО-ОСВІТНІХ ЧИННИКІВ НА ГАРМОНІЗАЦІЮ
ХАРАКТЕРУ СУЧАСНИХ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ
Анотація. Статтю присвячено дослідженню психологічних закономірностей впливу
професійно-освітніх чинників на процес гармонізації характеру сучасних юнаків та дівчат.
Автором теоретично проаналізовано поняття «характер особистості»; визначено критерії
гармонійності, типи і рівні гармонійності характеру; проведено емпіричне дослідження
рівня гармонійності характеру старшокласників і студентів різних спеціальностей та
експериментально доведено, що духовно-моральний розвиток і професійна спрямованість
особистості зумовлюють гармонізацію характеру юнаків і дівчат.
Ключові слова: особистість в юнацькому віці, характер особистості, характерологічний розвиток, гармонійний характер, дисгармонії характеру, професійно-освітні
чинники, гармонізація характеру.
Вступ. В умовах реформування українського суспільства вітчизняна культура
відзначається прагматизмом, індиферентністю стосовно духовного виміру буття.
Загострення політичної кризи, економічна нестабільність, зростання міграційних процесів
є показниками порушення гармонійних стосунків у суспільстві, що зумовлює поширення
розвитку дисгармоній характеру серед різних верств населення (дітей, молоді, дорослих).
Неврівноваженість, егоцентризм, агресивність, втрата самовладання, слабовілля,
безвідповідальність — усе це є проявами дисгармоній характеру, які постають причинами
психологічних проблем наших співвітчизників.
У сучасних закладах освіти недостатньо уваги приділяється проблемі гармонізації
характерологічного розвитку юнацтва. Учнівська і студентська молодь переважно
зорієнтована на засвоєння наукових знань та інноваційних технологій. За відсутності
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зразків гармонійної поведінки молодь змушена самостійно шукати особистісно ціннісні
форми взаємодії з навколишнім світом з метою адаптації до складних умов життя. Але
пристосування до психогенних умов сучасності перешкоджає продуктивному розвиткові
самосвідомості й руйнує гармонію внутрішнього світу особистості, що зумовлює
дисгармонійний розвиток характеру юнаків та дівчат.
В умовах зростання безробіття і конкуренції на ринку праці багато молодих людей,
які вже отримали вищу освіту (інженери, педагоги, лікарі та ін.) змушені змінювати свою
кваліфікацію. Пристосування до стресогенних умов економічного і психологічного тиску
також викликає особистісні девіації, які детермінують різні форми патохарактерологічного
розвитку. Набуті дисгармонійні риси характеру не тільки не сприяють конструктивній
професійній самореалізації, але навпаки, стають джерелом психологічних проблем
молодих людей [6, с. 45]. Ця сумна реальність сучасного життя зумовлює актуальність
визначення професійно-освітніх чинників гармонізації характеру юнацтва.
Метою статті є висвітлення результатів дослідження впливу професійно-освітніх
чинників на процес гармонізації характеру старшокласників і студентів.
Проблемі характероутворення приділяли увагу представники філософії (Аристотель,
Теофраст), психотерапії (К. Леонгард, Е. Фромм, К. Юнг, О. Лазурський), а також
радянської (Б. Ананьєв, М. Левітов, С. Рубінштейн та ін.) і сучасної психології
(В. Абраменко, І. Бех та ін.).
На основі теоретичного аналізу духовно-філософських, науково-психологічних
і психотерапевтичних підходів нами визначено поняття «характер особистості» як
динамічне психічне утворення, система стійких кластерів рис, сформованих відповідно
до темпераменту, почуттів, волі, інтелекту та духовно-моральних утворень особистості
[5, с. 33]. Основою характероутворення особистості є ставлення людини до духовного
і матеріального світу (до себе, до інших людей, до суспільства, до світу в цілому)
(В.Мясищев) [4]. Риси характеру формуються в процесі багаторазової реалізації людиною
своїх ставлень у відповідних вчинках. Вони мають дихотомічні властивості — можуть бути
конструктивними або деструктивними.
Гармонійність характерологічного розвитку особистості забезпечується єдністю її
розуму, почуттів і волі, актуалізацією вищої потреби в пошуках сенсу життя (В. Франкл,
Д. Леонтьєв, Т. Титаренко), розкриттям духовного потенціалу (Е. Помиткін, М. Савчин), що
сприяє моральній самоактуалізації (А. Маслоу, Г. Балл, І. Маноха). Основою гармонійного
характероутворення є моральнісні ставлення — це щирість, увага, доброзичливість до
тих, на кого вони спрямовані. Гармонійний характер є структурою конструктивних рис,
де кожна риса виражає певне моральнісне ставлення, що забезпечує конструктивність
взаємин і вчинків особистості. Ми спиралися на дихотомічні критерії гармонійності
характеру, визначені М. Бурно: духовно-моральна вихованість — невихованість; цілісність
— неповнота; урівноваженість — неврівноваженість; сила — слабкість характеру [3].
Дисгармонійний характер — є комплексом деструктивних рис, які не підпорядковані
моральній саморегуляції і спричиняють стан психологічного дискомфорту або у самої
людини, або з боку її оточення. Дисгармонії характеру можуть бути вродженими, або
набутими. Психологічними чинниками їх розвитку є дефіцит моральності і самоконтролю,
що викликає неузгодженість між самосвідомістю, почуттями і поведінкою [1].
Проблема гармонізації характеру найбільш гостро постає в юнацькому віці,
оскільки це сензитивний період щодо духовно-морального самовизначення і свідомого
характероутворення особистості (Д. Ельконін). Особистісний розвиток може бути як
продуктивним (особистісне зростання і становлення гармонійного характеру), так і
непродуктивним, що зумовлює розвиток дисгармонійного характеру. Становлення
характеру юнаків і дівчат зумовлено впливом різноспрямованих чинників. З одного
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боку, гормональна перебудова організму, висока збудливість, вплив негативних
соціокультурних факторів визначають підвищення психічної напруги, що сприяє
дисгармонійним проявам. Проте активізація емоційних, когнітивних функцій, моральної
самосвідомості, рефлексії, прагнення до духовного пошуку є психологічним підґрунтям
для гармонійного самовиховання [5, с. 9]. Детермінантами продуктивного особистісного
розвитку юнаків та дівчат вчені визначають як зовнішні фактори (сприятливі умови життя
й виховання, доброзичливе соціальне оточення), так і внутрішньоособистісні чинники:
врівноважений темперамент (С. Максименко), подолання внутрішньо особистісних
суперечностей (Г. Костюк); сформованість ієрархічної системи цінностей (В. Абраменко,
Д. Леонтьєв); актуалізація буттєвих потреб (А. Маслоу); актуалізований духовний
потенціал (Е. Помиткін, М. Савчин); здатність до особистісної саморефлексії (І. Булах),
адекватної моральної самооцінки (Л. Москальова) та життєтворчості (Л. Сохань);
духовно-моральна спрямованість (Б. Братусь, Г. Васянович), особистісна активність щодо
самовиховання (І. Бех) [2].
Виклад основного матеріалу. Нами було здійснено емпіричне вивчення особливостей
духовного потенціалу і гармонійності характеру сучасної молоді різнопрофільних
навчальних закладів. У дослідженні взяли участь 1735 старшокласників, учнів ПТНЗ і
студентів ВНЗ віком 14–23 роки. З них: 450 старшокласників (загальноосвітніх шкіл (далі
— ЗОНЗ), спортивної школи, гімназії з поглибленим вивченням англійської мови (далі —
лінгв. ЗОНЗ), природничо-математичної школи (далі — матем. ЗОНЗ)); 118 учнів Центру
професійно-технічної освіти переробної промисловості (за фахом «Кухар», «Бармен»,
«Офіціант») (далі — ПТНЗ), 60 учнів будівельного коледжу за фахом «Архітектура»));
985 студентів ВНЗ (за фахом «Практична психологія», «Початкова освіта», «Математикафізика», «Іноземна філологія», «Викладач рідної мови і літератури», «Історія»,
«Менеджмент», «Інформатика», «Музика», «Дизайн», «Образотворче мистецтво»,
«Хореографія») і 122 студенти духовного училища (далі — ДНЗ) (за фахом «Пастир»,
«Регент», «Іконопис», «Катехізис»).
Показники гармонійності характеру і духовного потенціалу досліджувалися
за методиками «Структура і зміст характеру» (Н. Павлик) і «Духовний потенціал
особистості» (Е. Помиткін) [9].
В процесі емпіричного дослідження виявлено кількісні показники, які вказують на
певний рівень розвитку гармонійності характеру юнаків та дівчат. Результати емпіричного
дослідження показали, що рівні розвитку гармонійності характеру мають якісні ознаки
(певний набір рис, які визначають спосіб поведінки й адаптації юнацтва, узгодженість
у взаємодіях, спілкуванні, діяльності). Тому рівні гармонійності отримали такі назви:
низький рівень — «дисгармонійний» характер (високі показники деструктивних рис при
низьких показниках конструктивних рис); рівень нижче від середнього — «потенційнодисгармонійний» характер (домінування деяких деструктивних рис над конструктивними);
рівень вище від середнього «адаптований» характер (домінування певної частини
конструктивних рис над деструктивними) і високий рівень — «гармонійний» характер
(високі показники конструктивних рис при низьких деструктивних). Гармонійний
характер відзначається цілісністю (узгодженістю у взаємодіях, спілкуванні, діяльності);
моральною вихованістю (у поведінці виявляються відповідальність, сумлінність,
альтруїстичне ставлення до оточуючих); урівноваженістю (при потраплянні у складні
ситуації проявляються принциповість, креативність, емоційна стійкість, впевненість,
оптимізм); силою (при виконанні діяльності простежується організованість, терплячість,
самоконтроль, а в проблемних ситуаціях виявляються стресостійкість та енергійність).
Адаптований характер проявляється у відповідальному, доброзичливому,
толерантному ставленні у значущих стосунках, яке може сполучатися з мотивами
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корисливості, марнославства; поведінка у складних ситуаціях відзначається впевненістю,
оптимізмом, креативністю, але іноді можуть проявлятись імпульсивність або нетерплячість;
в діяльності виявляється активність. В цілому, такий характер визначає психологічний
комфорт особистості, адаптивність до умов середовища й самореалізації юнаків та дівчат
в професійній діяльності.
Потенційно-дисгармонійний характер не має гармонійної цілісності й моральної
вихованості, що виявляється у несформованості моральнісних ставлень до інших, що
маскується за лицемірними проявами доброзичливості, емпатії, у вчинках простежується
безвідповідальність; реакції на складні соціальні ситуації проявляються у тривожності,
ригідній фіксації на проблемі; у діяльності проявляється педантизм, прагнення закінчити
розпочату справу, але не вистачає організованості, енергійності й самоконтролю.
Врівноваженість і сила потенційно-дисгармонійного характеру частково розвинуті, що
дозволяє юнакам та дівчатам за сприятливих умов перебувати у відносно комфортному
психологічному стані, але за умов стресу можливе загострення деструктивних рис, що
сприяє розвитку більш глибокої характерологічної дисгармонії.
Дисгармонійний характер юнацтва відзначається нецілісністю, неконгруентністю,
що виявляється неусвідомленістю егоцентричності ставлень до інших, недоцільністю
вчинків; моральною невихованістю, безвідповідальністю, нечесністю, лицемірством,
маніпулятивністю у взаємодіях, агресивністю; неврівноваженістю, яка у складних
соціальних ситуаціях пов’язана зі збудливістю, звинуваченням інших, емоційною
лабільністю, роздратованістю, ригідністю афектів, песимізмом; безхарактерністю, що
простежується при виконанні діяльності як неорганізованість, слабовілля, невміння
довести справу до кінця. Все це зумовлює неадаптивність і некерованість поведінки юнаків
та дівчат.
Серед старшокласників 25,2% респондентів мають дисгармонійний характер, серед
учнів ПТНЗ — 19,6%, студентів ВНЗ — 20,7%, студентів ДНЗ — 10%. У таких юнаків і
дівчат спостерігається переважання лицемірства, агресивності, збудливості над чесністю,
альтруїзмом, самоконтролем. Несформованість моральнісних ставлень (егоцентризм,
корисливість, безвідповідальність, агресивність) і конструктивних навичок взаємодії
з іншими зумовлюють деструктивність та некерованість їх поведінки (збудливість,
імпульсивність).
Потенційно-дисгармонійний характер продемонстрували 30,1% учнів ЗОНЗ і
студентів ВНЗ та 33,1% учнів ПТНЗ і 27,1% студентів ДНЗ, які відзначаються частковою
сформованістю конструктивних рис (відповідальності, емпатії, креативності), що
виступають як компенсаторні механізми і певною мірою нівелюють дисгармонії характеру
(ригідність, песимізм, тривожність, невротичність, слабовілля тощо).
Адаптований характер було виявлено у 30,1% старшокласників, 29,2 % учнів ПТНЗ,
у 28,1% студентів ВНЗ і у 22,2% студентів ДНЗ. Ці юнаки і дівчата доброзичливі,
відповідальні, організовані, впевнені, стресостійкі, здатні до психологічної адаптації
у соціумі. Проте у них не вистачає цілісності характеру, тому в їх поведінці часом
простежуються імпульсивність, корисливість, марнославство, педантизм.
Гармонійний характер продемонстрували 14,6 % старшокласників, 19,1% учнів ПТНЗ,
21,1% студентів ВНЗ і 48,7% студентів ДНЗ. У цих досліджуваних конструктивні риси
(сумлінність, альтруїзм, креативність, емоційна стійкість, самоконтроль, енергійність та
ін.) значно переважають над деструктивними (егоїзмом, слабовіллям тощо), що зумовлює
конгруентність їх взаємин, доцільність прояву вольової активності, гармонійність
поведінки й продуктивність діяльності.
Найвищі показники гармонійного характеру порівняно з іншими мають студенти
духовного училища, серед яких спостерігається найменший відсоток респондентів з
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дисгармонійним (10,0%) і найбільша кількість — з гармонійним (48,7%) характером.
Думаємо, що це пов’язано з тим, що вплив духовно-морального розвитку гармонізує
характер юнаків і дівчат, адже вони не зупиняються на етапі адаптації до умов середовища,
а прагнуть до постійного самоудосконалення. Найнижчі показники гармонійності
характеру спостерігаються в учнів ЗОНЗ. Але враховуючи те, що у старшокласників
менша сукупність життєвого досвіду і духовно-моральних знань, стає зрозумілим, чому
вони мають менш гармонійний характер, ніж учні ПТНЗ і студенти ВНЗ. Серед них було
виявлено учні, які вивчали курс «Християнська етика», що продемонстрували значно
вищий рівень гармонійності характеру, ніж інші старшокласники. Це підтверджує
припущення стосовно духовно-моральної детермінації гармонійності характеру в
юнацькому віці.
Учні ПТНЗ мають вищі показники гармонійності характеру порівняно зі
старшокласниками, але нижче, ніж у студентів ВНЗ [7]. За нашим розумінням, це вказує
на те, що студенти ВНЗ завдяки високому освітньому рівню більш здатні до свідомого
самовладання й гармонізації власного характеру.
Отже, результати дослідження свідчать про тенденцію до зростання кількості
досліджуваних з високим рівнем гармонійності характеру пропорційно освітньому і
духовно-моральному рівню особистості.
Дослідження кількісних показників в різнопрофільних навчальних закладах показало,
що гармонійність характеру юнацтва значно залежить від профілю освіти. Порівняльний
аналіз рівнів розвитку гармонійності характеру учнів 9-го і 11-го класів різнопрофільних
ЗОНЗ та студентів 1-го і 3-го курсів різнопрофільних ПТНЗ і ВНЗ дозволив встановити
особливості впливу різних типів навчально-професійної діяльності на прояв гармонійності
характеру в юнацькому віці. Найбільш зростають показники гармонійного характеру з 1-го
до 3-го курсу (від 29,3 % до 46,5%) і знижується відсоток студентів з дисгармонійним
характером (від 18,8% до 6,9%) у духовному училищі. Це вказує на детермінаційний
вплив духовно-морального розвитку особистості в процесі гармонізації характеру.
Навчання у духовному училищі пов’язано з розвитком мотивації духовно-морального
самовдосконалення; навичок моральної роботи над собою (регулярна сповідь, дотримання
моральних настанов), що сприяють розвитку рефлексії, внутрішнього локусу контролю,
безкорисливому ставленню до інших людей; дотримання посту, обмеження фізіологічних
потреб формують вольові якості. Отже, духовно-моральне самовдосконалення зумовлює
цілісну гармонізацію характеру.
На другому місці щодо зростання показників гармонізації характеру знаходяться
студенти за фахом «Мистецтво» (від 13,8% до 28,6%), «Викладач рідної мови і літератури»
(від 24,4% до 29,6%), «Архітектура» (від 13,6% до 15,8%), а також учні спортивної школи
(від 10% до 20,8%). Це означає, що в процесі опанування духовними, мистецько-творчими
й спортивними професіями відбувається гармонізація характеру, яка проявляється у
зростанні кількості осіб, що мають гармонійний і адаптований характер, при зниженні
відсотка респондентів з дисгармонійним і потенційно-дисгармонійним характером.
Вважаємо, що феномен гармонізації характеру майбутніх митців, вітчизняних
філологів, архітекторів і церковнослужителів пов’язаний з тим, що предмет професійної
діяльності, маючи ознаки гармонійної цілісності (духовна філософія, музика, література,
живопис, дизайн, хореографія, архітектура), в процесі інтеріоризації викликає духовні
переживання, які перетворюються у стійкі мотиви, що актуалізують вищі цінності у
гармонійні риси характеру.
Саме залучення юнацтва до духовно-творчої діяльності, розвиток художніх, музичних
здібностей сприяє духовній самоактуалізації особистості, яка зумовлює гармонійний
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розвиток характеру. Констатовано, що спорт, як метод розвитку вольових якостей, також
сприяє гармонійній цілісності характеру юнаків і дівчат.
Зниження рівня гармонійності характеру відбувається в учнів 11 класів ЗОНЗ (від 23,3%
до 16,7 %), матем. ЗОНЗ (від 11,8% до 6,5%), і лінгв. ЗОНЗ (від 16,7% до 11,5%), а також у
студентів за спеціальностями «Історія» (від 28,6% до 16,7%), «Практична психологія» (від
23,2% до 15,8%), «Початкова освіта» (від 28,1% до 17,4%), що проявляється у зростанні
відсотка респондентів з дисгармонійним та потенційно-дисгармонійним характером при
зниженні кількості представників адаптованого і гармонійного характеру. На нашу думку,
ця тенденція зумовлена по-перше, переважанням в системі сучасної освіти інтелектуальної
(раціональної) модальності особистісного розвитку за рахунок духовно-моральної та
емоційно-почуттєвої; по-друге, фіксацією учнів і студентів не на гармонійно-цілісних
об’єктах творчості, а на абстрактній інформації та психолого-педагогічних проблемах.
Найбільш виразно процес дисгармонізації характеру простежується за спеціальністю
«Іноземна філологія», де відсоток студентів з дисгармонійним характером до 3-го курсу
зростає (від 17,6% до 38,5%), а кількість представників гармонійного характеру різко
знижується (від 23,5% до 5,1%). Ми вважаємо, що головним чинником дисгармонізації
характеру майбутніх іноземних філологів є внутрішньо особистісний культуральний
конфлікт, зумовлений суперечливістю цінностей вітчизняного менталітету, притаманного
українським студентам, з цінностями тих культур, з якими їм доводиться ідентифікуватися,
вивчаючи західні та східні мови. Цей когнітивний дисонанс є фактором соціальнопсихологічної дезадаптації й дисгармонізації характеру юнаків та дівчат.
Виявлено також тенденцію щодо якісних показників з негативною модальністю за
усіма вибірками генеральної сукупності досліджуваних: констатовано значне перевищення
середньостатистичних показників лицемірства над показниками чесності. Водночас
виявляється психологічна компенсація за рахунок посилення відповідальності.
Отримані дані вказують на те, що духовний розвиток, естетично-творча професійна
діяльність сприяють гармонізації характеру юнаків і дівчат, спорт позитивно впливає на
їх психологічну адаптацію, а високе інтелектуальне навантаження зумовлює дисбаланс
між інтелектуальним, моральним, емоційним та фізичним розвитком особистості, що
негативно відображається на становленні характеру юнацтва. Вплив вікових особливостей
на гармонійність характеру юнацтва не простежується.
Отже, результати дослідження доводять, що гармонійність характеру детермінується
життєвим досвідом, рівнем освіти, профілем навчання і духовно-моральним розвитком
особистості.
Дослідження духовного потенціалу сучасної молоді показало, що найбільший відсоток
досліджуваних з низьким рівнем духовного потенціалу (14,3%), при найменшій кількості
респондентів, які мають високий рівень духовного потенціалу (21,7%), спостерігається
серед учнів ЗОНЗ, що зумовлено недостатністю духовно-морального досвіду. Юнаки
і дівчата з низьким рівнем духовного потенціалу не дотримуються духовно-моральних
принципів співіснування (вони недоброзичливі, нетолерантні, безвідповідальні).
Деактуалізація духовного потенціалу проявляється у фіксації особистості суто на
біологічних потребах, байдужості до оточуючих, природи, духовного світу.
Юнаки та дівчата з середнім рівнем духовного потенціалу виявляють зусилля щодо
подолання своїх недоліків, підтримують доброзичливі стосунки з іншими, виявляють до
них повагу, справедливість, намагаються жити за загальнолюдськими принципами, ведуть
здоровий спосіб життя, прагнуть до самостійного завершення розпочатих справ.
Високий рівень духовного потенціалу юнацтва означає інтеграцію вольових якостей
з духовною спрямованістю особистості. Ці юнаки та дівчата прагнуть до реалізації
гуманістичних, естетичних, екологічних цінностей; вони відповідальні, здатні до
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самопізнання, самоактуалізації, самовдосконалення, мають прагнуть знайти духовний
сенс у багатьох подіях і явищах дійсності.
Студенти духовного училища випереджають інші категорії юнацтва за рівнем
актуалізації духовного потенціалу (88,5% мають високий рівень духовного потенціалу).
І це закономірно, адже у духовне училище вступають абітурієнти, які мають досвід
духовного розвитку. Близько половини студентів з високим рівнем духовного потенціалу
спостерігається у ВНЗ: у майбутніх практичних психологів (49,3%), педагогів-початківців
(53,6%), митців (56,8%), іноземних філологів (57,3%), викладачів рідної мови і літератури
(56,8%) та істориків (52,1%). Трохи менше, ніж половина, досліджуваних з високим рівнем
духовного потенціалу виявилося серед учнів ПТНЗ (близько 48%). Показники духовного
потенціалу мають такі вікові тенденції: до зростання — у студентів будівельного коледжу,
інституту мистецтв і духовного училища; до зниження — в учнів спортивної школи і ПТНЗ
переробної промисловості. Отже, результати дослідження свідчать, що на актуалізацію
духовного потенціалу юнацтва також впливає рівень освіти і профіль навчання.
Для вивчення закономірностей впливу духовного потенціалу на гармонійність
характеру юнацтва також використовувався метод полярних груп. У загальній вибірці
були виділені підгрупи з гармонійним і дисгармонійним характером, серед яких визначено
відсотковий розподіл юнаків і дівчат з різним рівнем духовного потенціалу. У вибірці з
дисгармонійним характером переважає низький та середній рівень духовного потенціалу,
а у групі з гармонійним — значно превалює високий рівень духовного потенціалу, що
підтверджує гіпотезу про духовну детермінацію гармонійності характеру [8].
В процесі якісної інтерпретації емпіричних даних нами також були виявлені загальні
показники, що свідчать про певний тип гармонійності характеру в юнаків і дівчат. Кількість
респондентів з глибоко-дисгармонійним типом характеру в ЗОНЗ — 24,2%, у ПТНЗ —
21,1%, у ВНЗ — 18,4%, у ДНЗ — 2,1%. У цих юнаків і дівчат несформовані моральнісні
ставлення, емоційно-вольовий самоконтроль, в поведінці проявляються егоцентризм,
агресивність, конфліктність, безвідповідальність, слабовілля, прагнення до споживацтва,
маніпулювання, що зумовлює їх неспроможність до конструктивної самореалізації й
взаємодії з іншими людьми. Внаслідок індивідуалізму й ригідної впертості вони не
виявляють здатності до адаптивного входження в соціальне середовище.
Відсоток досліджуваних, які мають жорстко-дисгармонійний тип характеру, значно
вище у ЗОНЗ (27,3%), ніж у ПТНЗ (15,4 %), ВНЗ (16,4 %) і ДНЗ (7,9 %). Ці респонденти
відзначаються дисбалансом між наполегливістю, рішучістю, стресостійкістю, впевненістю,
агресивністю, з одного боку, і несформованістю духовно-моральних якостей (совісності,
чесності, емпатії), з іншого. Емоційно-вольова активність, що позбавлена духовноморального змісту, спрямована лише на прагматичне самоствердження особистості.
М’яко-дисгармонійний тип характеру мають 33,4% учнів ЗОНЗ, 38,4% учнів ПТНЗ,
41,1% — у ВНЗ і 45,2% — у ДНЗ. Такі досліджувані відрізняються духовно-неврівноваженим
характером, що зумовлений однобічно розвинутими щирістю, відповідальністю, совісністю
і слабкістю емоційно-вольового самоконтролю, що визначає їх нездатність керувати
своїми почуттями, поведінкою і відповідати власним моральним вимогам.
Відсоток респондентів з духовно-гармонійним типом характеру значно вище у
ДНЗ (44,8%), ніж у ЗОНЗ (15,1%), ПТНЗ (25,1%) і ВНЗ (24,1%). Такі юнаки і дівчата
мають розвинутий моральний самоконтроль, сумлінність, відповідальність і здатні до
самовладання у складних ситуаціях, духовно-моральної самоактуалізації, побудови
гармонійних стосунків, альтруїзму, безкорисливої допомоги потребуючим, плідної творчої
співпраці з іншими.
На основі результатів дослідження виокремлюється така тенденція: серед генеральної
сукупності досліджуваних переважають юнаки і дівчата з м’яко-дисгармонійним
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характером. На другому місці — показники духовно-гармонійного типу. Результати
емпіричного дослідження вказують на зниження відсотка респондентів з глибокодисгармонійним типом характеру при зростанні кількості представників духовногармонійного типу серед студентів порівняно зі старшокласниками. Це свідчить про
духовне і особистісне зростання сучасної молоді пропорційно освітньому рівню.
В ході дослідження також було встановлено характерологічно-професійні відмінності
за допомогою визначення однорідних вибірок за t-критерієм Стьюдента. Представники
різних спеціальностей за характерологічними ознаками поділяються на такі типи:
гуманітарний тип, що має м’який характер, розвинені духовно-моральні риси (совісність,
альтруїзм, емпатію); технічний тип, представники якого відрізняються жорстким
характером, урівноваженістю, стресостійкістю, організованістю, впевненістю; і суміжні
типи, які за одними характеристиками наближаються до гуманітарного, а за іншими — до
технічного. До гуманітарного типу належать представники всіх духовних спеціальностей
і фаху «Викладач рідної мови і літератури». Технічний тип створюють представники
технічного і спортивного напрямів (учні математичної і спортивної шкіл, студенти за
фахом «Математика-фізика», «Інформатика»). До проміжних типів, які тяжіють до
гуманітаріїв, належать студенти мистецьких спеціальностей, історії, початкової освіти,
психології, менеджменту. За критерієм креативності однорідну вибірку створюють
майбутні музиканти, художники дизайнери, хореографи, іконописці, регенти, інформатики
і менеджери, що підтверджує тезу, що саме творчість гармонізує характер, зближуючи
гуманітарний і технічний типи.
Отже, результати емпіричного дослідження довели значущість професійно-освітніх та
духовних чинників на гармонізацію характеру сучасних юнаків і дівчат.
Висновки. Узагальнюючи результати дослідження, зробимо наступні висновки.
1. Проведене емпіричне дослідження свідчить про духовне зростання і гармонізацію
характеру у студентів порівняно зі старшокласниками.
2. Гармонійність характеру в юнацькому віці визначається духовно-моральним і
життєвим досвідом особистості, рівнем освіти і профілем навчання.
3. Духовно-моральний розвиток, естетично-творча професійна діяльність сприяють
цілісній гармонізації характеру, а високе інтелектуальне навантаження зумовлює дисбаланс
між інтелектуальним, моральним, емоційним та фізичним розвитком особистості, що
негативно відображається на становленні характеру юнацтва.
4. Спорт позитивно впливає на становлення вольових рис і психологічну адаптацію
юнаків та дівчат.
5. Гармонізацію характеру зумовлюють переважно розвиток духовно-моральних і
вольових рис; комунікативні та креативні якості виконують інструментальну функцію,
гармонійність їх функціонування забезпечується духовно-моральною спрямованістю.
6. Розвиток духовно-моральної саморегуляції сприяє становленню спочатку адаптивної
гармонійності, а згодом — загальної гармонійності характеру старшокласників, учнів
ПТНЗ і студентів.
7. Ефективним методом гармонізації характеру в юнацькому віці виступає духовноморальна самоактуалізація особистості, яка має два аспекти: негативний (свідома
боротьба з проявами власних дисгармоній) і позитивний (актуалізація духовно-творчого
потенціалу, підвищення духовно-моральної активності, прагнення до самопізнання,
самовдосконалення, добра, краси, істини).
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Abstract. The article is devoted to the study of the psychological patterns of influence an
aducation and professional factors to harmony of the character of modern youth. The concept of
«character of the personality» is theoretically analyzed by author; the criteria of harmony, types
and levels of harmony of character are determined. It has been lead the empirical research of a
harmony of character of senior pupils and students of different specialties. Has been experimentally
proved that the spiritual and moral development and the professional orientation of personality
determined the harmonization of the character of high school students and students at higher
educational institutions.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДБОРУ УЧНІВСЬКОЇ
МОЛОДІ ДО ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Анотація. У статті висвітлено результати фундаментального дослідження
«Психолого-педагогічні технології відбору учнівської молоді до вищих навчальних закладів
педагогічного профілю», виконаного в Інституті педагогічної совіти і освіти дорослих НАПН
України; представлено інноваційний проект професійного психологічного відбору майбутніх
педагогів та моніторингу їх професійної придатності упродовж навчання у ВПНЗ.
Ключові слова: професійний психологічний відбір майбутніх педагогів; придатність
майбутнього педагога до освітньо-професійної діяльності; психограма майбутнього
педагога; педагогічні здібності; протипокази до педагогічної діяльності.
Вступ. Актуальність проблеми професійного психологічного відбору майбутніх
педагогів викликана процесом оновлення та подальшого удосконалення системи
професійної орієнтації в Україні, зокрема запровадженням нових форм і методів
профорієнтаційної роботи, визначенням перспективних підходів до професійної
діагностики та психологічного професійного відбору особистості у діяльність як закладів
освіти різних рівнів, позашкільних закладів, так і служб зайнятості [2]. Так, у «Національній
стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки» зазначено, що вдосконалення
системи відбору молоді на педагогічні спеціальності є одним з найактуальніших для
педагогічної освіти питань. Актуальність та доцільність вирішення проблеми професійного
відбору майбутніх педагогів визначені кількома причинами.
По-перше, професійний відбір на етапі вступу до вищого педагогічного навчального
закладу забезпечує можливість прогнозування успішності професійної підготовки
майбутнього педагога на підставі визначення та подальшого формування придатності
особистості до педагогічної діяльності.
По-друге, професійна підготовка майбутніх педагогів передбачає витрати різного плану,
що не завжди виправдовуються. У контексті цього доречним є висловлення К. Гуревича:
«Кожна людина може оволодіти будь-якою професією (або майже будь-якою), але
вся справа в тому, скільки на це знадобиться сил та часу. Період трудової активності
людини обмежений, а непродуктивна, безрадісна діяльність не тільки особисте нещастя
— вона відображається, у кінцевому рахунку, на всьому суспільстві. Тому прогнозування
професійної придатності та шляхів її формування ніколи не втратить свого актуального
значення» [1].
Ще одна причина полягає в тому, що результати ЗНО не завжди дозволяють
спрогнозувати успішність професійної підготовки особистості у вищому педагогічному
навчальному закладі. Психофізіологічні особливості, психічні якості та особистісні
властивості, що необхідні для успішної освітньо-професійної діяльності майбутніх
педагогів, виявляються найбільш прогностичним критерієм.
Проблема психологічного професійного відбору розроблена у вітчизняних та
зарубіжних психологічних теоріях особистості, що презентовані в наукових працях
Л. Виготського, О. Леонтьєва, У. Майшела, К. Платонова, А. Маслоу, Р. Кеттелла,
К. Роджерса, В. Рибалки та ін.; психологічних теоріях мотивації, розроблених В. Вілюнасом,
А. Маслоу, К. Роджерсом, О. Леонтьєвим, Х. Хекхаузеном та ін.; психологічних концепціях
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діяльності та пізнавальних процесів, представлених у наукових доробках С. Рубінштейна,
Л. Виготського, Г. Костюка, О. Леонтьєва, психологічних концепціях профорієнтації,
що висвітлені в працях Е. Зеєра, Г. Костюка, Є. Клімова, Е. Мілер’яна, Д. Ніколенко,
І. Назімова, Н. Побірченко, М. Пряжникова, В. Рибалки, Б. Федоришина та ін. [3]. Але,
для психолого-педагогічної науки і практики залишилося відкритим питання розробки
науково-обґрунтованих, відповідних сучасному стану розвитку суспільства та освіти,
психологічних технологій професійного відбору майбутніх педагогів, що спрямовані як
на визначення їх професійної придатності, так і на збереження професійного здоров’я
особистості.
На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2008 р. «Про
затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення» №
842, Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня 2012 р. №
4312–17, проекту «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки»,
а також враховуючи об’єктивну потребу та соціальну значущість якісної підготовки
педагогічних працівників й її надзвичайну актуальність та практичне значення, в Інституті
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України упродовж 2014–2016 рр. виконане
фундаментальне дослідження «Психолого-педагогічні технології відбору учнівської
молоді до вищих навчальних закладів педагогічного профілю». Мета цієї статті —
висвітлити основні результати цього дослідження.
У процесі виконання НДР було розроблено, апробовано і впроваджено інноваційний
проект психологічного професійного відбору учнівської молоді до вищих педагогічних
навчальних закладів та моніторингу професійної придатності майбутніх педагогів упродовж
навчання, що включає технології оцінки і моніторингу індивідуально-типологічних
особливостей особистості, її емпатійності; емоційно-вольової, комунікативної, когнітивної
сфер майбутніх педагогів; професійної спрямованості; охоплює процеси діагностики та
науково-обґрунтованого, діагностико-прогностичного, планово-діяльнісного стеження за
станом і зміною показників придатності особистості до освітньо-професійної діяльності
упродовж навчання у вищому педагогічному навчальному закладі; прогнозування на
цій основі успішності оволодіння педагогічною професією та успішності педагогічної
діяльності.
Концептуальні засади дослідження з вищеозначеної проблеми ґрунтувалися
на вихідних положеннях психотехніки (І. Шпільрейн, С. Геллерштейн, А. Гастєв,
А. Болтунов, А. Щербаков, В. Чебишев, А. Журавський, Н. Бернштейн, Б. Теплов),
психології праці (І. Бойко, К. Гуревич, В. Димерський, В. Зінченко, Б. Ломов, Е. Мілерян,
Д. Ошанін, Д. Панов, В. Шадріков); філософсько-психологічних ідеях людиноцентризму
(І. Зязюн, В. Кремень, С. Максименко), психологічних теоріях особистості, діяльності,
мотивації, особистісно-орієнтованого виховання (І. Бех, В. Вілюнас, Л. Виготський,
Г. Костюк, О. Леонтьєв, А. Маслоу, С. Рубінштейн, А. Петровський, В. Петровський,
К. Роджерс, В. Рибалка, Т. Титаренко, Х. Хекхаузен); психологічних засадах професійного
самовизначення, профорієнтації і профвідбору, готовності до професійної праці
(О. Донченко, Е. Зеєр, Є. Клімов, Є. Мілерян, І. Назімов, Д. Ніколенко, П. Перепелиця,
В. Моляко, А. Осницький, Н. Побірченко, М. Пряжніков, В. Синявський, Б. Федоришин)
[5].
Виклад основного матеріалу. Ключова ідея дослідження полягала в тому, що оцінка і
формування професійної придатності майбутніх педагогів представляють собою елементи
єдиної системи підготовки молодої людини до педагогічної діяльності та забезпечення
успішної її реалізації упродовж всього професійного шляху. Адекватна оцінка придатності
молодої людини до освітньо-професійної діяльності у вищому педагогічному навчальному
закладі значною мірою зумовлює досягнення належного рівня професійної компетентності,
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що виявляється в успішності навчання та успішності трудової діяльності, у задоволеності
працею і в прагненні особистості до професійного самовдосконалення.
Концептуальні засади дослідження склали особистісно-діяльнісний і професіологічний
підходи, принципи психологічного професійного відбору майбутніх педагогів,
професіографічний та психодіагностичний методи, а також прогностичні критерії, за
якими визначалася придатність особистості до освітньо-професійної діяльності в сфері
педагогічної освіти (професійна спрямованість, морально-етичні якості, мислення та
інформаційна грамотність, інноваційна культура, комунікативні та організаційні здібності,
емоційно-вольові якості, емпатія, індивідуально-типологічні властивості).
Виконавцями цього дослідження було вивчено професійну спрямованість особистості
як складний мотиваційний комплекс, що включає усвідомлені і неусвідомлені мотиви
вибору професії, а також прагнення, наміри, інтереси, спонукання, очікування, схильності
та можливості задовольнити свої творчі потенції у майбутній сфері діяльності. Вивчення
морально-етичної сфери особистості майбутнього вчителя здійснювалося з метою
обґрунтовання критеріїв морального розвитку особистості у контексті психологічного
професійного відбору. Такими критеріми визначено моральну надійність та психологічне
здоров’я особистості майбутнього вчителя. Критеріми розвитку когнітивної сфери
майбутнього вчителя є інформаційна грамотність та конструктивне мислення, що
визначають систему розумових операцій з образами, символами, знаками, об’єднану
певним когнітивним стилем та стратегією розв’язування навчально-професійних задач,
розумову здатність, педагогічні здібності, педагогічну обдарованість. Дидактичні,
конструктивні, перцептивні, мовні, експресивні, організаторські, сугестивні, прогностичні
здібності, здібності до педагогічної рефлексії визначені як складові комунікативної сфери
особистості, що відтворюють комунікативний аспект професійної придатності майбутніх
педагогів. Емоційність (емоційна чутливість), емпатійність, емоційна сталість, позитивні
емоції радості та їх перевага над емоціями страху і гніву, вміння виразити свої почуття
(експресивність), самоконтроль, цілеспрямованість, наполегливість, працьовитість,
рішучість, сміливість, організованість інтегруються у структурі емоційно-вольової сфери
майбутнього педагога. Індивідуально-типологічні властивості учнівської молоді є одним з
чинників професійної придатності майбутніх педагогів, формування у них індивідуального
стилю освітньо-професійної діяльності.
Методи аналізу, оцінки професійної придатності, засоби її оцінки та моніторингу
забезпечили об’єктивність, надійність, достовірність та прогностичність проведення
оціночних заходів. Провідними методами психологічного професійного відбору майбутніх
педагогів стали спостереження, психологічний та професіографічний аналізи освітньопедагогічної діяльності, визначення критеріїв оцінки професійної придатності особистості
майбутнього педагога, що використовувалися з метою опису особливостей педагогічної
професії, процесу оволодіння цією професією, визначення професійно важливих якостей
майбутнього педагога, конструювання процедур оцінки професійно важливих якостей
майбутнього педагога як окремих складових професійної придатності особистості.
Складовими придатності майбутніх педагогів до освітньо-професійної діяльності є
професійна спрямованість, морально-етичні якості, мислення та інформаційна грамотність,
інноваційна культура, комунікативні та організаційні здібності, емоційно-вольові якості,
емпатія, індивідуально-типологічні властивості, що визначаються за експериментально
обґрунтованими критеріями, серед яких найбільш суттєвими та інформативними є такі,
як здатність до конструктивного спілкування в процесі здійснення основних завдань
інноваційної педагогічної діяльності (обмін інноваційною інформацією, взаємодія і
взаєморозуміння з іншими); інноваційна спрямованість (потреби, мотиви, цінності
інноваційної педагогічної діяльності); риси характеру педагога-інноватора (ініціативність,
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креативність, відповідальність, рішучість тощо); усвідомлення себе як суб’єкта
інноваційної діяльності і носія інноваційної культури (Я-концепція педагога-інноватора);
індивідуальні особливості пізнавальних процесів та інтелектуальної діяльності (готовність
до подолання інерції мислення, стійка система знань, що розкривають сутність, структуру
і види інноваційної діяльності; вміння цілеспрямовано генерувати нові нестандартні ідеї з
використанням інтелектуальних можливостей і механізмів їх самоактуалізації; володіння
знаннями про освоєння і впровадження інновацій у практичну діяльність, спеціальними
методами, прийомами і засобами, використання яких дає змогу активно включатися
в інноваційну діяльність); індивідуально-типологічні особливості (сила і рухливість
нервово-психічної діяльності).
Засобами оцінки та моніторингу професійної придатності майбутніх педагогів є:
1) оцінка та моніторинг індивідуально-типологічних особливостей майбутніх педагогів:
методики «Визначення сили нервової системи», «Визначення врівноваженості нервової
системи», «Визначення рухливості нервової системи», «Визначення переважаючого типу
темперамента», «Виявлення типу темперамента» (А. Бєлов), теппінг-тест (Є. Ільїн);
2) оцінка та моніторинг емоційно-вольової сфери майбутніх педагогів: методики
«Характеристики емоційності», «Дослідження вольової організації особистості» (Є. Ільїн);
3) оцінка та моніторинг комунікативної сфери майбутніх педагогів: методики «КОС-2»
(виявлення і оцінка комунікативних та організаторських схильностей), «Визначення
комунікативних схильностей», «Виявлення рівня афіліації» (Р. Овчарова), «Вивчення
рівня комунікативного контролю» (М. Шнайдер), «Діагностика комунікативної
установки», «Діагностика комунікативної толерантності», «Діагностика емоційних
бар’єрів у міжособистісному спілкуванні» (В. Бойко);
4) оцінка та моніторинг рівня емпатійності майбутніх педагогів: методики «Діагностика
рівня емпатії» (І. Юсупов), «Діагностика рівня емпатійних здібностей (В. Бойко);
5) оцінка та моніторинг когнітивної сфери майбутніх педагогів: методики «Червоночорна таблиця» (Ф. Горбов), «Пам’ять на числа» (О. Мілєр’ян), «Кількісні відносини»
(Н. Кремер), тест розумового розвитку АСТРР (О. Борисова, К. Гуревич та ін.), тест
Р. Амтхауера, опитувальник Р. Кеттела, «Самооцінка фахової інноваційної культури
педагога» (О. Ігнатович);
6) оцінка та моніторинг професійної спрямованості: методики «Мотивація досягнення
успіху» (С. Пакуліна); «Учбова мотивація студентів» (А. Реан, В. Якунін, у модифікації
Н. Бадмаєвої); «Морфологічний тест життєвих цінностей» (В. Сопов, Л. Карпушина);
«Якоря кар’єри» (Е. Шейн, переклад та адаптація В. Чикер, В. Вінокурова), «Рівень
професійної спрямованості студентів» (РПС) (Т. Дубовицька), «Самоактуалізація
особистості» (Е. Шострем, Н. Каліна).
Технології оцінки та моніторингу індивідуально-типологічних особливостей,
емпатійності, емоційно-вольової, комунікативної, когнітивної сфер, професійної
спрямованості майбутніх педагогів розроблено за результатами психологічного та
професіологічного аналізу педагогічної діяльності. Психологічний та професіологічний
аналіз педагогічної діяльності здійснено на засадах функціонально-алгоритмічного
підходу (Р. Зараковський), методу структурного аналізу (В. Зінченко, В. Гордон),
структурно-алгоритмічного підходу (Б. Суходольський), структурно-психологічної
концепції (В. Шадріков), концепції аналізу інтегративних психічних процесів (А. Карпов).
Основним результатом психологічного та професіологічного аналізу педагогічної
діяльності став психолого-професіографічний профіль навчально-професійної діяльності
студента вищого педагогічного навчального закладу (ВПНЗ). Такий профіль включає:
1) характеристику навчально-професійної діяльності студента ВПНЗ (функції:
цілепокладальні функції — орієнтувальна, мобілізуюча (стимулююча), розвивальна,
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інформаційна; організаційно-структурні функції — конструктивна, організаційна,
комунікативна й гностична; види діяльності: навчальна, виховна, організаційна,
консультативна, самоосвітня; типові завдання: прогноз і планування, конструювання
і реалізація, регулювання і коригування, оцінка результатів і визначення нових задач
професійного навчання та розвитку особистості; вміння та навички: соціальні — готовність
брати на себе відповідальність, бути активним у прийманні рішень та їх реалізації, соціальна
перцепція, емоційна стійкість, саморегуляція, саморозвиток і самоосвіта; комунікативні —
виразність, образність та яскравість мовлення, володіння кількома мовами, організаційні
здібності; інформаційні — володіння інформаційними технологіями, уміння визначати,
критично осмислювати й використовувати інформацію; інтелектуальні — зорова та
слухова чутливість, увага, сприйняття і розуміння текстів, сприйняття лексичних одиниць
і смислових відрізків тексту, зорово-слухова, словесно-логічна пам’ять; теоретичне,
абстрактне та конструктивне мислення, творча уява, інноваційність;
2) професійно важливі якості студента ВПНЗ (просоціальний характер мотивації,
наполегливість, самоконтроль, самоприйняття, здатність до переконування й сугестії;
гностичні, проективні, креативні вміння; комунікативні, організаторські й конструктивні
вміння; емпатійсть, емоційна стійкість, вольова регуляція, ергічність, рухливість нервових
процесів).
Технологія оцінки та моніторингу індивідуально-типологічних особливостей майбутніх
педагогів включає діагностику та відстеження динаміки властивостей нервової системи
(сили, рухливості, врівноваженості та ін.), що відображають особливості протікання
нервових процесів збудження та гальмування в центральній нервовій системі, визначають
темперамент та зумовлюють індивідуальний стиль навчально-професійної діяльності
особистості.
Технологія оцінювання та моніторингу емпатійності майбутніх педагогів
охоплює діагностику та відстеження змін емпатійних властивостей (альтруїстична
спрямованість, емоційна активність, широта емоційного репертуару, адаптивна гнучкість
емоцій, комунікативна толерантність, розвиненість експресії, здатність до сінтонії,
спостережливість, уява, інтуїція, здатність до ідентифікації) майбутніх педагогів як
важливої складової їх професійної придатності.
Технологія оцінки та моніторингу емоційно-вольової сфери майбутніх педагогів
охоплює діагностику та відстеження змін показників емоційно-вольовоі сфери особистості
(емоційна чутливість, емоційна збудливість, інтенсивність емоцій, тривалість емоцій,
негативний вплив емоцій, на ефективність діяльності і спілкування. ціннісно-смислова
організація особистості, організація діяльності, рішучість, наполегливість, самоволодіння,
самостійність, загальний показник вольової організації особистості).
Технологія оцінки та моніторингу комунікативної сфери майбутніх педагогів включає
процедури діагностики та відстеження динаміки комунікативного потенціалу особистості
(комунікабельність, відкритість, співчуття, співпереживання, виразність, образність
та яскравість мовлення), комунікативних схильностей; комунікативних здібностей;
комунікативної культури (комунікативні установки, комунікативний контроль,
комунікативна компетентність).
Технологія оцінки та моніторингу когнітивної сфери майбутніх педагогів як процес
визначення придатності майбутніх педагогів до навчально-професійної діяльності
охоплює діагностику пізнавальних процесів та прогнозування на цій основі успішності
оволодіння обраною студентами педагогічною спеціальністю, а також моніторинг та
розвиток професійного інтелекту майбутніх педагогів.
Технологія оцінки та моніторингу професійної спрямованості майбутніх педагогів
включає діагностику та відстеження динаміки показників зацікавленості та інтересу
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молодої людини до педагогічної діяльності, що конкретизуються в показниках сили чи
слабкості прагнення молодої людини до оволодіння педагогічною професією за обраною
спеціальністю, виявлення планів та мотивів професійного становлення і розвитку
особистості як суб’єкта навчально-професійної діяльності, визначення ієрархії установок
та цінностей майбутніх педагогів.
В процесі апробації розроблених технологій встановлено, що професійна придатність
майбутніх педагогів на рівні психічних процесів виявляється в особливостях діяльності
сенсорно-перцептивної, мнемічної та мово-мисленнєвої систем (високі рівні розвитку
зорової та слухової чутливості; емоційної стійкості, саморегуляції; уваги, сприйняття і
розуміння текстів, сприйняття лексичних одиниць і смислових відрізків тексту, соціальної
перцепції; зорово-слухової, словесно-логічної пам’яті; теоретичного, абстрактного та
конструктивного мислення, творчої уяви, інноваційності; виразності, образності та
яскравості мовлення).
Водночас виявлено, що для переважної більшості вступників до вищих педагогічних
навчальних закладів властиві низький (37,6%) та нижче середнього (38,1%) рівні розвитку
професійної придатності. Високий рівень професійної придатності виявлений у 1,6%
абітурієнтів, показник вище середнього рівня мають 8,2% вступників, середній рівень
професійної придатності властивий 14,5% абітурієнтів ВПНЗ. При цьому констатовано
те, що особливості темпераменту майбутніх педагогів виявляються перш за все на
поведінковому рівні, впливають на працездатність, ефективність навчально-професійної
діяльності [4]. У майбутніх педагогів також переважають висока (34%) і помірна (45%)
емоційність (емоційна чутливість). Більшість майбутніх педагогів мають високу (42%) і
середню (36%) оцінку збудливості. Показник інтенсивності емоцій складають відповідно
високий (45%) і середній (40%) рівні. Для більшості опитаних (87%) тривалість емоцій
відповідає високому (34%) і середньому (43%) рівням. У 12% виявлено високий рівень
негативного впливу емоцій, тоді як середній рівень складає 26% і низький рівень — 62%.
За результатами дослідження, загальний показник вольової організації особистості
характеризується переважно середнім проявом (62%), високий рівень складає 14%,
низький рівень — 24%. Визначено, що: 25% майбутніх педагогів мають низький рівень
емпатійності. Кількість майбутніх студентів ВПНЗ із високим рівнем сформованості
комунікативних умінь складає 34%, достатнього рівня — 52%, низького рівня — 14%.
Серед усіх досліджуваних 15% абітурієнтів наближені до високого рівня інтелекту, 65%
— отримали середні показники, а 20% — рекомендується працювати над підвищенням
інтелектуально-професійного рівня. Серед мотивів вибору педагогічної професії визначені
професійні (12%), предметні (10%), престижні (7%), утилітарно-прагматичні (28%),
соціальні (9%), інфантильні (10%). Мотиви наслідування склали 8% та 16% майбутніх
педагогів, тобто їм властива не визначена мотивація.
Усі досліджувані ознаки професійної придатності були систематизовані та узагальнені
у психограмі майбутнього педагога, основними компонентами якої є:
1. Психофізіологічні особливості — стресостійкість, тобто здатність працювати в
умовах хронічного психоемоційного напруження, постійна готовність до непередбачуваних
ситуацій; протипокази — надмірна сповільненість, інертність.
2. Комунікативні особливості — високий рівень комунікабельності та емпатійності,
чітке та виразне мовлення; протипокази — замкненість, некомунікабельність, підвищений
егоцентризм, дефекти мовлення.
3. Когнітивні (інтелектуальні) особливості — високий рівень розвитку всіх
пізнавальних процесів, ерудованість, грамотне мовлення, схильність до пізнання нового
та творчості; протипокази — ригідність мислення.
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4. Особливості регулятивної (емоційно-вольової) сфери — уміння достатньою мірою
контролювати власну поведінку та емоції, витримка, високий рівень відповідальності;
протипокази — слабкий самоконтроль поведінки та емоцій, надмірна запальність і
дратівливість.
5. Загальні особистісні особливості — належна соціальна спрямованість особистості як
система високоморальних і громадянських її цінностей, а також безкорисливе ставлення
до людей, любов до дітей; протипокази — байдужість до людей загалом і відсутність
безкорисливого інтересу до них.
Задатками розвитку педагогічних здібностей виступають: високий рівень активованості
та чутливості нервової системи; висока лабільність нервової системи; низькі показники
інтровертованості; здатність до емоційної саморегуляції. Загальними протипоказами до
педагогічної діяльності є: дисгармонійна «Я-концепція», акцентуації характеру, виражена
неврівноваженість, піддатливість гнітючим настроям, підвищена дративливість, дефекти
аналізаторних систем, пізнавальних процесів, когнітивні розлади, дефекти мовлення,
психози, неврози.
Висновки. Висвітлені у цій статті результати дослідження «Психолого-педагогічні
технології відбору учнівської молоді до вищих навчальних закладів педагогічного
профілю» мають теоретичне та практичне значення для сучасної педагогічної освіти.
Впровадження в практику педагогічної освіти технологій психологічного професійного
відбору майбутніх педагогів забезпечує умови для професійного самовизначення молоді,
визначення здатності особистості до педагогічної діяльності, оптимальної професійної
підготовки майбутніх педагогічних працівників, збереження професійного здоров’я.
Оцінка та формування професійної придатності майбутніх педагогів є не лише гострою
необхідністю, але й багатогранним і складним процесом. Його не можна здійснювати
розрізнено, хоч і за допомогою досить ефективних заходів. Тут вимагається систематична,
послідовна і довготривала робота. Забезпечити ефективність цього процесу може тільки
чітко поставлена на психологічній основі робота, що враховує все розмаїття впливів
на процес професійного становлення, розвитку та професіоналізації педагогічних
працівників.
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Ihnatovych O.M. Psychological and pedagogical selection technologies of pupils to
higher pedagogical educational institutions
Abstract. The article presents there sultsof fundamental research «Рsychological and pedagogical technology of selection of students of higher educational institutions of pedagogical profile».
This study was performed in the Institute of pedagogical and adult education of the National
Academy of pedagogical Sciences of Ukraine. The article presents the innovative project of professional psychological selection of future teachers and monitoring the irprofessional suitability.
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СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ
Анотація. У статті розглянуто сучасний зарубіжний та вітчизняний досвід
використання сучасних педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх
кваліфікованих робітників. Описано послідовність створення європейської інноваційної
системи безперервної професійної освіти і навчання. Розкрито засади міжнародного
співробітництва в контексті розвитку європейських інтеграційних процесів в освіті та
педагогічної інноватики. Висвітлено інноваційні форми і технології професійної освіти у
країнах ЄС. Окреслено досвід використання інноваційних технологій у професійній освіті
України. Описано здобутки Інституту професійно-технічної освіти НАПН України у
науковому обґрунтуванні інноваційних технологій у професійній освіті. Надано пропозиції
з подальшого вдосконалення інноваційної педагогічної діяльності у професійній освіті.
Ключові слова: професійна освіта, підготовка майбутніх кваліфікованих робітників,
педагогічна інноватика, інноваційна педагогічна діяльність, інноваційне професійне
навчання, інноваційні педагогічні технології, інноваційні технології професійного навчання,
інноваційні виробничі технології.
Вступ. Для подолання кризового стану економіки та успішної євроінтеграції
України необхідне широке впровадження інноваційних технологій у всіх галузях
вітчизняної економіки. У 2015 р. Україна стала асоційованим членом Рамкової програми
Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», одним із завдань
якої є сприяння розвитку інноваційності та конкурентоспроможності європейської
промисловості й бізнесу. У «Середньостроковому плані пріоритетних дій уряду до 2020
року» [5] зазначається, що ключовим фактором зростання інвестиційної привабливості
та конкурентоспроможності країни є створення умов для розвитку інновацій.
Однією з основних умов реалізації цих стратегічних завдань є підготовка
кваліфікованих фахівців для різних галузей економіки, здатних мислити та діяти
інноваційно, використовувати сучасні виробничі технології. Для цього й сама освіта має
стати інноваційною. На думку В. Кременя, якісна освіта має виховувати інноваційну
особистість, здатну сприймати і творити зміни, спроможну осягнути потреби в інноваціях
та їх продукувати [1].
Для забезпечення розвитку інноваційних властивостей майбутніх кваліфікованих
робітників у професійній освіті необхідно запроваджувати інноваційні педагогічні
та виробничі технології. На сьогодні у ПТНЗ надбаний значний досвід інноваційної
педагогічної діяльності. Педагогами широко використовуються проектні, інформаційні,
інтерактивні технології навчання, постійно здійснюється пошук і впровадження нових
форм і методів роботи з учнями. Водночас, у впровадженні цих технологій часто
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спостерігається безсистемність, слабке врахування наявних умов та профілю підготовки,
бездумне запозичення досвіду тощо. Учні й педагоги часто не готові до інноваційного
навчання. Недостатність методичної літератури для використання інноваційних
технологій у професійній освіті спонукає педагогів ПТНЗ шукати необхідне навчальнометодичне забезпечення в мережі Інтернет чи розробляти його самостійно, що не завжди
гарантує якість цих матеріалів. Запровадження інновацій не супроводжується глибоким
теоретичним аналізом, експериментальною перевіркою їх ефективності.
Питання педагогічної інноватики широко досліджуються вітчизняними та зарубіжними
науковцями (І. Дичківська, М. Кларін, В. Слатьонін та ін.). Проблемам запровадження
інноваційних технологій у професійній освіті присвячені публікації О. Курбатова [1],
В. Паржницького [3], В. Радкевич [6], С. Сисоєвої [4] та ін. Співробітниками Інституту
професійно-технічної освіти НАПН України підготовлено монографію «Теорія і практика
впровадження інноваційних технологій навчання у професійну підготовку кваліфікованих
робітників» [7], в якій здійснено теоретичний аналіз проблеми впровадження інноваційних
технологій навчання у професійно-технічну освіту, проаналізовано сучасну практику
впровадження означених технологій навчання у професійну підготовку кваліфікованих
робітників, визначено й охарактеризовано методичні засади застосування інноваційних
технологій у професійно-технічній освіті.
Водночас, на практиці залишаються невирішеними багато проблем. Запровадження
інноваційних технологій у професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників на
сьогодні гальмується недостатністю наявного законодавчого та нормативного регулювання
інноваційної діяльності в освіті. Слабко враховується сучасний зарубіжний досвід
інноваційної педагогічної діяльності у професійній освіті та навчанні. Відсутня системна
співпраця освітян і науковців у запровадженні інноваційних технологій. Необхідне
розроблення цілісних, науково обґрунтованих, системних стратегій інноваційного
розвитку професійної освіти, що ґрунтуються на сучасних методологічних засадах та
використанні інноваційних технологій навчання. Потребують подальших досліджень
питання обґрунтування інноваційних форм освітньої діяльності, побудованих на основі
співпраці ПТНЗ та роботодавців, створення інноваційного освітнього середовища,
розвитку інноваційних якостей педагогів та учнів ПТНЗ тощо.
Мета статті: здійснити аналіз сучасного зарубіжного та вітчизняного досвіду
використання інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих
робітників та надати пропозиції з подальшого вдосконалення інноваційної педагогічної
діяльності у професійній освіті.
Виклад основного матеріалу. У провідних країнах Європейського Союзу проводиться
системна діяльність із запровадження інновацій та інноваційних технологій у професійну
освіту і навчання. Фундаментальною основою євроінтеграції у ХХІ ст. є досягнення
стратегічних цілей, пов’язаних із формуванням у Європі найкращої у світі конкурентної
і динамічної економіки знань «knowledge-basedeconomy», яка забезпечує стале економічне
зростання, створення більшого числа привабливих робочих місць і соціальну злагоду. Ця
стратегія в новому сторіччі послідовно втілюється у життя через реалізацію десятирічних
стратегій — «Лісабонської» [13] (2000–2010) і нинішньої нової стратегії [10] — «Європа
2020 (2011–2020). «Європа 2020» пропонує три головні фактори зміцнення економіки
(базові стратегічні цілі): розумне зростання — зростання економіки, що ґрунтується на
знаннях та інноваціях; стале зростання — сприяння більш ефективному використанню
ресурсів, розвитку більш екологічної та конкурентоспроможної економіки; всеохоплююче
зростання — стимулювання економіки з високим рівнем зайнятості, що сприятиме
соціальній та територіальній згуртованості. У розвиток цих цілей та надання поштовху
до їх реалізації у стратегії запропоновано сім флагманських ініціатив («Інноваційний
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Союз»,«Молодь у русі», «Програма в області цифрових технологій для Європи», «Європа
з ефективним використанням ресурсів», «Промислова політика в епоху глобалізації»,
«Програма для нових умінь та робочих місць»), які мають сприяти консолідації
європейського освітнього простору і ринку праці за допомогою нових інструментів та
механізмів управління, активного включення в інноваційні процеси широких верств
населення, насамперед, молоді.
Як зазначалось в Брюггському комюніке про зміцнення співробітництва у сфері
професійної освіти і навчання (2010), сучасні учні та студенти у 2020 р. будуть лише на
початку власної кар’єри і матимуть щонайменше 30 років професійного життя попереду.
При цьому частина молоді матиме професії, яких ще не існує сьогодні, а інші, можливо,
матимуть рідкісні, зникаючі професії. Тому національні системи професійної освіти
і навчання мають створювати сприятливі умови для навчання людей, акцентуючи
особливу увагу на творчому началі та гнучкості з метою розвитку їхньої здатності
постійно адаптуватися до вимог ринку праці, що стрімко змінюється [11]. Тобто йдеться
про взаємодію професійних навчальних закладів різного рівня та соціально-економічного
комплексу. Результатом такої взаємодії має стати європейська інноваційна система
безперервної професійної освіти і навчання, що забезпечує:
— створення професійного середовища, що відповідає здібностям, потребам і
можливостям особистості;
— багаторівневість професійної освіти у вигляді низки напрямів з освітніми
програмами, які передбачають різні терміни навчання та різні переліки спеціальностей;
наступність професійних програм різних рівнів;
— розподіл функцій між освітніми закладами, підприємствами і організаціями, які
входять в освітній комплекс, і розширення власне освітньої основи професійної освіти;
— створення служб супроводу процесу безперервної професійної освіти, таких, як:
адаптаційні, діагностичні, дидактичні, психологічні центри тощо;
— удосконалення сумісності національних систем професійної освіти і навчання
шляхом обґрунтування й упровадження Європейської рамки кваліфікацій та сумісних
з нею Національних рамок кваліфікацій, які будуть сприяти проникності між різними
секторами освіти: вищий рівень кваліфікаційних рамок охоплює обидва сектори з
прозорими зв’язками між одиницями ECTS у вищій освіті та ECVET— у професійній;
— забезпечення якості професійної освіти шляхом розвитку ефективних систем якості
на рівні закладів професійної освіти, національному та загальноєвропейському рівнях
тощо.
Інноваційні зміни здійснюють на систему професійної освіти і навчання багатогранний
і комплексний вплив. У 2014 р. Європейським Центром розвитку професійної освіти і
навчання започатковано тематичну мережу «Інновації в професійній освіті і навчанні»,
провідна ідея якої полягає в тому, що інновації на ринку праці надають нової форми
професійній освіті і навчанню, сприяючи її динамічності та інноваційності. Як відзначалося
в анонсі до цієї події, за даними на 2013 р., у старшій школі країн ЄС навчається біля 22 млн
учнів; майже половина з них (49%) включені в професійну освіту і навчання [8]. Розвиток
їхньої здатності до інновацій може принести значні економічні й соціальні надбання та
прибутки. Йдеться, зокрема, про підтримку професійною освітою і навчанням соціальних
інновацій, які можуть покращити організаційну культуру і зміцнити громадянське
суспільство.
На сучасному етапі розвитку європейських інтеграційних процесів значну підтримку
отримують інновації у сфері міжнародного співробітництва. Вони представляються
експертами Європейської Комісії в якості кращих європейських «інноваційних практик»
у сфері професійної освіти і навчання та рекомендуються для поширення. Значний
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інтерес складає досвід функціонування освітнього кластера прикордонних регіонів
Польщі (Любуске воєводство) і Німеччини (федеральна земля Бранденбург), головною
метою якого є розвиток та інституціалізація унікальної платформи для взаємодії системи
професійної освіти і навчання, закладів вищої освіти, місцевої громади, регіональної
економіки, закладів ринку праці, місцевої адміністрації тощо. На базі об’єднання і
перерозподілу ресурсів (працівників, учнів, інфраструктури) у Любускому воєводстві
Польщі здійснюється відпрацювання елементів дуальної системи професійної освіти,
характерної для Німеччини.
Іншою сучасною європейською інновацію є досвід діяльності Центру управління,
підготовки і зайнятості молоді в Італії (м. Рим) із символічною назвою — «Відкриті двері
в майбутнє» (Porto Futuro). Увібравши провідні ідеї французького (Citedes Metries)
та іспанського (Porta 22) досвіду, цей Центр із часу свого започаткування (2011 р.)
має на меті зменшення молодіжного безробіття, збільшення доступу до ринку праці та
посилення соціальної інклюзії в часи жорсткої економічної кризи. Про актуальність цієї
ініціативи свідчать цифрові дані: в 2014 р. безробіття серед італійської молоді віком від
15 до 24 років досягало 44,5%. Головні зусилля спрямовуються «на полегшення переходу
від системи навчання до ринку праці з наданням адекватного сервісу працевлаштування,
високоякісного сервісу управління, можливостей працевлаштування для молоді, зокрема,
застосовуючи стажування і фінансові підтримки» [9].
Як показує аналіз, значну роль у розгортанні інноваційного руху в сфері учнівства
відіграє Європейський Альянс за учнівство (the European alliance for apprenticeships),
за допомогою якого європейські країни з міцною традицією учнівства поширюють свій
досвід щодо розвитку професійного навчання на засадах продуктивної діяльності (workbased learning). За допомогою Альянсу та за підтримки Європейського Центру розвитку
професійної освіти і навчання оновлюють свої системи учнівства Греція, Італія, Латвія,
Мальта та Словаччина. Відповідаючи на запитання: «Чому учнівство знову відроджується
в Європі?», Європейська Комісія зазначає, що системи професійної освіти і навчання
з якісним компонентом навчання «на базі виробництва» виявляються особливо
ефективними в наданні відповідних умінь для працевлаштування. Тісне співробітництво
між школами і компаніями дає змогу працедавцям безпосередньо впливати на вимоги щодо
умінь, які здобувають молоді учні [12]. Тому курс на відродження учнівства Нова Європа
пов’язує з Програмою запровадження молодіжних гарантій в контексті стратегії «Європа
2020», розбудовою мережі «Інновації в професійній освіті і навчанні», рекомендаціями
країнам-членам: у процесі реформ зробити системи учнівства складовими частинами (або
напрямами) цілісних національних систем професійної освіти і навчання тощо.
Отже, в Європі здійснюється системна та інтегрована політика із запровадження
інноваційної професійної освіти, заохочується створення нетрадиційних форм
професійного навчання та реалізація освітніх ініціатив.
В Україні інноваційна діяльність в освіті нормативно регулюється «Положенням
про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», затвердженим наказом
МОН України від 7 листопада 2000 р. № 522, зі змінами, внесеними згідно з наказом
МОН України від 30 листопада 2012 р. № 1352. Упровадженню інноваційних технологій
у ПТНЗ сприяє робота регіональних навчально(науково)-методичних центрів (кабінетів)
ПТО.На базі цих центрів проводиться системна діяльність із розвитку фахової та
педагогічної компетентості педагогів, здійснюється розроблення сучасного методичного
забезпечення професійної освіти. Постійне проведення методичних семінарів, форумів,
конкурсів, виставок та інших форм методичної роботи сприяє продукуванню нових
педагогічних ідей, технологій, узагальненню та поширенню передового педагогічного
досвіду тощо.
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Упровадженню сучасних інноваційних та інформаційних технологій навчання у
професійну освіту сприяє реалізація міжнародних освітніх програм і проектів. Зокрема,
впровадження програми Intel® «Навчання для майбутнього» в систему професійнотехнічної освіти дало змогу навчити педагогічних працівників ефективному використанню
інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничому процесі ПТНЗ.
Розвитку інноваційної діяльності також сприяє співпраця із соціальними партнерами,
зокрема: «KNAUF», «Henkel Bautechnik Ukraine», фабрика сучасних будівельних сумішей
«БудМайстер», «BOSCH», «TRIORA», «NIBKO», «HERZ Україна», «КАПАРОЛ
Україна», ТОВ «Акватерм-Київ», ТзОВ «Снєжка-Україна» та ін.
За підтримки Міністерства освіти і науки України щорічно проводяться міжнародні
освітянські виставки: «Сучасні заклади освіти», «Інноватика у сучасній освіті», «Освіта
та кар’єра», «Освіта за кордоном» тощо, які дають можливість представити інноваційний
педагогічний досвід закладів освіти (у т.ч. й закладів професійно-технічної освіти).
Восени 2016 р. в Україні вперше відбувся Всеукраїнський конкурс професійної
майстерності «WORLD SKILLS UKRAINE» серед робітників (службовців), фахівців,
учнів та студентів, які здобувають професійно-технічну, середню спеціальну та вищу
освіту. Мета проведення конкурсу — підвищити престиж робітничих професій серед
молоді й дати змогу українській професійній освіті стати частиною міжнародної системи
підготовки кадрів. Також він сприяє запровадженню сучасних виробничих технологій до
професійної підготовки майбутніх фахівців.
У 2017 р. МОН України ініційовано створення на базі найпотужніших ПТНЗ
25 навчально-практичних центрів із найбільш затребуваних у державі професій:
«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», «Монтажник санітарнотехнічних систем та устаткування», «Швачка. Кравець. Закрійник». На створення цих
центрів державою виділено значні кошти, які підуть на закупівлю сучасного обладнання
для майстерень. Водночас передбачається також залучення коштів зарубіжних інвесторів,
роботодавців та інших зацікавлених осіб. Функціонування таких центрів надасть
можливість ПТНЗ здійснювати активне впровадження найсучасніших виробничих
технологій, готувати педагогічних працівників до їх використання, здійснювати
розроблення навчально-методичного забезпечення тощо.
Водночас, незважаючи на значні здобутки в реалізації інноваційних технологій, у
практичній діяльності досі недостатньо використовується досвід наукового обґрунтування
теоретичних та методичних засад професійної освіти і навчання. Зокрема, цінним для
практиків є вивчення і розповсюдження досвіду Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України.
Науковцями лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійнотехнічної освіти НАПН України розроблено концепцію вдосконалення особистіснорозвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті. Визначено напрями
вдосконалення особистісно-розвивальних технологій у професійно-технічній освіті:
створення проектів особистісно-розвивальних технологій; розроблення і застосування
інструментів проектування таких технологій; підготовка педагогів та методистів системи
ПТО до впровадження особистісно-розвивальних педагогічних технологій; створення
відповідного навчально-методичного забезпечення; застосування інформаційнокомунікаційних технологій. Обґрунтовано педагогічні умови вдосконалення особистіснорозвивальних педагогічних технологій у професійній підготовці кваліфікованих
робітників: проектування особистісно-розвивальних технологій навчання для підготовки
кваліфікованих робітників, розвиток готовності педагогічних працівників системи ПТО
до запровадження таких технологій, формування особистісно-розвивального середовища
професійно-технічних навчальних закладів. Розроблено інструментарій удосконалення
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особистісно-розвивальних педагогічних технологій: технологічні карти, конструктори
занять, ІТ-засоби, засоби діагностики результативності навчальної діяльності учнів,
готовності педагогічних працівників до запровадження особистісно-розвивальних
педагогічних технологій. Розроблено методику вдосконалення особистісно-розвивальних
педагогічних технологій у професійно-технічній освіті, що включає цілі, зміст, інноваційні
методи і форми, моніторинг якості професійної підготовки, передбачає підготовку
педагогічних працівників ПТО до використання особистісно-розвивальних педагогічних
технологій. Створено проекти особистісно-розвивальних технологій для професійної
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників. Підготовлено та реалізовано програму
підготовки педагогічних працівників системи ПТО до використання особистіснорозвивальних педагогічних технологій, що забезпечує оволодіння педагогами і методистами
вміннями ефективного використання особистісно-розвивальних педагогічних технологій
у професійно-технічній освіті, опанування алгоритму проектування технологій навчання
кваліфікованих робітників. За розробленою програмою проведено 34 тренінги, тренінгкурси, майстер-класи, в яких взяли участь 25 методистів навчально(науково)-методичних
центрів (кабінетів) ПТО України, 16 методистів ПТНЗ, 94 викладачі загальноосвітніх
дисциплін, 139 викладачів спеціальних дисциплін, 77 майстрів виробничого навчання.
Розроблено навчально-методичне забезпечення використання особистісно-розвивальних
педагогічних технологій у професійно-технічній освіті. Запроваджено конкурси проектів
особистісно-розвивальних технологій навчання майбутніх кваліфікованих робітників
серед педагогічних працівників системи ПТО. Здійснюється післятренінговий супровід
щодо навчання за тренінговою програмою: проводяться веб-семінари, створюються
он-лайнові дошки для взаємодії педагогів і методистів у веб-просторі, що забезпечує
інтенсивний обмін досвідом та його поширення.
На сьогодні Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України здійснюється
керівництво шести всеукраїнськими експериментами із запровадження інноваційних
технологій у професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників. Співробітники
Інституту беруть участь у міжнародному проекті Erasmus+ «Удосконалення практикоорієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)», який
дає змогу спрямувати підготовку майбутніх педагогів до використання сучасних
практико-орієнтованих педагогічних технологій.
Висновки. В Україні та за кордоном у сучасних умовах здійснюється потужна діяльність
із запровадження інноваційних технологій навчання у професійну освіту. Водночас
існує потреба в консолідації зусиль науковців та освітян у розробленні та впровадженні
інноваційних технологій професійної освіти і навчання. Для покращення впровадження
інноваційних технологій у професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників
доцільно:
— створювати інфраструктуру інноваційної діяльності, що включає інтегровані
освітньо-професійні системи, технопарки, освітні комплекси багаторівневого типу,
освітньо-професійні округи, консорціуми, кластери тощо;
— удосконалити механізми бюджетних витрат на підтримку інноваційних
процесів в системі професійної освіти України, забезпечувати додаткову фінансову
та матеріально-технічну підтримку інноваційним навчальним закладам та науковим
установам, розробити систему податкових та фінансово-кредитних інструментів для
залучення державою коштів роботодавців, приватного сектора інвестування в розвиток
професійно-технічної освіти та реалізацію наукової й інноваційної діяльності в освіті;
— формувати і реалізовувати державні, галузеві, регіональні і місцеві інноваційні
програми в сфері професійної освіти, спрямовані на розробку інноваційних освітніх
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продуктів та їх впровадження з використанням наукового потенціалу науково-дослідних
установ Національної академії педагогічних наук України;
— створювати інформаційно-комунікаційні мережі професійної освіти, що
передбачає розроблення сучасного програмного забезпечення, створення на базі ПТНЗ,
навчально(науково)-методичних центрів ПТО, наукових установ ПТО інформаційних
веб-порталів з інформаційного забезпечення професійно-технічної освіти, банків
інноваційних технологій для системи ПТО, контент-бібліотек;
— продовжити проведення всеукраїнських, регіональних та місцевих конкурсів
закладів професійної освіти, учнів і педагогів ПТНЗ за кошти державного та місцевих
бюджетів, роботодавців, спеціальних фондів;
— здійснювати підтримку творчих учнів, винахідництва через надання грантів та
стипендій обдарованій молоді;
— заохочувати педагогічних працівників до впровадження у професійно-технічну
освіту інноваційних педагогічних технологій, розроблення електронних підручників
і навчальних посібників, проведення дослідницької, експериментальної роботи для
реалізації інноваційної педагогічної діяльності; оволодіння інноваційними педагогічними
та виробничими технологіями.
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(когнітивний, функціональний, особистісно-ціннісний компоненти) інформаційноаналітичної компетентності педагогічних працівників професійних навчальних закладів,
що ґрунтується на експертному оцінюванні її із застосуванням методу фокальних
об’єктів. За результатами спостереження експертів та частотою застосування ознак
(характеристик) окремих компонентів моделі інформаційно-аналітичної компетентності
в педагогічній практиці визначено коефіцієнт запровадження її педагогами професійних
навчальних закладів.
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Професійна освіта і освіта дорослих в умовах інноваційного розвитку
Вступ. Сучасне інформаційне суспільство висуває принципово нові вимоги до системи
професійної освіти та до професійної діяльності її суб’єктів. У їхній професійній діяльності
взагалі та у функціонуванні конкретних професійних навчальних закладів (ПНЗ) має
постійно враховуватися швидке старіння наукового знання, різноманітної навчальної
та службової інформації, інформаційних технологій тощо, а відтак, — необхідність
досконалого володіння сучасними інформаційними технологіями. Це, безумовно, має
істотний вплив як на всіх суб’єктів системи ПНЗ, серед яких є особлива категорія —
педагогічні працівники — так і на модернізацію та складові професійної підготовки
майбутніх фахівців у професійних навчальних закладах.
Розвиток інформаційного суспільства істотно впливає на суть педагогічної діяльності.
Незважаючи на те, що її структура залишається статичною (мотиви, мета, предмет,
засоби, продукт та результат), зміст її компонентів знаходиться в постійній динаміці,
так як мета визначається суспільством. На сьогодні метою Національної стратегії
розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. визначено «підвищення доступності
якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого
розвитку суспільства, економіки; забезпечення особистісного розвитку людини згідно з
її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання упродовж усього життя»
[10]. Узагальнений характер мети на рівні кожного окремого педагога трансформується в
конкретно-індивідуальну установку, яку він має реалізувати в педагогічній практиці. Це
потребує високої продуктивності педагогічної діяльності, а саме: володіння стратегіями
формування необхідної системи знань та навичок з певного предмета в цілому (високий,
продуктивний рівень — системно-моделюючий знання учнів) та стратегіями перетворення
навчального предмета в засіб формування особистості учня, його потреб у самовихованні,
самоосвіті, саморозвитку (найвищий, високопродуктивний рівень — системо-моделюючий
діяльність і поведінку учнів) [3].
На цьому етапі педагогічна діяльність спрямовується на організацію та управління
значно ширшими видами діяльності — як власної, так й інших суб’єктів навчального
процесу (учнів, батьків, колег, представників громадських організації, соціальних партнерів
тощо). В інформаційному суспільстві нових характеристик набувають суб’єкти навчальної
діяльності — учні, маючи різні особливості, цілі й потреби, володіючи найновішими
технологічними інструментами, які забезпечують їм швидкий доступ до інформації.
Варто зазначити, що засобами педагогічної діяльності є наукові (теоретичні та
емпіричні) знання, за допомогою яких формуються пізнання учнів, проте швидкість
їх оновлення випереджає можливості створення нових підручників, що зумовлює
необхідність користуватися сучасними джерелами інформації — інтернет-ресурсами, при
цьому все частіше носіями знань стають саме електронні освітні ресурси. Отже, педагогічна
діяльність перетворюється в дослідницьку, а основою педагогічної, управлінської та
дослідницької діяльності є інформаційна-аналітична компетентність.
Результати досягнень у сфері методичної роботи щодо розвитку інформаційноаналітичних теоретичних і технологічних знань, умінь і навичок педагогічних працівників
професійно-технічних навчальних закладів заслуговують на увагу, однак подальший
розвиток цієї діяльності стримується недостатньою вирішеністю завдань розроблення
теорії і методики розвитку їхньої інформаційно-аналітичної компетентності як складової
інформаційної культури.
Проблеми розвитку інформаційно-аналітичної компетентності (ІАК) на загальних
теоретичних та методологічних засадах модернізації ПНЗ розглядалися Р. Гуревичем,
Н. Кузьміною, Н. Ничкало, В. Радкевич та ін. Дана проблема вивчалася контекстно
з позиції теоретичних основ формування професійної компетентності педагогічних
працівників у системі підготовки кваліфікованих робітників В. Адольфом, Е. Зеєром,
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С. Коваленком, Н. Кузьміною, Т. Браже, М. Ільїним, Г. Ібрагімовим, Е. Помиткіним,
С. Шишовим та ін. Питання інформаційно-аналітичного забезпечення органів управління
освітою різних рівнів досліджували О. Гуменний, Л. Калініна, Л. Петренко, І. Савченко.
Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників та інших
фахівців був предметом дослідження вітчизняних та зарубіжних учених — О. Гайдамак,
Н. Гайсинюк, Н. Величко, Л. Забродська, Н. Зінчук, О. Назначило, В. Омельченко,
Ю. Сурмін, В. Фомін, В. Ягупов та ін. Упровадження сучасних інформаційнокомунікативних технологій у процес підготовки фахівців досліджували О. Григор’єва,
М. Жалдак, Г. Селевко, С. Сисоєва, О. Спірін, О. Тарасенко, Л. Тучкіна, Л. Шелєхова та ін.
Мета статті: обґрунтувати зміст розвитку інформаційно-аналітичної компетентності
педагогічних працівників професійних навчальних закладів (ПНЗ) як основу для
розроблення програми її розвитку та розглянути найбільш доцільні форми навчання
педагогів у міжкурсовий період підвищення кваліфікації.
Виклад основного матеріалу. Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності
педагогічних працівників ПНЗ — це системний, багатовимірний педагогічний процес,
що охоплює методичну, змістову, процесуальну, особистісну складову в організації
самоосвітньої діяльності у системі методичної роботи обласних навчально-(науково)методичних центрів ПНЗ в міжкурсовий період підвищення кваліфікації [7, с. 14].
Розвиток передбачає надбання «досвіду, умінь, певних знань тощо», досягнення «вищого
ступеня розвитку» особистості [5].
Обґрунтування і визначення змісту розвитку інформаційно-аналітичної компетентності
потребує з’ясування суті та структури даного феномену. Під інформаційно-аналітичною
компетентністю педагогічних працівників ПНЗ розуміють безпосередню складову їхньої
«професійно-педагогічної компетентності, що включає інформаційно-аналітичні знання,
навички, вміння, здатності, професійно важливі якості, особистий досвід у сфері пошуку,
оцінювання, використання, збереження, аналізу, оформлення й передачі інформації за
допомогою різних засобів, методів і форм професійно-педагогічної діяльності в ПНЗ, що
дає змогу оперативно орієнтуватися в інформаційному просторі професійно-технічного
навчального закладу, брати активну участь у його формуванні, а також успішно
реалізовувати інформаційно-аналітичну функцію як суб’єктів професійно-педагогічної
діяльності в системі ПНЗ» [9, с. 26].
Структуру і зміст інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників
ПНЗ ми розробляли на основі результатів досліджень інформаційно-аналітичної
компетентності різних фахівців (О. Гайдамак, Н. Гайсинюк, Л. Забродська, Н. Зінчук,
О. Назначило, В. Омельченко, Л. Петренко, В. Фомін). Особлива увага була зосереджена
на результатах дослідження науковців Інституту професійно-технічної освіти НАПН
України — Н. Величко, І. Гириловської, А. Гуралюка, Д. Закатнова, Л. Майбороди,
В. Паржницького, В. Ягупова, які вивчали зміст інформаційно-аналітичної діяльності
педагогічних працівників ПНЗ.
Авторська модель інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників
ПНЗ (її структура і зміст) розроблена на основі аналізу наукової літератури [1; 4; 6] і
результатів експертної оцінки, здійснюваної з використанням методу фокальних
об’єктів [2]. Його суть полягає у перенесенні ознак випадково вибраних об’єктів на
інформаційно-аналітичну компетентність педагогічних працівників професійного
навчального закладу — фокальний об’єкт (той, що знаходиться ніби у фокусі перенесення).
Нестандартні поєднання, що виникли в процесі проведення експертизи, розвиваються
шляхом вільних асоціацій: дослідником пропонується прототип інформаційноаналітичної компетентності педагогічних працівників професійнго навчального закладу,
який підлягає удосконаленню, з метою подальшого конструювання її моделі та системи
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розвитку; надається перелік випадкових об’єктів (набір компонентів інформаційноаналітичної компетентності різних фахівців, обґрунтований у наукових працях);
пропонуються характерні ознаки (властивості) компонентів. Робота експертної групи, до
складу якої увійшли вчені, методисти обласних навчально-методичних центрів, керівники
професійних навчальних закладів, полягає в:
— перенесенні отриманих ознак на прототип інформаційно-аналітичної компетентності
педагогічних працівників професійного навчального закладу для отримання нових
поєднань;
— розвитку нових поєднань ознак шляхом вільних асоціацій;
— фіксації всіх цікавих ідей;
— в оцінці нових варіантів;
— відбору найбільш ефективних компонентів інформаційно-аналітичної
компетентності і поєднань ознак, з огляду на реалізацію їх в педагогічній діяльності.
За результатами роботи групи експертів отримані списки ідей і пропозицій з новими
модифікаціями структури і змісту інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних
працівників професійного навчального закладу. На основі узагальнення комбінацій
випадкових об’єктів та їх властивостей, що повторюються найчастіше в пропозиціях
експертів, робочою групою було виділено 4 варіанти інформаційно-аналітичної
компетентності педагогічних працівників професійних навчальних закладів (її структури
і змісту). Для оцінювання нових ідей експерти скористалися методом ранжування.
Найбільш ефективні варіанти моделі інформаційно-аналітичної компетентності
педагогічних працівників професійного навчального закладу, з точки зору реалізації в
практиці управління, визначені за критеріями:

За результатами ранжування професійно-важливим визначено варіант моделі, який
об’єднує когнітивний, функціональний та особистісно-ціннісний компоненти. Саме цей
варіант моделі інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників
професійного навчального закладу (її структури і змісту) розглядався нами як робочий.
Для визначення змісту інформаційно-аналітичної компетентності, забезпечення його
достовірності методистам навчально-методичних центрів і керівникам професійних
навчальних закладів було запропоновано оцінити по 100% шкалі, наведеній вище, частоту
використання у своїй діяльності тієї чи іншої ознаки (характеристики) кожного з основних
компонентів. Як ознака (характеристика) розглядається перелік знань, умінь, навичок і
особистісних якостей, які забезпечують здатність реалізувати їх у педагогічній діяльності.
За результатами спостереження експертів частоти використання ознак (характеристик)
окремих компонентів моделі інформаційно-аналітичної компетентності в педагогічній
практиці визначається коефіцієнт їх використання: К вик. комп. ІАК, який розраховується
як відносна величина фактичної кількості балів до максимально можливої. Оцінки,
виставлені різними експертами, аналізуються і корелюються. Згідно отриманих даних
визначена середньостатистична величина: К вик. комп. ІАК.= 0,81. Даний коефіцієнт
відповідає професійно важливому рівню частоти використання компонентів, їх ознак
(характеристик), забезпечує верифікацію отриманої інформації і робить можливими
об’єктивні висновки щодо педагогічної доцільності їх у моделі (структура та зміст)
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інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників професійного
навчального закладу.
На основі експертної оцінки визначено зміст інформаційно-аналітичної компетентності.
У її когнітивний компонент включено:
— інформаційно-аналітичні теоретичні знання суті понять: «інформація»,
«інформаційно-аналітична діяльність», «інформаційна потреба», «пошук інформації»,
«аналіз», «якісно-змістовне перетворення інформації», «обробка даних», «синтез»,
«комунікація», «засоби комунікації»;
— інформаційно-аналітичні технологічні знання (знання видів інформаційного
пошуку, інформаційно-бібліографічних ресурсів; методів пошуку інформації, її
опрацювання, аналізу і синтезу; видів пошуку інформації в інтернеті; джерел інформації,
пошукових систем, принципів відбору інформації, технологій її зберігання; засобів
забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності; визначення та формулювання цілей
і завдань інформаційно-аналітичної діяльності).
Коефіцієнт (К) використання змісту знань когнітивного компонента в інформаційноаналітичній діяльності педагога професійного навчального закладу становить 0,74.
У змісті функціонального компонента об’єднані такі вміння і навички:
— комунікативні (уміння спостерігати за діяльністю учнів; розуміти їх психологічні
стани, співпереживати їхнім почуттям і емоціям (емпатія); знаходити правильний
індивідуальний підхід до них; вибудовувати ефективну систему соціальної взаємодії
в учнівському колективі та партнерські відносини між учителем і учнями; уміння
документального та фактографічного пошуку джерел інформації; користування
пошуковими системами для отримання необхідної інформації; володіння основними
методами, засобами і способами створення власної інформаційної бази в традиційному
і електронному вигляді; уміння користуватися сучасними технологіями зберігання
інформації, сучасними засобами комунікації; уміння застосовувати інформаційнокомунікаційні технології для вирішення завдань, що виникають у процесі навчання і
професійної діяльності; уміння здійснювати обмін інформацією, визначати інформаційну
потребу пошуку інформації);
— аналітичні (вміння розподіляти предмети у свідомості, виділяти частини, сторони,
аспекти, елементи, ознаки та їх властивості; аналізувати й оцінювати інформацію;
застосовувати методи аналізу первинної інформації; використовувати методи аналізу
в процесі добору змісту навчання, підготовки і прийняття управлінських рішень
щодо організації навчально-пізнавальної діяльності учнів; здатність до самостійного
комплексного вирішення завдань педагогічної діяльності; уміння міркувати; якісно
перетворювати зміст інформації, виробляти рішення та реалізовувати їх у відповідній
формі);
— синтетичні (вміння встановлювати зв’язки між розрізненими елементами явища,
об’єкта, процесу; об’єднувати окремі елементи явища, об’єкта, процесу в єдину логічну
схему; використовувати різні види і методи синтезу інформації).
Коефіцієнт (К) використання змісту функціонального компонента в інформаційноаналітичній діяльності педагогічного працівника професійного навчального закладу
становить 0,86.
Особистісно-ціннісний компонент розкривається через:
— спрямованість і мотивацію особистості на реалізацію інформаційно-аналітичної
діяльності, що передбачає наявність потреби в досягненні успіху; відчуття соціальної
значущості своєї діяльності, участі у вирішенні загальнонаціональних завдань, докази
цінності власної особистості; самоствердження через власну справу; прагнення до
постійного розвитку; наявність потреби в педагогічній діяльності, у збереженні статусу в
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педагогічній спільноті; здатність до цілеспрямованого управління учнівським колективом
на основі психологічних знань, до педагогічної рефлексії; прагнення до участі у створенні
інформаційного сервісу в навчальному закладі;
— особистісні якості педагога такі, як: комунікабельність, діловитість, чесність,
принциповість, передбачливість, демократичність, гуманність, толерантність,
працьовитість, вимогливість, критичне мислення, акуратність, наполегливість.
Коефіцієнт (К) використання змісту особистісно-ціннісного компонента в
інформаційно-аналітичній діяльності педагога професійного навчального закладу
становить 0,82 [8, с. 82–87].
Зміст інформаційно-аналітичної компетентності педагогічного працівника
професійного навчального закладу, розроблений із застосуванням методів експертного
оцінювання, найповніше відображає її професійну спрямованість. Отримані результати
(комплекс знань, умінь і навичок) доцільно використати для розроблення програми
«Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога професійного навчального
закладу». Реалізація цієї програми може мати позитивний результат у системі самоосвіти
педагогів професійних навчальних закладів та в методичній роботі обласних навчальнометодичних центрів професійної освіти у міжкурсовий період підвищення кваліфікації.
Показники експериментальної роботи з розвитку інформаційно-аналітичної
компетентності педагогічних працівників професійного навчального закладу зробили
можливим висновок, що серед розмаїття наявних в теорії та практиці сучасних педагогічних
технологій заслуговують на особливу увагу інноваційні, а також і ті, що використовуються
у традиційному навчанні. У процесі проведення педагогічного експерименту виявилися
доцільними й успішними лекції з візуалізацією як форма навчання фахівців. Адже
лекція надає можливість ознайомитися з проміжними і кінцевими результатами
наукових досліджень. Ученими доведена пряма залежність характеру мислення слухачів
і засвоєння інформації від характеру мислення лектора. У той же час кожен присутній на
лекції, отримавши нові знання, має можливість самостійно інтерпретувати навчальний
матеріал, доповнювати його власними висновками, здобувати додаткові знання і відразу
впроваджувати їх у практичну діяльність.
На часі — як необхідність, зумовлена компетентнісним підходом до розвитку
професіоналізму педагогів професійних навчальних закладів, доречними стали: комплекс
тренінгів, кожен з яких належить до певного компонента структури інформаційноаналітичної компетентності; вебінарів, що уможливлюють обмін знаннями й думками
дистанційно; проведення веб-квестів для вдосконалення інформаційно-технологічних
знань і вмінь, створення педагогічних проектів; майстер-класів з розроблення електронних
освітніх ресурсів тощо. Користуються популярністю воркшопи — короткострокові семінари
чи майстерні. Основна відмінність воркшопу в тому, що його учасники навчаються через
отриманий життєвий досвід й особистісні переживання, що значно краще досягається у
груповому, ніж в індивідуальному навчанні. У воркшопах найчастіше використовуються
методи кейсів, проектів, поетапного планування і виконання дій, суб’єкт-суб’єктної
взаємодії, забезпечуючи гарантований розвиток в учасників умінь і навичок роботи з
інформацією, використання інформаційних технологій. Як свідчить досвід, особливо
продуктивною ця форма роботи є при засвоєнні навичок розроблення і використання
електронних освітніх ресурсів. Потенціал використання воркшопів для навчання педагогів
великий: вони сприяють підвищенню відповідальності за прийняття рішень, розвитку
самостійності і готовності до співпраці в колективі, вдосконаленню комунікативної
компетентності. Арсенал методів, використаних в воркшопах, дає можливість не тільки
вчити, тренувати уміння, а й виховувати особистість фахівця, використовувати його
власний життєвий досвід, розвиваючи у нього професійну компетентність. У цьому
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Розділ 4.
контексті зазначимо, що розвиток інформаційно-аналітичної компетентності завдяки
унікальності її структури і змісту уможливлює духовне зростання суб’єктів педагогічної
діяльності у професійних навчальних закладах та їхній інтелектуальний розвиток.
Принагідно зазначимо, що наразі арсенал сучасних педагогічних технологій невпинно
збагачуються інформаційно-комунікативними технологіями, котрі використовуються як
окремо, так і разом з навчально-методичними, нормативно-технічними та організаційноінструктивними матеріалами, забезпечуючи досягнення педагогічних цілей. Їх синергія
слугує базисом для створення єдиного інформаційно-освітнього простору (virtual
community, online community, online group).
Ефективною технологією розвитку інформаційно-аналітичної компетентності в умовах
територіальної розосередженості є е-порфоліо педагогів. Його використання спрямовує
діяльність педагога на постійне підвищення власної майстерності у процесі роботи з
комп’ютером, використання інформаційних технологій. Формування е-портфоліо шляхом
пошуку, відбору, збереження та якісного опрацювання необхідної інформації, розроблення
педагогічних технологій на основі інформаційних, електронних освітніх ресурсів при
цьому здійснюється невимушено.
Висновки. Рівень розвитку умінь використовувати у практичній діяльності інформаційні
технології значно розвиває здатність оцінювати інформацію вже на етапі її пошуку з
максимально великої кількості джерел, уміння аналізувати, висувати гіпотези, будувати
моделі, експериментувати й робити висновки, виробляти рішення у складних ситуаціях,
створювати нові засоби навчання, а отже, прямо пропорційно впливаючи на рівень
засвоєння змісту інформаційно-аналітичної компетентності педагогічними працівниками
професійно-технічних навчальних закладів, тобто на їхній постійний розвиток.
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Petrenko L., Humennyі O. Developmentof information and analytical competency of
pedagogical workers of professional educational institutions
Abstract. The article reveals a methodology for determining the content and structure (cognitive, functional, personal and value components) of information and analytical competence of
pedagogical workers of vocational education institutions, based on expert evaluation of it using
the method of focal objects. According to the results of expert observation and the frequency of
application of features (characteristics) of individual components of the model of informationanalytical competence in pedagogical practice, the coefficient of its implementation by teachers
of vocational schools is determined.
Keywords: information-analytical competence, teacher, professional educational institution,
expert assessment, information technologies, informational culture, pedagogical activity.
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РОЗДІЛ 5.

ВИЩА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА СВІТОВОЇ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ВІДДІЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
УДК 37.014.5

Саух П. Ю.,
Президія НАПН України

ВИЩА ОСВІТА В ОЧІКУВАННІ МАЙБУТНЬОГО РЕНЕСАНСУ:
ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ. УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Анотація. На основі системного аналізу нових тенденцій уніфікації, комерціалізації та
масовізації вищої освіти на порозі її майбутнього ренесансу, пропонується цілеутворюючий
алгоритм синтезу утилітарної прагматики професійної підготовки фахівця у вищій
школі з «прагматикою» фундаментальних знань, завдяки якому інноваційне суспільство
забезпечить потреби цивілізаційного розвитку, збереже і посилить його гуманістичний
потенціал, наповнить життя і діяльність людини смислами і цінностями. Доведено, що
такий підхід дозволить вищій освіті не лише зберегти себе, але на новому, збагаченому рівні
виконувати важливу соціокультурну місію, приречену виводити нові покоління в сучасний
глобалізований світ професіоналами і гармонійно розвиненими людьми, здатними нести
відповідальність за свої дії.
Окреслені основні проблемні вузли вітчизняної вищої освіти, запропоновані конкретні
кроки щодо її системного реформування, які здатні закласти фундамент випереджувальної,
а не пристосовницької освітньої матриці.
Ключові слова: вища освіта, масовізація вищої освіти, уніфікація, комерціалізація,
біфуркація, культурно-цивілізаційна самоідентифікація, технонаука, науковотехнологічний уклад, якість освіти, освітньо-промислова група.
Вступ. Сьогодні освіта є одним із найважливіших соціальних інститутів у будьякому суспільстві. Її стан, ефективність функціонування, значущість у суспільстві
виступають показниками розвитку держави. Й це не випадково. Умови існування
людства в третьому тисячолітті вимагають негайного переходу до нової стратегії
розвитку суспільства на основі широкомасштабного використання знань та інформації
як стратегічного ресурсу розвитку, а також перспективних високоефективних технологій
як інструментів цього розвитку. До того ж, система освіти сприймається вже не лише
як найважливіший фактор технологічного і соціального розвитку тієї чи іншої країни,
а як стратегічний фактор виживання цивілізації, подолання її глобальної кризи. Усе це
радикально трансформує образ вищої освіти, виводить її за межі традиційної історичної
місії. Масштаби цих змін виявляються настільки радикальними, що обумовили у світовій
академічній спільноті не лише песимістичні прогнози щодо «банкрутства» історичної
місії університетів (Ж. Ліотар, П. Дракер, Ж. Дерріда, В. Браун), а й розгубленість перед
обрисами постмодерної вищої освіти (М. Фуко, Дж. Міллікен, Б. Рідінгс). Багато хто із
відомих педагогів-теоретиків висловлює думки, що через якихось тридцять років великі
університетські центри, прославлені університети стануть реліквією, а то й можливо,
припинять своє існування як незалежні інститути і співтовариства вчених. Вважається,
що вони, «оплот зарозумілості й успішних поколінь» у минулому, сьогодні не витримають
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Вища освіта в контексті євроінтеграції та світової глобалізації
конкуренції з вузькопрофільними навчальними закладами, зорієнтованими на прагматику
конкретних технологій, яких вимагає інноваційне суспільство [1].
Виклад основного матеріалу. Незважаючи на певне перебільшення цих песимістичних
прогнозів, доля істини у них є. Адже причин для подібного занепокоєння, дійсно, багато.
По-перше, спостерігається тенденція інкорпорування ідеалів ринку в навчальний процес і
в організацію наукової роботи, яка примушує університет жити не за логікою соціального
інституту, а за логікою виробництва. Тектонічні зсуви в науці, яка стає технонауковим
конвеєром зорієнтованим на ринок, руйнує наукові університетські традиції. Як
констатують знані зарубіжні експерти, високий рівень комерціалізації університетів, схоже,
є незворотнім. По-друге, відбувається диверсифікація вищої освіти, яка виходить за межі
класичних, концептуальних, інституціональних і географічних кордонів. На ринку вищої
освіти з’являються нові навчальні заклади (віртуальні, франчайзингові, корпоративні й
стартап-університети), зорієнтовані, насамперед, на прагматику конкретних технологій
та мають потужний сегмент «e-learning» організації навчального процесу. Вони не лише
формують агресивне конкурентне середовище, а й посилюють процеси «масовізації»
університетської освіти, яка (за всіх її позитивів) загрожує руйнуванням класичної
елітарної освіти. По-третє, і чи не найважливіше. Прагнення традиційних університетів
до економічної гнучкості та глобалізаційних процесів уніфікації освіти, спричиняє «кризу
їх національно-культурної ідентифікації». Історично вибудовуючи свою ідентичність
з огляду на зміни в характері їх зв’язків з потребами національної держави, сьогодні
вони змушені надавати послуги, які не прив’язані до місця знаходження. Їхні послуги
перетворюються в товар для індивідуального споживання, який можна реалізовувати як
в будь-якій країні, так і у віртуальному просторі.
Якою має бути реакція вищої школи на ці процеси, як засвідчила знакова конференція
«Ключові тенденції у вищій освіті в ХХІ столітті», яка проходила під егідою ЮНЕСКО і
ООН в 2009 р., ніхто достеменно не знає. Одне зрозуміло: як би ми не розцінювали їх, скільки
б не дискутували щодо обмеженості постмодерної освіти, яка, «ігнорує смисловизначальні
цінності» людського життя і зводить до мінімуму можливості соціокультурного оновлення
людини (В. Бакіров, С. Калашнікова, Г. Касьянов, Д. Левіт, О. Мещанінов, Є. Пінчук,
Н. Сидорчук, П. Хоружий та ін.) [2], не помічати цих радикальних змін або протистояти
їм було б абсурдно. Залишати незмінною традиційну класичну університетську освіту,
продовжувати випускати фахівців, які глибоко розуміють буття, його фундаментальні
закони, світоглядно і гуманістично виховані, але мало здатні виконувати інноваційні
соціально-професійні ролі, рівноцінно самогубству. Задаватися, в цій ситуації питаннями
«як», «хто», «для чого» намагається комерціалізувати вищу освіту? [3, 19] означає
приблизно ту логіку, за якої не будують громовідвід, а створюють товариство по боротьбі
з блискавкою. Існує реальний об’єктивний процес глобалізації, масштабного посилення
професійної компетентності та інноваційності знань, який розглядає освіту і науку
виключно в образі «машини, здатної генерувати нові технології» [4]. Боротися з ним чи
протистояти йому, а тим паче, шукати хто це ініціює безглуздо. Навпаки, він вимагає
дієвої реакції традиційної вищої освіти, яка має розумно поєднати утилітарну прагматику
професійної підготовки фахівця з «прагматикою»фундаментальних знань, завдяки
яким інноваційне суспільство забезпечить потреби цивілізаційного розвитку, збереже і
посилить його гуманістичний потенціал, наповнить життя і діяльність людини смислами
і цінностями. Це дозволить класичній вищій освіті не лише зберегти себе, але й надалі
виконувати важливу соціокультурну місію, приречену виводити нові покоління в сучасний
глобалізований світ професіоналами і гармонійно розвиненими людьми, здатними нести
відповідальність за свої дії. Адже, важко знайти сьогодні людину, яка б заперечувала, що
роль освіти в сучасному суспільстві не лише зводиться до передачі знань і соціального
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досвіду із покоління в покоління, але й у тому, щоб готувати фахівця до діяльності в
умовах біфуркацій й невизначеності, сприяючи виходу із можливих глобальних криз і
катастроф, подолати які можливо не на основі застарілих, а випереджувальних знань і
дій. Ось чому виникає потреба в такій моделі освіти, яка принципово змінює функції
випереджування і орієнтації на майбутнє, змінює саме його розуміння.
Але для того, щоб так сталося важливо осмислити не тільки найважливіші точки
біфуркації вищої освіти в сучасному технонауковому контурі, трансформації в
ренесансному алгоритмі культурно-цивілізаційної самоідентифікації, а й продумати
конкретні кроки в її реформуванні, що обумовлені процесами глобалізації та потребами
суспільства знань.
Вища освіта в технонауковому контурі суспільства знань.
Інтеграція університетської освіти і наукових досліджень є одним із
найважливіших чинників підвищення ефективності та якості вищої освіти, а відтак
— її конкурентоспроможності на міжнародному ринку освітніх послуг. Поза межами
науки університетська освіта може розвиватися лише віртуально. Вона без науки не має
майбутнього, а наука без неї не має фундаменту. Конкурентоздатним фахівець може бути
лише за умови, якщо його навчання здійснюється на основі фундаментальних досягнень
науки, освоєних власними дослідницькими зусиллями, й поєднуватиметься з практичною
участю в системі сучасного виробництва. Сьогодні з цим погоджується кожен, хто має
справу з вищою освітою. Але, як виявляється, не цей очевидний факт є головним.
В суспільстві знань образ науки та освіти зазнає суттєвих трансформацій. Вони стають
тут базовим фундаментом суспільства, перетворюються на невід’ємну складову способу
життя людини, мають переважно прагматичний характер і оголошуються нічим іншим,
як сектором економіки. Радикально змінюються й механізми використання наукових
знань. Американський філософ П. Дракер, один із авторів поняття «суспільства знань»,
ще в 1994 р. попереджав про серйозні соціальні зрушення, пов’язані з цим суспільством.
Суспільство знань, на його думку, «суттєво змінить природу праці, університетської
освіти і сам спосіб функціонування всього суспільства» як складної взаємопов’язаної
системи [5, 56]. В цьому суспільстві йтиметься не просто про посилення ролі науки в його
функціонуванні, а про кардинальні зміни в самому суспільстві, для якого наукові знання
і технології стають вже не чимось факультативним, а його сутністю, тією атмосферою, в
якій воно функціонує.
Зауважимо що, вже сьогодні є усі підстави стверджувати про нову стадію розвитку не
лише науки і технологій та про новий рівень їх взаємодії між собою, а й про взаємодію
цього новоутворення («технонауки») з освітою і суспільством загалом. Але, найістотнішим
є те, що об’єктивність сучасної науки лежить в її ефективній технічній дієвості. З одного
боку, наука виступає генератором нових технологій і тому користується всілякою
підтримкою, а з другого — продукування нових технологій обумовлює потребу в науці
певного, «обмеженого типу». Тобто більшість потенцій науки, за такого її використання,
залишаються нереалізованими. Від подібного типу науки вже не вимагається ні
пояснення, ні розуміння речей і явищ — достатньо того, що вона дозволяє ефективно їх
змінювати. Закономірно, що в суспільних очікуваннях, звернених до науки, за цих умов
явно домінують запити на нові ефективні технології, а не на пізнання і пояснення світу.
Суспільство, держава, можновладці, відповідальні за формування політики в галузі науки
не лише в сучасних розвинених країнах, й в Україні, значною мірою схильні сприймати
дослідницьку діяльність і саму науку майже винятково в образі машини, яка спроможна
генерувати нові технології.
Від наукових досліджень вимагається не просто технологічних рекомендацій, а того,
щоб їхні результати могли задовольняти цілком конкретні запити суспільства і потреби
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людини. Зростаюча практична ефективність науки і технологій в тих галузях, які
найближчі до повсякденних потреб та інтересів простої людини, таким чином, почала діяти
як могутній стимул, що орієнтує і пришвидшує розвиток науки і технологій. Паралельно зі
змінами пріоритетів науково-технічної політики подібна переорієнтація відбувається й у
сфері бізнесу, який спрямовує свої інтереси на підтримку саме тих наукових досліджень,
які можуть бути цікавими для масового споживача. Не випадково в центрі нинішнього,
шостого науково-технологічного укладу стають такі ключові напрямки, як біотехнології,
системи штучного інтелекту, глобальні інформаційні мережі, безвідходні, екологічно
чисті технології на основі водневої енергетики, інтелектуальні продукти, що пов’язані
з фармацевтичною промисловістю, медичним обладнанням, виробництвом генетичномодифікованих продуктів тощо. Саме цим пояснюється виникнення зацікавленості
дослідженнями, які мають дати відповіді на вузькопрагматичні, а то й екзотичні очікування
людства, пов’язані з проникненням в тонкі структури матерії, створенням композитних
матеріалів, відтворенням та функціонуванням людського матеріалу, клонуванням та
необмеженою тривалістю життя молодого віку. Надмірна техноринкова орієнтація
вибудовує певного роду культ легкості у всьому. Її «гуманізм» проявляється в тому,
що вона перетворює в ідола «всеохоплююче полегшення», намагаючись скрасити життя
людини, зробити його легшим, комфортнішим і приємнішим.
В цій ситуації наука стає товаром, зорієнтованим на масовий попит. Інтереси і
потреби споживачів перетворюються в основний стимул, який значною мірою визначає
напрямки і темпи науково-інноваційно-технічного поступу. Вчений-дослідник і масовий
індивідуальний споживач виявляються включеними в єдиний техноринковий контур,
найважливішою ланкою якого є бізнес, котрий інвестує переважно практично зорієнтовані
наукові проекти і нові технології. Офіційний дискурс, «клонований економічною мовою»,
стає байдужим до будь-яких наукових пошуків, які лежать за межами «товару», «послуг»,
«грошей». Тут важко зрозуміти цінність, скажімо, «проривних експериментальних
методів виміру і маніпуляції з індивідуальними квантовими системами» Сєржа Ароша
та Девіда Вейланда, удостоєних Нобелевської премії. Адже важливість цього відкриття
не в «товарному еквіваленті», а в самому факті приросту нового знання, матеріалізація
якого проглядається лише в далекій перспективі.
Не менш важливим елементом технонаукового контуру виступає освіта, яка є його
інтегруючою ланкою, забезпечуючи науково-дослідний сектор і бізнес відповідними
кадрами та орієнтуючи масового споживача в світі нових технологій. Не випадково
центром уваги в цьому контексті стають університети, які мають потужні наукові школи й
відповідні науково-дослідні лабораторії і центри. Від них суспільство знань вимагає нових
імпульсів не лише а структурній перебудові, але й в посиленні технонаукової складової
та суттєвих зрушень у виробництві «практичнозначущих знань». Ця вимога змушує,
по-перше, ламати жорсткі структури університетів і створювати нові гетерогенні гнучкі
структури організації наукових досліджень (вузькоспеціалізовані науково-дослідницькі
лабораторії, науково-конструкторські колективи, профільні наукові фонди, дослідницькі
університети та кластери). По-друге, спричиняє визначення певного комплексу нових
дисциплін, що вивчаються, їх послідовність і взаємозв’язок, а також пошук модернізованих
методів і форм навчального процесу з метою його інтенсифікації та підвищення практичної
ефективності (наприклад, дуальна освіта). Звісно, це добре. Але означені процеси жодним
чином не варто ідеалізувати. Світовий досвід засвідчує, що було б великою помилкою
робити принципом побудови нової системи освіти швидкоплинну утилітарність. І не
лише тому, що динаміка технологічного прогресу є настільки стрімкою, що студенти,
які розпочинають навчатися за найбільш передовими, але вузькоспеціалізованими
напрямками, ризикують на момент закінчення вузу зустрітися із втратою потреби в них
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як фахівцях. Якщо наука та освіта оголошуються нічим іншим як сектором економіки,
виникає не лише небезпека втрати їх ідентичності, але значно більшою мірою здійснюється
ревізія матриці культури і, зокрема, економіки, яка «працює» на знаннях. «Сталий і
динамічний розвиток культури продукуючих знань передбачає головну умову — людську
спроможність до виробництва нових знань, а точніше — особливу духовну компетентність
cogito, яке б здатне було «оживляти» ці знання» [6, 86]. Комерційний «троп», який стає
ідеєю університету, здатен виключити із навчального процесу генеративні риси особистості
і соціокультурні зв’язки знання. Багато хто із відомих вчених справедливо зазначає, що,
незважаючи на вимоги «технонаукового» суспільства, орієнтуватися в навчанні і науковій
роботі потрібно не лише на «злобу дня». Вчити слід тому, що є основою, фундаментом і,
насамперед, вмінню вчитися, вчитися протягом життя. А забезпечити це можуть не on —
line та вузькоспеціалізовані курси, а саме фундаментальні й соціально-гуманітарні науки.
Їх принципова незавершеність, безмежність процесу пізнання і, водночас, їх іманентна
пізнавальність і «людиновимірність» не лише навчають вчитися усе життя, але й роблять
це звичкою, другою натурою людини.
Щодо університетської науки, то жорстка модель її організації і прагматична
націленість фінансування досліджень, що реалізуються в рамках «товарної парадигми»,
не відповідають самим реаліям науки. «Успішні дослідження, — зазначають вчені
Оксфордського університету, — не є результатом окремо взятої організаційної моделі, а
залежать від сукупності цілої низки взаємодій між індивідами і групами, від середовища
в якому вони здійснюються» [6, 94]. До того ж в студентському середовищі дослідження
зовсім не виступає в ролі придбаної послуги. Воно виступає вихованням, яке й визначає
якість освіти. Аналіз свідчить, що споживацькі стратегії ведуть до розмежування
навчального процесу й наукових досліджень, яке демотивує персонал навчальних закладів,
і загалом здатне негативно впливати на ті університети, де здійснюються інтенсивні
наукові дослідження.
Тим паче, поряд із прагматичною спрямованістю, сучасна наука поступово відходить
від лінійних моноказуальних теорій, які пояснюють складні явища якоюсь однією
(економічною, політичною, психологічною, фізичною тощо) причиною, до комплексних
побудов у самій природі яких закладена можливість варіацій і різних типів розвитку. На тлі
прискіпливих досліджень окремих проблем і деталей здійснюється спроба концептуально
пов’язати величезний масив почасти розрізнених знань у єдине ціле. Виникає життєва
необхідність у синтезуючих концепціях, що спираються на відповідну формалізацію і
техніку аналізу. Становлення сучасної наукової картини світу поступово постає як форма
синтезу напрацювань численних дисциплін і розгортається в силовому полі проекту
глобального (універсального) еволюціонізму, що поєднує ідеї еволюції і системного
(процесуального) бачення. Тобто характер сучасної науки визначає холістична тенденція,
в межах якої посилюється інтеграція наукових досліджень на полях полідисциплінарного
дослідження і культивується особлива цінність — здібність нелінійно і цілісно мислити.
«Пізнання світу як світу цілісного, — зазначає один із керівників французького Центру
трансдисциплінарних досліджень Е. Морен, — стає… інтелектуальною і життєвою
необхідністю…» [7, 15]. У зв’язку з цим він справедливо підкреслює, що розвиток
холістичного мислення є сьогодні однією із найважливіших проблем у реформуванні
системи освіти майбутнього.
Предметом дослідження сучасної науки стає широкий спектр систем, що утворюють
складні «людиновимірні об’єкти і утворення. Серед таких об’єктів наукового пізнання
і технологічного освоєння виступають більшість біотехнологій, великі біогеоценози і
біосфера, Інтернет та інші людиновимірні системи технологічного проектування, в яких
конструюється не лише машина, і навіть не система «людина — машина», а ще складніший
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комплекс — «людина — машина» плюс «екологічне середовище», де впроваджується ця
технологія, плюс «соціокультурне середовище», що «приймає» цю технологію. На відміну
від попередньої філософсько-наукової парадигми, тут акцент переноситься з вивчення
самих об’єктів на структурні відношення, взаємозв’язки і безпосередні процеси саморуху
тієї чи іншої цілісної структури. До того ж, у новій ситуації взаємодії різних систем знань
особливу роль розпочинають відігравати моральні регулятиви. Внутрішня етика науки,
що стимулює пошук і «прирощення» істинного знання, постійно співвідноситься з
гуманістичними цінностями.
Сучасний світ, еволюціонуючи швидкими темпами у напрямку суспільства знань, не
лише відкриває широкий спектр можливостей для людини і суспільства, а й спричиняє
немало надзвичайно складних проблем, пов’язаних, насамперед, з аксіологічними
аспектами і відповідальністю вченого. В процесі наукового дослідження і практичного
освоєння його результатів зростає особлива роль етичного контексту та відповідних
людиновимірних експертиз. Виникає необхідність експлікації внутрішньонаукових
цінностей із позанауковими цінностями загальнолюдського звучання. Внутрішня
етика науки, яка стимулює пошук і накопичення істинних знань, за таких умов має
постійно співвідноситись з гуманістичними цінностями на основі гармонії і зближення
методологічних стратегій природничих, технічних і соціально-гуманітарних наук. У
протилежному випадку, коли суспільство буде налаштоване лише на технонауковий
результат і на формування «дисциплінованих учасників монотонних технологічних
процесів», очікувати «прориву» в сфері інноваційних технологій просто безглуздо. До
того ж, такий розвиток подій може призвести людину та суспільство до балансування на
межі хаосу і катастрофи.
Цілеутворюючий алгоритм національно-культурної самоідентифікації
вищої освіти.
Не менших кардинальних змін у вищій освіті вимагають сучасні глобалізаційні
процеси. З одного боку вони ставлять перед освітою завдання навчити людей гармонійно
співіснувати, спираючись на знання про історію, культуру, спосіб мислення інших народів.
З іншого — орієнтують на збереження самобутності культур, мов, національних систем
освіти. Основні міжнародні документи («Болонська декларація» — 1999 р., «Празьке
комюніке міністрів вищої освіти європейських країн» — 2001 р., «Берлінське комюніке
міністрів вищої освіти Європи» — 2003 р. та ін.) акцентують поряд із ідеєю конвергенції
освітніх систем, на збереженні культурного розмаїття Європи, що «базується на
успадкованій різноманітності традицій, та сприянні потенціалу інновацій, соціальному
і економічному розвитку через зміцнення співпраці європейських вищих навчальних
закладів» [8, 28, 30, 37].
Що це означає? Це означає, що за умов глобалізації функції освіти зазнають радикальних
змістовних трансформацій, які мають сформувати новий освітній ідеал. Сьогодні основною
метою, що постає перед національними освітніми системами, є підготовка індивіда, який
володіє достатніми знаннями і можливостями для своєї діяльності в різноманітних
культурно-політичних контекстах. Подібне розуміння освітнього ідеалу зміцнюється
новим розумінням індивідуальної ідентичності, яка має поєднувати у собі декілька
ієрархічних рівнів — національного, регіонального і глобального. Як це гармонізувати
в межах освіти, традиційно спрямованої на трансляцію національної культури, важко
сказати. Тому багато хто справедливо вважає, що втрата специфіки, особливостей
національної освіти може мати надто не прогнозовані, а то й негативні наслідки.
Й це зрозуміло. Освіта, у тому числі й університетська, на відміну від інших сфер,
важко піддається тотальній уніфікації. Система освіти (цілі, набір навчальних дисциплін,
характер взаємовідносин студента і педагога, організація університетського життя,
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принципи виховання тощо) є підсистемою певного типу культури, а отже, культурно
та історично залежною. І якщо навіть загальні цілі освіти збігаються, то їх практична
реалізація є культурно зумовленою, тобто вони обов’язково узгоджуються з характером
національної системи культури. Не випадково в сучасних глобалізаційних зрушеннях
національні системи освіти постали перед вибором: або намагатися зберегти власні
традиції і стандарти, ризикуючи «залишитися на узбіччі», або поступитися експансії
динамічних і конкурентоспроможніших освітніх моделей, ризикуючи втратити значну
частину власної ідентичності. Безперечним є той факт, що освіта була основним
механізмом, який сприяв формуванню сучасних західних націй. Утвердження національної
колективної ідентичності й, зрештою, об’єднання розрізнених етнічних і класових груп
у єдине ціле є головною функцією освіти, бо саме через систему освіти досягається
ефект соціокультурного та політично гомогенного суспільства, котрим є сучасна нація
— держава західного типу. Власне, національна освітня політика більшості країн світу
завжди спрямовувалась на розвиток спільної національної ідентичності. І у цій справі
особливе місце традиційно займали університети. Адже класична університетська освіта
для будь-якої країни має стратегічне значення. Протягом усієї своєї історії університети
доводили, що прагматичний, тимчасовий успіх неможливий без фундаментальних
досягнень, широкої гуманітарної підготовки та універсально розвиненої особи.
Сучасна освіта, незважаючи на об’єктивні історичні трансформації, сформувалася й досі
продовжує нести відбиток смислового поля культурних орієнтирів епохи Просвітництва,
а це аж ніяк не відповідає реаліям тих деформацій, що відбуваються в сучасній культурі.
А зміни ці досить значні. Суттєво змінилася уява про людину, її знання, можливості тощо.
В наш час людина перебуває в стані постійної невизначеності, коли немає готових рішень,
коли їх необхідно знаходити, приймати і, зрозуміло, відповідати за ці рішення. Звідси
завдання вчити творчості, виховувати самодостатню особистість, яка здатна приймати
неординарні рішення, вміє критично й креативно мислити, вести дискусію, аргументувати
свою позицію і чути аргументи опонента.
Поряд з цим, сучасна освіта має яскраво виражений прагматичний характер. Вона
виступає для нас засобом отримання фаху, що є умовою не стільки національного
(культурного), скільки професійного життя. Тобто освіта і культура мають тенденцію
віддалятися одна від одної. Не останню роль в цьому «розходженні» культури й освіти
відіграє виникнення масового суспільства і масової культури, які, як правило, позбавлені
національного підґрунтя та національної форми. Масова культура знижує рівень
національної чутливості, впливаючи на сучасну людину не меншою мірою, якщо не
більшою, ніж національна культура. Відповідно, й освіта значною мірою втрачає функцію
формування національної (у цьому випадку це синонім культурної) самосвідомості,
обмежуючи своє завдання лише підготовкою до професійної діяльності в певній сфері
суспільного життя. Усвідомлення зазначеного розриву та органічної єдності освіти і
культури не випадково поставило питання про її гуманітаризацію, яка має ввести освіту
в культурний контекст епохи. Оживити цей культурний контекст може лише культурний
суб’єкт, людина-творець, посередник і споживач національно-культурних цінностей.
Окрім того, слід пам’ятати, що освіта багато в чому є досить політизованою,
заідеологізованою сферою. Вона безпосередньо впливає на формування світогляду,
інтересів, цілей, бажань, розуміння й підтримки або заперечення певних соціальнополітичних процесів і явищ. Освіта є засадничим фактором функціонування суспільства.
Завдяки їй відбувається процес соціалізації людини через засвоєння визначених освітньою
системою форм публічного знання, включаючи цінності та норми. Саме через освіту
поширюються цінності й світоглядні орієнтири, які стають основою ідентичності. В цьому
контексті не слід забувати, що формування загальноєвропейського освітнього простору,
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окрім підвищення якості освіти, посилення її спроможності конкурувати з американською
та азійською освітніми моделями, реалізує, щонайменше, ще дві геополітичні мети:
об’єднання розрізнених потенціалів європейських країн в єдиний економічний механізм
та формування на цій основі наднаціональної європейської ідентичності. Європейська
ідентичність покликана легалізувати ЄС як наддержавне утворення в очах громадян
Об’єднаних Країн Європи, захистивши його «від уніфікуючих хвиль глобалізації».
В Європейському Союзі, де всі освітні системи інтегрується в єдине ціле, цей процес
визначається ніби й не політичними, а технічними й економічними критеріями, що
позбавляє сенсу будь-які дискусії щодо їх політичного звучання. Про це свідчить, між
іншим, один із основних принципів, означених «Великою Хартією Університетів»:
«дослідницька та викладацька діяльність університетів має бути морально й інтелектуально
незалежною від будь-якої політичної влади й економічної сили», адже «свобода в
дослідницькій і викладацькій діяльності є основним принципом університетського
життя» [9, 25–29]. Однак формування загальноєвропейської ідентичності важко уявити
без змін в ідеях, цінностях і нормах, які формуються засобами освітнього процесу.
Тобто, на практиці процес інтеграції освітніх систем в єдину, які б аргументи ми не
наводили, руйнує їх національну основу. Адже саме за допомогою освіти кожна людина,
долучаючись до культурних здобутків людства, осягає усе краще зі скарбниці власного
народу, зберігає власну національну ідентичність, що виступає запорукою духовного,
фізичного, економічного виживання в суперечливих, а то й негативних глобалізаційних
процесах. Польський політолог А. Філіпковський справедливо зазначає, що в цих умовах
«досить непросто зберегти національні традиції, звичаї та історичний досвід і, водночас,
дотримуватися спільних європейських пріоритетів» [10, 237–238].
До речі, аналогічні процеси інтеграції національних освітніх систем простежуються і
в інших геополітичних регіонах — Латинській Америці і Карибського басейну, ПівденноСхідної Азії. Цікаво, що й тут проголошується подібна мета — створення єдиного освітнього
простору і «формування та зміцнення регіональної ідентичності і солідарності» [11, 20].
Як і в Європейському Союзі, так і тут зустрілися з тими ж проблемами національнокультурної самоідентифікації освіти. Першими відчули тиск уніфікуючої освітньої матриці
знакові університети Європи і Азії, які почали втрачати статус унікальних культурноосвітніх центрів. Поглиблює ситуацію світова віртуалізація освіти, масовизація вищої
освіти, перетворення освіти в товар, що руйнує усталену ідею університету як духовнокультурного центру виховання національної еліти, де існує «нічим не обумовлений
пошук істини», який складає ядро життя суспільства з його неперехідними цінностями,
традиціями, педагогічним досвідом і спрямованістю на виховання та збереження свого
людського начала.
Важливо пам’ятати, що глобалізація і уніфікація, послаблюючи національні
суверенітети, виступає вдалою формою прикриття егоїстичних інтересів найбільш
розвинених країн. Це форма «нового типу паразитизму». Будемо відвертими. Для
розвинених країн — це найважливіша умова нових перспектив у розвитку, розширення
зони своїх життєвих інтересів, а для інших — реальна загроза занепаду і втрати
суверенітету. Відтік учених і висококваліфікованих кадрів з країн так званої «периферії»
набуває сьогодні загрозливих масштабів. Це відчувають не лише в Україні, а й у більшості
країн Східної Європи. Звісно, оголошувати боротьбу з цими явищами безглуздо. Єдиний
вихід — створення у себе відповідних умов для реалізації творчого потенціалу молоді,
що можливо за наявності розвиненої та високотехнологічної економіки. Водночас, без
формування національної ідентичності й патріотизму молоді усі кошти на освіту можуть
перетворитися на прямі витрати.
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Орієнтирами в цих складних процесах, безперечно, виступає більшість принципів, які
культивуються Болонським процесом (мобільність викладачів та студентів, посилення
наукової складової в освіті, кредитно-модульна система, полікультурна освіта тощо). Але
перед Україною, перед її освітньою системою має постати значно складніша проблема —
проблема гнучкої стратегії реформування. Така стратегія має, з одного боку, враховувати
неминучу тенденцію залучення держави в процеси глобалізації, а з другого — бути
зорієнтованою на підвищення національної конкурентоздатності за умови культурнонаціональної специфіки. Але і в першому, і в другому випадку Україна має грати не
стільки на тому полі, де заможні країни досягли успіхів, а на тому, де вони зіткнулися
з проблемами. В цій «грі» важливо не зруйнувати саму природу освіти, її національний
алгоритм. Адже освіта, як справедливо вважав фундатор соціології освіти Е. Дюркгейм,
увічнює і зміцнює єдність, фіксує основні цінності та якості, необхідні для колективного
життя. В той же час освіта, самоурізноманітнюючись і спеціалізуючись, забезпечує
сталість різноманітності, необхідної для кооперації. Вона «продукує суспільство як
сукупність вірувань і почуттів», виконуючи функцію соціальної інтеграції. Тобто освіта
постає «інструментом ідеологічного конструювання соціальної спільноти» на основі
єдиної системи уявлень, що поділяються усіма її членами [12, 55].
Взявши за основу досвід інших країн слід пам’ятати мудрі слова відомого
американського педагога Джеральда Брейсі: «ми мусимо сто разів подумати, перш ніж
напартачити в нашій освіті», знехтувавши досвідом і традиціями власної національної
освіти, її педагогічною матрицею [13, 13–14]. Некритичне копіювання чужої схеми може
лише зруйнувати систематизований характер історично сформованих національних
традицій, до речі всупереч задекларованим в програмних документах Болонського процесу
положенням. Розбудова єдиного європейського простору має відбуватися на глибокій
повазі до національних традицій в освіті та супроводжуватися їх взаємозбагаченням.
Просте запозичення чужих зразків і моделей не може дати очікуваних «райських плодів»
без продуманого синтезу цивілізаційних і національно-культурних традицій. З цього
погляду показовими є приклади «прискореної модернізації» латиноамериканських і
азійських держав. Перші прийняли усі рекомендації зовні, натягли на себе «золотий корсет»
лібералізму, зшили відповідно до запрограмованих матриць інститути «всеохоплюючої
демократії» та науково-освітні системи. Результати цього відомі: зробивши у 80-х роках
крок вперед, у 90-х — вони зробили крок назад. І, навпаки, нові індустріальні економіки
Південно-Східної Азії з великою обережністю і певною долею критичності поставилися до
імпорту гучних інститутів і взяли з них те, що реально скорочувало їх науково-технологічне
відставання та відкинули усе, що суперечило традиційній східній культурі. Очевидно, що
саме завдяки такому продуманому синтезу стало можливим відоме «азійське економічне
чудо».
Модель реформування вітчизняної вищої освіти.
Системи вищої освіти різних країн світу реагують на ці проблеми, пов’язані з
комодифікацією, уніфікацією та масовізацією, неодинаково. Одні з них пасивно
стурбовані, інші активно трансформують їх до вимог сучасного інноваційного суспільства.
Не випадково в багатьох країнах Євросоюзу активно відпрацьовуються і впроваджуються
нові схеми поділу програм навчання у вищій школі на професійні та академічні. На цій
основі здійснюється системна реструктуризація системи вищої освіти, максимально
наближеної до вимог інноваційного суспільства. Поступово змінюють свій образ класичні
університети, формується система вузькопрофільних університетів, виникають науководослідницькі та корпоративні вищі навчальні заклади. На всіх рівнях вищої освіти
переосмислюються цілі, теорія і практика підготовки майбутніх фахівців.
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В Україні нові виклики суспільства знань сприймаються академічною спільнотою
з певною мрійливою легкістю і схоластичними дискусіями [14, 11]. В практичній
площині вітчизняна вища освіта намагається вийти з важкого стану, пов’язаного з
кризою національної економіки і, в основному, переймається «проблемами фінансового
й матеріально-технічного дефіциту», поставивши перед собою стратегічну мету хоча б
першого наближення до (вже «застарілих» сьогодні) західних стандартів, пов’язаних з
університетською автономією та академічними свободами. Зміни, обумовлені суспільством
знань, тут поки що не викликають особливого занепокоєння. Як і раніше в академічному
середовищі панує наївний оптимізм щодо невпинно зростаючої ролі вищої освіти за умов
підвищеної ціни знання як базового чинника соціального життя [15, 107].
Не зважаючи на те, що саме вища освіта була за усі роки незалежності України об’єктом
найбільшої кількості реформаторських ініціатив, серед яких: вступ до Болонського
процесу; запровадження зовнішнього незалежного оцінювання при вступі до вищих
навчальних закладів; спроби запровадження університетської автономії; прийняття
Закону «Про вищу освіту» та Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 р.
(за підтримки USAID) тощо — якісні зміни ледь помітні. Невипадково розбіжність між
суспільними очікуваннями та результатами продовжує зростати і призводить до дедалі
більшого незадоволення й недовіри. Сучасним спробам реформування вищої освіти бракує
системності, в програмах і гаслах суб’єктів освітньої політики нерідко присутні елементи
популізму, часто висуваються нереалістичні завдання. Ці програми нерідко виникають
як відповідь на політично-кон’юктурні виклики. Розробка стратегій і програм частогусто відбувається кулуарно й авторитарно, без відповідних консультацій з експертним
та професійним середовищем, без широкого громадського обговорення «приватних»
ініціатив, поспішно схрещених або запозичених західних технологій. У нас, на жаль, не
має повного розуміння того, що рушієм глобальних трансформацій в освіті мусить бути
послідовна системна зміна. Ми реформуємо спочатку вищу школу, а потім задаємося
питанням реформування початкової та середньої школи, не підозрюючи, що освіта —
це айсберг, де вища школа — невелика надводна його частина, яка залежить від базової
(підводної). Або як зрозуміти наше захоплення в останні роки ліберальною (некласичною)
моделлю освіти, яка, як виявилося, продукує людину, що характеризується небезпечною
самовпевненістю і неконтрольованим активізмом й ґрунтується на обмеженому
агресивному непрофесіоналізмі. Ці та інші когнітивні спотворення, тобто своєрідні пастки,
помилки, які ми робимо автоматично, з вини вкорінених стереотипів через непродумані
припущення, здійснюються з однієї причини — відсутності системної аналітичної роботи
й нестримного бажання довести, що ми теж не ликом шиті.
Аналіз ситуації в сучасній вітчизняній вищій освіті, дає можливість виокремити
принаймні 7 основних проблемних вузлів:
(1) низький рівень якості освіти. Невідповідність викладання вимогам часу: акцент на
школу знання, а не на знання задля життєвого успіху; панування педагогіки патерналізму,
а не толерантної педагогіки співробітництва. Вища освіта залишається в міцних обіймах
логоцентричної класичної моделі, а в кращому випадку балансує між класичною й
некласичною (ліберальною) моделями. Рівняння на світові освітньо-наукові стандарти
повинне бути не самоціллю, а одним із потужних інструментів забезпечення якості освіти,
підвищення рівня її конкурентоспроможності. Не випадково про низьку якість освіти
сигналізують усі учасники навчально-виховного процесу, їхня думка підтверджується
численними соціологічними дослідженнями. Разом з цим істинно реальної картини ніхто
не знає — загальнонаціональна система моніторингу якості вищої освіти й досі відсутня;
(2) ставлення влади до освіти, як лише до «витратної» частини державного бюджету.
Не існує розуміння, що у сферу освіти й науки потрібно вкладати немалі кошти, які слід
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розглядати не як витрати, а як потужний ресурс підвищення рівня економічної незалежності
і національної безпеки. Витрати на освіту у 2017 р. з Державного бюджету передбачені в
обсязі 93101041,6 тис. грн. (3,6 % ВВП), що є найнижчим показником за роки незалежності
України [16, 4]. Звідси: застаріла матеріально-технічна база та інфраструктура навчальних
закладів. До того ж існує дивовижний дисбаланс у фінансуванні різних потреб освітньої
сфери (фінансування зарплат 69 %, стипендій 30,9 %, а капітальні видатки 0,3 %). Доки цей
дисбаланс не буде усунений, навчальні програми будуть застарівати безмежно, особливо
ті, які потребують сучасного обладнання;
(3) невідповідність випуску фахівців та їх знань й навичок потребам ринку праці.
Чисельність незайнятих випускників вищих навчальних закладів постійно зростає.
Причинами, що викликають дану проблему є відсутність чіткого планування зайнятості
молодих фахівців, а також неготовність випускників працювати за обраним фахом.
Роботодавці вказують на той факт, що для того, щоб молодий фахівець приносив віддачу
хоча б на 20–30 %, на його професійну підготовку в компанії потрібно витратити мінімум
8 місяців. Іншими словами, наша освіта втрачає суспільні орієнтири своєї діяльності,
не навчилася оперативно реагувати на освітні запити суспільства і роботодавців. У нас
відсутня ефективна науково обґрунтована система моніторингу і прогнозування потреби
фахівців по регіонах і країні вцілому;
(4) гальмування процесу інституційної та академічної автономії вищих навчальних
закладів. Попри окреслені права і свободи університетів Законом України «Про
вищу освіту», його положення не переведені в конкретні підзаконні акти, регламенти
та процедури. Університети фактично залишаються низовими елементами жорстко
регламентованої, ієрархічної централізованої системи. Панує необґрунтована практика
створення іміджу «вибраних» університетів шляхом надання їм державою особливих
преференцій;
(5) криза трудової мотивації, низька заробітна плата професорсько-викладацького
персоналу та його прогресуюче старіння. «У нашій розбалансованій країні зарплата
Президента України у 35 разів менша, ніж зарплата, наприклад голови «Нафтогазу»,
а зарплата професора — у 200 разів, тому про яку мотивацію можна вести мову» [17, 5].
Проблемою багатьох викладачів є й те, що вони не мають практичного досвіду роботи за
спеціальністю, яку вони викладають. В європейських університетах викладачі мають 10–15
років практичної роботи у тій сфері, в якій вони працюють. В Україні відсутні будь-які
програми стажування викладачів ВНЗ в школах, компаніях, сфері бізнесу для набуття й
удосконалення практичного досвіду: «світ викладання в університеті», «світ виробництва»,
«світ школи» — не перетинаються. Ці «світи» будуть паралельними доти, доки не буде у
викладача справжньої мотивації до особистісного та професійного зростання;
(6) низька академічна мобільність: як внутрішня (в межах України) так і зовнішня
(навчання і стажування за кордоном). Рівень супутніх навичок (soft skills), таких як
володіння іноземними мовами, вміння комунікувати студентів і викладачів звужує доступ
до світових освітньо-наукових і культурних надбань та їх конкурентоспроможність на
ринку праці (як національному, так і світовому). Збільшення в останні роки кількості
студентів, що виїжджають на навчання за кордон часто пов’язано не так з академічною
мобільністю, як із еміграційними настроями [18, 36];
(7) деформованість ціннісно-смислової орієнтації молоді. Смисложиттєвими
орієнтирами стали тяга до влади, до матеріального благополуччя і грошей, до успіху будьякою ціною. Звідси: актуалізація професій у системі «людина-людина», «людина-знакова
система». Скромні професійні ролі в структурі трудового потенціалу «людина-природа»,
«людина-техніка», а тим паче «людина-школа» нікого не влаштовують і вважаються
долею невдах. Певною мірою із ціннісними життєвими імперативами пов’язані корупція
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й академічна нечесність, які, як свідчать соціологічні дослідження, залишаються помітним
явищем у вищій школі.
Для того, щоб вітчизняна освіта (у тому числі вища) стала найважливішим індикатором
життя в суспільстві, інструментом соціальної і культурної злагоди й стрімкого економічного
зростання, потрібно здійснити принаймні, декілька радикальних кроків.
Перший крок. Однією із головних соціально-філософських підвалин стратегії
модернізації українського суспільства повинен стати соціально-освітянський детермінізм,
який виступав би не запереченням, а новою фазою розвитку детермінізму соціальноекономічного. Це означає не відмову від визнання визначальної ролі економічного
фактору в розвитку суспільства, а визнання архіважливої ролі освіти в розвитку сучасної
економіки як фундаментальної основи суспільного життя. Звісно цей крок передбачає
серйозні зміни в державному курсі соціально-економічної політики і внутрішньої
політики загалом, але він (а, можливо, лише він) може повернути благоговіння перед
освітою і наукою в суспільстві, ліквідувати прагматичні і конформістські перекоси в
свідомості молодих людей, вселити соціальний оптимізм в освітян та стати передумовою
інноваційно-технологічного прориву України.
Другий крок. Системна, прозора і науково обгрунтована модель трансформації вищої
освіти має бути не лише предметом суспільного консенсусу, а й твердим переконанням в
політичній тяглості, коли зміна влади не призводить до скасування окремих компонентів
реформи, зокрема тих, що мають системне значення. Реформа має бути не задля
реформи, задля руху в Болонський процес, а реформа задля підвищення якості вищої
освіти, яка б забезпечила життєвий успіх людини і суспільства загалом. А це передбачає:
масштабну інвентаризацію освіти, її об’єктивний моніторинг, з можливою структурною
реорганізацією і добудовою її окремих ланок. Звісно, найперше в епіцентрі усіх освітянських
трансформацій повинен бути зміст освіти. Втілений в державних стандартах, навчальних
програмах, підручниках та інших методичних ресурсах, він має постійно оновлюватись
відповідно до потреб кожного конкретного періоду. Але забезпечити цей динамізм змін
можна лише на шляху відходу від надмірної централізації у визначенні змісту освіти.
Нова, модернізована модель освіти має будуватися на двох рівнях: нормативному
(загальнодержавному) та вибірковому (регіональному), який повинен бути винятково
компетенцією регіонів та навчальних закладів. При цьому загальнодержавна складова
змісту освіти, яка має забезпечувати єдиний рівень фундаментальної освіти, не повинна
перевищувати 70 відсотків, а вибіркова має становити до 30 відсотків. Лише така модель
може змінити спрямованість навчального процесу, забезпечити використання засвоєних
знань для практичного життя (як професійного, так і громадського), бути мобільною і
податливою до зміни інтеграції освіти, науки і виробництва. Така модель має стати одним
із векторів стратегії реформування освіти.
Іншим, не менш важливим вектором у цій справі повинне стати створення освітньопромислових груп (ВНЗ і підприємств), які об’єднують за принципом спільної участі
свої матеріальні та нематеріальні активи для реалізації інвестиційних та інших проектів
і програм, що спрямовані на підвищення якості підготовки фахівців та поліпшення
матеріально-технічної бази й інфраструктури. Окремі галузеві освітньо-промислові групи
могли б включати, окрім ВНЗ, професійно-технічні навчальні заклади, загальноосвітні
школи, комплексні курси перепідготовки фахівців тощо. Усе це сприяло б розширенню
практики соціального партнерства ВНЗ з компаніями-роботодавцями, залученню останніх
до розробки навчальних програм вищої освіти, розвитку soft skills студентів через розробку
відповідних програм, залученню представників компаній до проведення занять (читання
лекцій, проведення майстер-класів тощо), запровадженню програм стажування викладачів
в компаніях для набуття (удосконалення) практичного досвіду тощо.
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Третій крок. Ґрунтуючись на сучасному стані української системи вищої освіти та
враховуючи процеси її «масовізації», відірваності від життя й галузевої розпорошеності,
чи не найважливішим в стратегії модернізованої моделі мала б бути, на наш погляд, її
детальна інвентаризація та оптимізація мережі вищих навчальних закладів. Остання
має здійснюватись шляхом консолідації, об’єднання, укрупнення на основі спеціальної
державної цільової програми. Й не лише тому, що у нас багато вищих навчальних закладів
(це не така вже й велика біда), а тому, що в Україні мало потужних університетів, які
були б конкурентоспроможними у світовому освітньому просторі. Критерієм процесу
оптимізації має бути ефективність і якість освітньої та наукової діяльності вищого
навчального закладу. Адже рівний і справедливий доступ у випадку неякісної освіти
втрачає будь-який сенс.
Нова структура вищої школи має відповідати Міжнародній стандартній класифікації
освіти, тобто диференціювати вищі навчальні заклади за видами згідно з рівнями і типами
(«А» — для подальшої освіти і висококваліфікованої праці, «В» — для ринку праці).
Використовуючи досвід інших країн (США, Фінляндія), вищі навчальні заклади доцільно
було б поділити на три види. Перший вид навчальних закладів має бути зорієнтованим на
злободенні потреби промислового виробництва, сфери обслуговування, агропромислового
комплексу та інших галузей народного господарства. Основу їх мають становити нинішні
коледжі й технікуми з їх програмами молодшого спеціаліста. До цієї групи навчальних
закладів варто було б віднести й частину програм бакалаврів, які за своєю суттю значною
мірою зорієнтовані на практичну складову освіти та швидку адаптацію до майбутньої
професійної діяльності. Звісно, програми підготовки цих бакалаврів потрібно буде значно
звільнити від переобтяження фундаментальними та загальноосвітніми дисциплінами і
значно посилити їх рівень практичної підготовки. Зазначені навчальні заклади повинні
мати регіональний статус, забезпечувати одноциклову (бакалаврську) підготовку усіх
спрямувань і здійснювати прикладні дослідження та розробки для власних навчальних і
регіональних потреб. Але найдоцільнішим було б цю групу навчальних закладів вилучити
із складу вищої школи. Доцільно не лише з огляду на інтереси вищої освіти, а й самих
навчальних закладів І і ІІ рівня акредитації, які опинившись у невластивій їм сфері освіти,
втратили можливості для успішного функціонування. Це дало б можливість ефективніше
використовувати кошти на їх утримання, розширити їх профіль, уникати перенасичення
певними кваліфікованими робітниками та молодшими спеціалістами окремих районів,
посилити рівень фахової підготовки кадрів тощо.
Другий вид вищих навчальних закладів має охоплювати університети, які зосереджують
свою діяльність на прикладному (галузевому) використанні знань в народному
господарстві та інших соціальних сферах. Це нинішні політехнічні, технологічні,
сільськогосподарські, медичні, педагогічні та інші профільні університети. Вирізняючись
більшою спеціалізованістю, ніж класичні університети, вони мають готувати фахівців
інженерно-технічного, економічного і спеціально-гуманітарного профілю на рівні
двох циклів (бакалавр, магістр) та проводити прикладні дослідження. Це переважно
регіональні вищі навчальні заклади. На основі найпотужніших із них мають бути створені
дослідницькі університети загальнонаціонального значення, які визначали б освітню і
наукову політику в галузі та здійснювали підготовку фахівців усіх трьох циклів (бакалавр,
магістр, доктор). До цієї ж групи вищих навчальних закладів слід віднести й так звані
корпоративні університети (на зразок відомих нам втузів), потреба в яких, очевидно,
виникне в недалекому майбутньому.
Й нарешті, третій вид вищих навчальних закладів — це трициклові (бакалавр, магістр,
доктор) класичні університети загальнонаціонального значення, конкурентоспроможні
на міжнародному рівні, які здійснюють фундаментальні й пошукові дослідження та
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прикладні розробки і на цій базі проводять підготовку фахівців переважно вищих циклів
(магістр, доктор). Ці університети, разом із дослідницькими, мають утворити підсистему
елітної вищої освіти, яка повинна забезпечувати цільову підготовку науковців і фахівців
новітніх технологій для високотехнологічного сектора економіки та використовувати
особливі підходи до відбору студентів, створювати умови для індивідуалізації навчання.
Вони мають відійти від традиційних термінів і методик навчання системи масової вищої
освіти, максимально наблизити форми викладання до практичного досвіду, активно
впроваджувати методи аналізу нетипових ситуацій, імітаційного моделювання, які
поєднувалися б з теоретичними і концептуальними дискусіями.
Водночас, ці університети мають істотно посилити свою принципову перевагу над
іншими вищими навчальними закладами, а саме: здатність працювати на довготерміновий
особистісний розвиток креативно та інноваційно налаштованих студентів. На цій основі
мають бути розгорнуті механізми учіння самостійно здобувати необхідні знання, вчитися
протягом життя. Як й інші вищі навчальні заклади, вони мають бути зорієнтовані не
на просту ретрансляцію знань, які часто лежать за межами сучасного інноваційного
суспільства, не задовольняють його потреб, а будувати навчальний процес таким
чином, щоб «занурювати» студентів у змодельовані ситуації практичної невизначеності,
спонукати до осмислення цих ситуацій поза межами заздалегідь визначених стандартів,
норм і правил, учити діяти в ситуаціях, близьких до хаосу, але діяти максимально
відповідально, аби не зашкодити і не створювати невиправдані ризики. Незважаючи на те,
що їх пріоритетними функціями має бути інноваційність і професіоналізація, основними
орієнтирами освіти в цих університетах повинні виступати, з одного боку, моральність і
гуманізм як взаємодоповнювальний розвиток людини і суспільства, а з другого — постійна
рефлексія і відчуття власної відповідальності.
Очевидно, ця підсистема елітних університетів потребуватиме використання
специфічного набору ключових компетентностей як важливої складової кінцевих
результатів підготовки, концентрації для їх досягнення навчання у спеціально утворених
проблемних групах із залученням до викладання провідних вітчизняних і зарубіжних
фахівців. Тобто, така елітна вища освіта не повинна розчинитися в ринку послуг системи
масової вищої школи, що обмежується традиційним набором компетентностей.
Загалом, для успішної реалізації професіональної підготовки фахівців в системі вищої
школи в Україні нагальною є проблема розробки спеціальної програми державного
рівня, яка б передбачала затвердження переліку галузей, напрямів, спеціальностей
для усіх циклів вищої освіти, а також відповідних програм і термінів навчання, а його
структурні складові органічно вписувалися б у види і підвиди економічної діяльності.
Лише на цій основі, як справедливо зазначають автори «Білої книги національної системи
освіти» підготовленої НАПН України, можлива реалізація компетентнісного підходу в
системі національної вищої освіти. Але тут як на рівні державних інституцій, так і на
рівні педагогічної теорії «потрібно подолати інерцію і консерватизм, численні дискусії з
приводу того, які результати є ключовими для тієї чи іншої спеціальності» і коли б чого
не упустити. Час вимагає концентрації зусиль на виробленні швидких спільних рішень і
переходу до їх реалізації [19, 250].
Не менш важливою в контексті підвищення якості вищої освіти є проблема автономії
університетів. Розвиток автономії вищих навчальних закладів і зближення з ринком праці
гальмується надмірною централізацією управління освітою. Це стосується навчальнометодичної, виховної, організаційної й, особливо, фінансово-господарської роботи.
Потрібна нова модель економічної діяльності. Діюча модель практично функціонує на
засадах радянської планової економіки, згідно якої фінансування вищих навчальних
закладів здійснюється на їх «утримання», а не як оплата за вироблені і надані конкретні
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послуги, як це має відбуватися в умовах сучасної ринкової економіки. Сьогодні університети
здійснюють одночасно освітню, наукову, видавничу, культурно-виховну, спортивну,
різноманітну виробничу діяльність шляхом залучення фінансових ресурсів із різних
джерел. У більшості з них бюджетні кошти становлять менше 50 % загального бюджету.
Враховуючи це, університети, насправді, не є бюджетними організаціями. Адже згідно з
Бюджетним кодексом України «бюджетною організацією є така організація, яка повністю
утримується за рахунок державного або місцевого бюджетів». Зміна статусу університетів
з бюджетної організації (фінансування якої передбачає її утримання) на статус організації,
яка отримує бюджетні кошти як плату за освітянські послуги, дала б можливість значно
підвищити ефективність використання фінансових ресурсів, самостійно визначати
посадові оклади співробітникам, заохочувати науково-дослідницьку роботу, вирішувати
проблеми розвитку матеріально-технічної бази і, взагалі, вести повноцінну економічну
діяльність. В діяльність університетів, які традиційно завжди мали свої особливі завдання,
не повинна втручатись будь-яка «чиновницька доцільність».
Потребує значного удосконалення й система державного замовлення на підготовку
фахівців за державні кошти. Сьогодні держзамовлення фактично є конкретизацією
використання бюджетних коштів, що виділяються міністерствам і відомствам на утримання
вузів у розрізі напрямів і спеціальностей підготовки. Міністерства і відомства ці кошти
розподіляють формально, керуючись не стільки інтересами держави, скільки бажанням
зберегти діючі вищі навчальні заклади. Зламати цю практику можна лише одним шляхом:
визначати замовниками на підготовку кадрів для тієї чи іншої галузі ті органи державного
управління, які відповідають за реалізацію конкретної державної політики (Міністерство
освіти і науки, Мінагрополітики, Мінохорони здоров’я і т. ін.). Вони ж мають виступати
єдиним державним замовником на підготовку відповідних фахівців. До того ж, розміщення
державного замовлення має здійснюватись на конкурсних умовах серед університетів,
що значно підвищило б відповідальність замовників та рівень ефективності і прозорості
використання бюджетних коштів. А в цілому така система державного замовлення
вирішила б існуючу проблему дисбалансу між потребами економіки і підготовкою фахівців
вищими навчальними закладами.
Стимулами для організації і розвитку вищої освіти в Україні мають стати три
об’єктивних фактори: 1) зростання вимог до рівня кваліфікації людських ресурсів у
зв’язку з технологічним удосконаленням сучасного виробництва і сфери обслуговування;
2) перехід промисловості на дрібносерійне виробництво за умов швидкої зміни моделей,
що вимагає оперативної перекваліфікації кадрового складу компаній; 3) зростаюче
усвідомлення самоцінності якісної вищої освіти як особистісного, так і національного
надбання. Ці фактори відкриють можливість започаткування нового етапу розвитку
двох соціально важливих напрямків діяльності системи вищої освіти: додаткової освіти
дипломованих фахівців і якісної освіти протягом життя, у тому числі й для людей з
обмеженими фізичними можливостями.
Висновки. Таким чином лише за таких умов вища освіта може стати системою
випереджувальної освіти, оскільки спосіб її реагування на швидкоплинні соціальні,
соціально-природні умови — передбачення, чутливе уловлювання привабливої енергії
бажаного майбутнього, а не пристосування до того, що відбувається. Вона має спиратись
на процеси, яким належить визначати образ ХХІ століття: глобалізації і етноренесансу,
інформатизації і становлення культури світу, жорсткого обмеження технізації і створення
якісно нових технологій.
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Розділ 5.
Saukh P.Y. Higher Education in Anticipation of the Future Renaissance: Issues and
Perspectives. Ukrainian Context.
Abstract. Based on the systemic analysis of the new trends of unification, commercialisation
and massivisation of higher education on the threshold of its future renaissance, the article suggests
a goal-setting algorithm for the synthesis of utilitarian pragmatics of professional training in higher
educational institutions and «pragmatics» of fundamental knowledge, due to which an innovative society will satisfy the needs of civilisation development, preserve and enhance its humanistic
potential as well as fill human life and activity with meanings and values.
It is proven that this approach will enable higher education not only to preserve itself but to
reach a new, enriched level of performing an important socio-cultural mission that is destined to
introduce new generations to the modern globalised world as professionals and harmoniously developed people who are capable of taking responsibility for their actions.
Major problem points of Ukrainian higher education are outlined; specific steps towards its
systemic reform, which could lay the foundation for a pre-emptive rather than adaptive educational
matrix, are proposed.
Keywords: higher education, massivisation of higher education, unification, commercialisation,
bifurcation, cultural and civilisational self-identification, techno-science, scientific and technological approach, quality of education, educational and industrial group.
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ГЛОБАЛЬНИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОСТОРИ:
РОЛЬ, РЕСУРС І РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОЗВИТКУ
Анотація. Розглянуто роль і розвиток освітньо-наукових просторів у глобальному і
національному контекстах. З’ясовано загальну організацію цих просторів, що складаються
із взаємопов’язаних освітньої, наукової та інтегрованої освітньо-наукової (вищої освіти)
сфер, а також особливості співвідношення між ними та з іншими суспільними сферами.
Обґрунтовано характеристичні індикатори (фінансового, кадрового й організаційного
забезпечення), які визначають стан і місійну спроможність зазначених просторів та сфер.
Виявлено тенденцію посилення їх фінансової і кадрової підтримки та урізноманітнення
організаційних форм. Окреслено закономірні межі сектору вищої освіти (зазвичай до 25 %
за фінансовою часткою) як у сфері освіти (з тенденцією збільшення), так і у сфері науки (з
тенденцією зменшення). Тотальне поглинання університетами наукових установ так само
неможливе, як й інших закладів освіти. Водночас зростає дуальна «навчально-дослідницька»
функція університетських викладачів. Ідентифіковано досвід успішних країн (США, Китаю
й інших) з формування відповідних просторів та їх складових. Запропоновано системне
розв’язання проблеми розвитку гармонізованого освітньо-наукового простору в Україні.
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Ключові слова: світовий і національний освітньо-наукові простори, сфери освіти, вищої
освіти і науки, фінансове, кадрове та організаційне забезпечення, ЮНЕСКО, ОЕСР, ЄС,
передові країни, Україна.
Вступ. Стрімка глобалізація, прискорення й ускладнення розвитку, його дослідницькоінноваційний характер спонукають до осмислення чинників стійкого прогреса людства.
З-поміж них називають освіту і науку (у сенсі — дослідження і розробки, ДіР) та їх
синергійну взаємодію, особливо у вищій освіті [2; 7; 8; 10; 13; 15; 18]. Водночас розумінню
освітньо-наукових процесів сприяє накопичення великих відкритих баз надійних
даних, представлення їх універсальною англійською мовою, поширення ІКТ доступу до
емпіричних масивів і теоретичних узагальнень цих інфоресурсів [9; 12; 14; 17; 22–36].
У статті використанні новітні фактологічні дані, теоретичні й методичні напрацювання
ООН, ЮНЕСКО, Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР),
США, ЄС, зокрема щодо Болонського (1999 р.) і Копенгагенського (2002 р.) процесів
та Лісабонської стратегії (2000 р.), Стратегії «Європа 2020» (2010 р.) із створення
європейських просторів вищої освіти, професійної освіти і підготовки, досліджень,
розумного, стійкого та інклюзивного розвитку. Для України враховано національну і
міжнародну статистику [1; 6; 9; 12; 14; 17; 22–36]. Стаття також базується на результатах
досліджень, виконаних авторами в Інституті вищої освіти НАПН України [7; 13; 15;
18], інших узагальнюючих працях учених академії [2; 10; 11]. Якраз НАПН України як
наукова організація, що пройшла 25-річний шлях становлення, за своєю місією покликана
забезпечувати рефлексію освітньої сфери. Разом з тим науковий статус зобов’язує
академію досліджувати сферу науки, здійснювати саморефлексію [10].
Мета статті — обґрунтувати і порівняти світові закономірності й тенденції та національні
особливості розвитку освітньо-наукових просторів, їх ресурсного (фінансового, кадрового
й організаційного) забезпечення. Це важливо для формування освітньо-наукової політики
і управління освітою і наукою [3–5]. Особлива увага приділена специфіці вищої освіти,
що за суттю є інтегрованим перетином освітньої і наукової сфер за провідної ролі першої з
них. Адже головним ключовим словом університетської місії і в Північноамериканському
та Європейському просторах вищої освіти, і в групі суперелітних університетів, котрі на
1–30 позиціях за визнаним міжнародним рейтингом «Шанхайський» [35], є «освіта»,
а другим — «дослідження» [7; 14]. Саме на урівноваження дослідницької складової
викладацькою в діяльності університетів Англії урядом у 2016 р. запроваджено (і у 2017 р.
оприлюднено результати) Рамку досконалого викладання на додаток до існуючої з 2014 р.
у Сполученому Королівстві Рамки досконалих досліджень [20; 21]. Університетський
сектор ДіР інтерпретовано за класифікацією Фраскаті, якою послуговується ОЕСР
[25; 30]. Також терміни «сектор вищої освіти» й «університетський сектор» вжито
синонімічно, оскільки ДіР за невеликим винятком виконують заклади вищої освіти, які
підпадають під означення університету [3; 7; 11; 15; 18; 30; 36]. Освітньо-наукова дихотомія
вищої освіти виявляється й у факультативному і однопорядковому існуванні по країнах
варіантів державного управління через: 1) міністерства освіти і науки, 2) міністерства
освіти разом з міністерствами університетів і науки [23].
Виклад основного матеріалу. Дослідницько-інноваційний тип цивілізаційного поступу
детермінує ключову роль освіти і науки, з вищою освітою включно [2–17], які пронизують
усі сфери суспільства. Освіта після визнання «навчання впродовж життя» та поширення
на всі вікові групи населення [11; 29] охоплює кожну особу. Наука, у свою чергу, піддає
об’єктивній рефлексії всю дійсність. Вища освіта як інтегрована з наукою освіта вищих
рівнів складності також має зростаючий особистий й суспільний попит. Це відображено
в законодавчих актах з реформування сфер вищої освіти, наукової і науково-технічної
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діяльності та освіти, що стали першими у вітчизняному провадженні [3–5]. Трьохсферну
будову (освіта, наука, вища освіта) освітньо-наукового простору та його зв’язки з іншими
суспільними сферами показано на рис. 1. Для індикативної характеристики стану освіти,
з вищою включно, і науки використано фінансові, людські та організаційні ресурси (див.
рис. 2). З рис. 2 видно, що в Україні освіта (на рівні 6,4 % ВВП) і вища освіта (2,4 %)
фінансово підтримуються задовільно, а наука — незадовільно (менше 0,5 % ВВП) [1; 5; 6;
9; 10; 12; 14; 17; 22–36]. Політичне усвідомлення важливості фінансового забезпечення
освітньо-наукового простору виражено нормами законопроекту про освіту (7 % ВВП,
2017 р.) [5] та законом про наукову і науково-технічну діяльність (1,7 % ВВП, 2015 р.) [4].

Рис. 1. Центральне положення освіти/науки (з вищою освітою включно) з огляду на їх вплив на
всі сторони суспільного життя.

Крім того, якщо чисельність освітян, котрі навчають, у країні навіть завелика, наприклад,
відносно осіб, які отримують освіту (співвідношення близько 1 : 9), вищу освіту (1 : 12),
то в науковій сфері кількість дослідників (зокрема, унормована на чисельність населення
або працюючих) явно дефіцитна (їх кількість з 1991 р. зменшилася більш як утричі і нині
у 2–3 рази гірша, ніж у розвинутих країнах) [6; 9; 10; 13; 16; 21; 24–26; 28; 29; 31].
Освітньо-науковий фінансово-кадровий дисбаланс, поглиблений організаційними
вадами, негативно відбивається на економіці (бізнесі), що теж у стагнації [17]. Лише ще
прийнятна освіта запобігає падінню України за індексом людського розвитку (84 місце
серед 188 країн світу у 2015 р.) [26–28]. У разі освіти за максимізованого фінансовокадрового забезпечення можна вимагати кращого його використання, передовсім усунення
мережевого розпорошення ресурсів [10]. Щодо науки, то за істотної їх нестачі сама вимога
«ефективної» наукової та науково-технічної діяльності стає «неефективною».
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Рис. 2. Фінансування глобальної та національної освіти / науки (з вищою освітою включно).
Стрілки вказують тенденції зміни фінансової частки сектора вищої освіти в освіті та науці.

Світовий досвід дає приклади продуктивного входження в русло прогресу засобами
освіти і науки. Зразком слугують глобальні лідери — США і Китай, найбільші економіки й
інвестори в науку (разом половина світових видатків), а також в освіту, включаючи вищу
[28; 30; 33]. На такі самодостатні країни та їх способи розвитку має рівнятися Україна, яка
за територією перша серед країн, котрі повністю в Європі, має багаті людські та природні
ресурси.
У 60-х роках минулого століття США ліквідовували відставання в освіті нарощуванням
її фінансування. За декаду років частку ВВП на неї збільшили майже в 1,6 разу (до 6,7 % у
1970 р.), а на вищу освіту — подвоїли (до 2,2 %). Далі підтримку посилили й у 2009–2014 рр.
довели відповідно до 7,1–7,6 % та 3,1–3,2 % ВВП. У 60-ті роки заснували Національну
академію освіти США (1965 р.) та низку нині високорейтингових університетів [15, с.
209; 24]. Китай, запровадив університетський рейтинг «Шанхайський» (з 2003 р.) і за
цільовими державними програмами багатократно збільшив присутність університетів у
рейтингу (за кількістю закладів друге місце після США) [15; 35].
Як і для освіти, у США в 1953–2013 рр. сформована результативна джерельна структура
фінансування ДіР [33] (табл. 1).
Таблиця 1.
№

Джерела видатків

1
2
3

Федеральний уряд
Бізнес
Інші нефедеральні
джерела
Усі джерела

4

Джерела видатків на ДіР у США у 1953–2013 рр.
Частка видатків від ВВП за роками, %

Відношення
видатків у
2013 і 1963 рр.
рази

1953
0,71
0,58
0,03

1963
1,82
0,85
0,07

1973
1,16
0,93
0,07

1983
1,14
1,24
0,09

1993
0,88
1,40
0,13

2003
0,75
1,62
0,18

2013
0,73
1,77
0,22

0,40
2,08
3,14

1,32

2,74

2,17

2,47

2,41

2,55

2,72

0,99
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З табл. 1 видно, що після подвоєння частки ВВП на ДіР з 1953 по 1963 рр., в основному
за рахунок федеральних видатків (збільшення у 2,6 разу), вона потім не була меншою за
2 %. У наступний 50-річний період федеральні та бізнесові внески обмінялися значеннями:
перші зменшилися у 2,5 разу (хоча залишилися великими — 0,73 % ВВП), натомість другі
зросли у 2,1 разу [7; 33].
Історична федеральна підтримка ДіР у США є повчальною для країн з низькоукладною
економікою, особливо України. Адже на початку 50-х років федеральні та бізнесові видатки
на зазначені цілі були приблизно паритетні за дещо провідної ролі держави (співвідношення
1,2) і в сумі складали 1,3 % ВВП. Підтримуючи інновації в країні, уряд відтоді інтенсивно
нарощував відповідні видатки і в середині 60-х років його витрати перевищили бізнесові у
2,2 разу (у 1964 р.). Посилена через ДіР економіка почала збільшувати власні інвестиції в
дослідницько-інноваційну сферу і через 16 років у 1980 р. бізнес уперше став домінувати, а
ще через вісім років у 1988 р. — абсолютно і стійко зростаючи (у 2015 р. бізнесово-урядове
співвідношення досягло 2,7 разу). При цьому урядові видатки високі — 0,67 % ВВП у
2015 р. Отже, федеральне фінансування ДіР своєчасно виконало функцію «start up». Не
усвідомлюючи цього, легко збитися на оманливий шлях передчасної мінімізації державної
підтримки наукової сфери, економії на ній ще до того, як економіка набуде інвестиційної
спроможності компенсувати таку мінімізацію [30; 31; 33; 34].
Загалом у 1952–2017 рр. федеральні витрати США за типами ДіР змінювалися на
користь фундаментальних, співвідношення яких з прикладними дослідженнями і
розробками нині оптимізовано як 1 : 1 : 2 [33].
У табл. 2 наведено структуру федеральних видатків на ДіР за складом виконавців у
2014–2017 рр. [34].
Таблиця 2.
№

Федеральні видатки на ДіР за виконавцями в США у 2014–2017 рр.
Виконавці ДіР
Обсяг (млрд дол.) і частка (%) видатків за роками
2014
2015
2017a
2016a

1
Усього
У тому числі:
2
Урядові організації
3
Індустрія (Бізнес)
4
Університети і
коледжі
5
Некомерційні
організації
6
Штатівські і місцеві
уряди та іноземні
організації

млрд
дол.
130,3

%

%

100,0

млрд
дол.
128,6

100,0

млрд
дол.
140,1

34,7
54,4
31,2

26,7
41,8
24,0

34,9
51,4
31,3

27,2
40,0
24,4

8,7

6,7

9,4

1,2

0,9

1,5

%
100,0

млрд
дол.
142,6

%
100,0

37,9
58,2
33,1

27,1
41,6
23,6

38,2
58,6
34,5

26,8
41,1
24,2

7,3

9,3

6,6

9,8

6,9

1,2

1,6

1,1

1,4

1,0

Примітка: a Попередні дані.

З табл. 2 можна зрозуміти, що федеральний уряд найбільше коштів спрямовує на
виконання ДіР організаціями виробництва (індустрії) — 40–42 %. Наступними за обсягами
споживання є урядові організації — близько 27 %. Далі — університети і коледжі з 24 %.
Відтак закладам вищої освіти надається менше четвертої частини державних коштів.
Логічно також, що з федеральних видатків на фундаментальні дослідження в університети
спрямовано 57–58 %, прикладні — 34 %, розробки — 3 % [34]. Адже основна місія
університету — вища освіта, базована на дослідженнях, насамперед фундаментальних.
Університети інноваційно забезпечують економіку через компетентний людський капітал.
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Водночас з федерального бюджету фінансуються (див. табл. 2) урядові дослідницькі
організації, подібні до національних академій наук України. Згідно із розмаїтою загальною
інституційною практикою в США, як і у світі в цілому, характер цих організацій
різноманітний (від «почесних» академій до академій-«агенцій»), як і закладів вищої освіти.
Щодо останніх, то з високорейтинговим університетським статусом є як університети,
так і інститути, коледжі, школи, центри, академії з різним (навіть майже з діаметрально
протилежним) співвідношенням освітньої і дослідницької діяльності. Наприклад, у
Рокфеллерському університеті (37 місце в рейтингу «Шанхайський») частка ДіР у
бюджеті становить 92 %. За великим рахунком, цей університет — наукова академія, що,
крім ДіР, за основною діяльністю здійснює підготовку магістрів, докторів і постдокторів.
Перехідним типом напівуніверситету-напівакадемії можна вважати Університет Джонса
Хопкінса (16-й за рейтингом), у бюджеті якого частка ДіР (а це 2,3 млрд дол.) складає
майже половину. Зокрема бюджет однієї університетської лабораторії прикладної фізики
становить понад 1,3 млрд дол. США [7; 15; 22; 35; 36].
Унікальна організаційна форма реалізації ДіР — Національні інститути здоров’я
(НІЗ) США. Ця по суті академія-агенція пройшла трансформацію від лабораторії з
гігієни в 1887 р. до нинішньої наукової агенції з урядовими функціями. Функціонально
й організаційно НІЗ складається з двох підсистем — внутрішньої і зовнішньої. Внутрішня
включає 27 власних наукових інститутів і центрів, на потреби якої у 2015 р. витрачено
понад п’яту частину (6,1 млрд дол.) 29-мільярдного бюджету НІЗ. Зовнішня спрямована
на координацію і фінансове забезпечення розвитку ДіР і підготовку з найвищих
дослідницьких кваліфікацій насамперед у галузях наук про життя і біомедицини в
провідних університетах і наукових установах США та зарубіжних країн [7; 15].
Наближеним для України є приклад Китайської академії наук (КАН), що заснована
в 1949 р. як найвища наукова організація, підпорядкована Державній Раді КНР. КАН
об’єднує 84 науково-дослідні установи та два університети, один з яких за рейтингом
«Шанхайський» входить до 150 найкращих закладів світу. У межах академії утворена
компанія «Леново». За кількістю публікацій в природничих наукових журналах КАН є
світового класу. У Китаї діють інші галузеві та регіональні академії [7].
Загалом університети та академії закономірно виникли на певному етапі суспільного
розвитку, мають різні функціональні фокуси, відтак не антагоністи. Тому зрозуміло, чому
на початку становлення державності США за існування Гарвардського, Прінстонського,
Колумбійського, Йєльського університетів та Університету Пенсільванії ще в 1780 р.
виникла Американська академія мистецтв і наук. Потім відбувся парад створення
національних академій, зокрема Національної академії медицини у 2015 р. А ще раніше
аналогічні процеси з регіональною специфікою почалися в Європі [7; 15].
Посилаючись на зарубіжний досвід організації ДіР, важливо враховувати історичну
традицію та національну специфіку. Як зазначав А. Загородній, свого часу «Російська
імперія перейняла … саме німецьку» систему організації науки [8, с. 4]. (До цього
можна додати, що й університетську систему теж). У Німеччині успішно функціонують
позауніверситетські наукові організації, на кшталт, українських академій наук — Товариства
Макса Планка і Фраунгофера та Асоціації Лейбніца і Гельмгольца [там само]. У чотирьох
згаданих наукових об’єднаннях зосереджено 259 інститутів, центрів із сумарним річним
бюджетом 8,25 млрд євро, переважно державним. Схожа модель реалізується у Франції,
що, зокрема, зазначено у звіті європейських експертів за програмою «Горизонт 2020» [7; 8;
31]. У нинішніх кризових умовах України за фактичної слабкості університетської й іншої
секторальної науки якраз Національна і національні галузеві академії наук залишаються
опорою вітчизняної наукової сфери [7–9].
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У світі у 2013 р. виконано ДіР на суму майже 1,7 трлн дол. США, що становить 1,7 %
ВВП [27; 33]. Оціночно у 2015 р. ці показники дорівнювали понад 1,8 трлн дол. та майже
1,8 % (за певними даними 2,0 %) [27; 28; 30; 33].
Загальну характеристику наукових сфер світу та найвпливовіших (найбільше
інвестуючих у ДіР фінансових та людських ресурсів) організацій (ОЕСР, ЄС) і країн
[30; 33] наведено у табл. 3.
Таблиця 3.
Основні параметри світової наукової сфери та найвагоміших її складових (організацій, країн) у 2015a р.
№

Світова
спільнота,
спільноти країн,
окремі країни

Фінансування ДіР

Обсяг
млрд дол.
США

Частка
ВВП
%

І

Світ

1,76

ІІ

1842b
1245

ОЕСР у цілому
2,40
4651
268
(35 країн)
Країни-партнери 505
2343
216
1,47c
ОЕСР (7)
Країни — члени
1750
6994
250
ОЕСР і партнери
(42)
ЄС у цілому
384
1,95
1805
213
(28 країн)
Країни, що найбільше інвестують у дослідження і розробки
США
503
2,79
1352
372
Китай
409
2,07
1619
253
Японія
170
3,49
662
257
Німеччина
113
2,87
358
316
Корея
74
4,23
356
208
Франція
61
2,23
267
228
Сполучене
46
1,70
289
160
Королівство
Росія
41
1,13
449
90
Разом (8 країн)
5353
265
1417
2,56c

ІІІ
IV

Кількість
дослідників
тис.

Фінансування на
одного
дослідника
тис. дол.
США

Фінансування ДіР
за джерелами
частка ВВП, %
ВиробУряд Інші
ництво
(бізнес)

1,47

0,66

0,27

0,86c

0,49c

0,11c

1,07

0,64

0,24

1,79
1,54
2,72
1,90
3,15
1,25
0,82

0,67
0,44
0,54
0,83
1,00
0,77
0,48

0,33
0,09
0,23
0,14
0,08
0,21
0,40

0,30

0,79

0,04

1,68c

0,69c

0,19c

Примітка:
a
Дані за відповідний зазначений або за останній доступний рік.
b
Оцінка за тенденцією з 2013 р.
c
Середнє по країнах.

Дані табл. 3 стосовно 35 країн-членів і 7 країн-партнерів ОЕСР важливі, адже в цих
42 країнах виробляється 69 % ВВП та фінансується 95 % ДіР світу, а продуктивність
праці пересічно у 2,5 разу перевищує загальносвітову [26–28; 30; 33]. Група з 8-ми країн
ідентифікована Національною науковою радою та Національної науковою фундацією США
[15; 19; 33]. Частка 8 країн у фінансуванні ДіР становить 81 % від 42 країн ОЕСР і партнерів
та 77 % у світі. У вісімки країн найбільше дослідників (77 % від 42 країн) [30; 33]. Зазначені
топ-8 країн характеризуються вищими за пересічні шкільними і університетськими
досягненнями. За результатами Програми міжнародного оцінювання учнів (PISA) у 2015 р.
[7; 32] середній бал у природничих науках, читанні і математиці в цих країнах перевищив
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середній показник по 60 країнах, що також брали участь в обстеженні 2012 р. У згаданих 8
країнах зосереджено 318 (64 %) університетів за рейтингом «Шанхайський» 2016 р. [7; 35].
У табл. 3 можна побачити, що ОЕСР, ЄС і шість з 8 країн, які найвагоміше інвестують
у ДіР, крім Сполученого Королівства і Росії, витрачають на ці цілі значно більшу частку
ВВП, ніж у світі загалом (1,76 %). Найбільша така частка у Кореї (4,23 %), Японії (3,49 %),
Німеччини (2,87 %) і США (2,79 %). Найвагоміший внесок (крім Росії) у ДіР здійснює
бізнес.
У табл. 4 показано роль різних секторів (виробничого, університетського, урядового,
інших) у виконанні ДіР у світовій практиці [28].
Таблиця 4 демонструє, що сектор вищої освіти не домінує в реалізації ДіР ні в ОЕСР,
ні в її партнерів, ні в ЄС, ні в 8 країнах, які найбільше інвестують фінансових і людських
ресурсів у ДіР. Діапазон частки університетського сектора для зазначених випадків
становить від 7,0 % у Китаї до 25,6 % у Сполученому Королівстві. Отже, максимальна вага
сектора в обсягах фінансування становить приблизно чверть від реалізованих видатків
на ДіР. Ця вага найбільша, якщо виключити Росію (9,6 %), у європейських, особливо
в західноєвропейських, країнах, натомість у східноазійських — найменша. Відтак,
твердження на кшталт: «Світова наука розвивається на основі того, що вона зосереджена
в університетах», не відповідає дійсності [16, с.3].
Таблиця 4.
Частки виробничого, університетського, урядового й інших секторів у виконанні ДіР за освоєними
видатками у 2015a р.
№ Спільноти країн,
Частки секторів у виконанні
Частка фінансування ДіР від
окремі країни
досліджень і розробок, %
ВВП за секторами, %
ВиробВищої
Урядовий Інші Виробництво
Уряд Інші
ничий
освіти
(бізнес)
ОЕСРу цілому
1
68,8
17,7
11,1
2,4
61,3
27,4
11,3
(35 країн)
Країни-партнери
2
55,0
18,5
25,8
0,7
48,3
43,5
8,2
ОЕСР (7)b
ЄС у цілому
3
63,3
23,2
12,5
1,0
54,8
32,6
12,6
(28 країн)
4
Найбільше інвестуючі в дослідження і розробки країни
США
71,5
13,2
11,2
4,1
64,2
24,0
11,8
Китай
76,8
7,0
16,2
0,0
74,7
21,3
4,0
Японія
78,5
12,3
7,9
1,3
78,0
15,4
6,6
Німеччина
67,7
17,4
14,9
0,0
65,8
28,8
5,4
Корея
77,5
9,1
11,7
1,7
74,5
23,7
1,8
Франція
65,1
20,3
13,1
1,5
55,7
34,6
9,7
Сполучене
65,7
25,6
6,8
1,9
48,4
28,0
23,6
Королівство
Росія
59,2
9,6
31,1
0,1
26,5
69,5
4,0
Разом (8 країн)b
70,3
14,3
14,1
1,3
61,0
30,7
8,4
Примітка:
a
Дані за відповідний зазначений або за останній доступний рік.
b
Середнє по країнах.

У табл. 5 представлено динаміку частки університетського сектора в реалізації коштів
на ДіР в ОЕСР у цілому, а також у країнах, що є найпотужнішими представниками
наукової сфери у світі та відповідно Північної Америки, Східної Азії та Європи [30].
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Таблиця 5.
Динаміка університетської частки в освоєнні коштів на ДіР в ОЕСР, США, Китаї та Німеччинні в період
з 2010 по 2015 рр.
№ Роки
Частка освоєних університетами коштів на ДіР, %
ОЕСР у цілому
США
Китай
Німеччина
1
2010
18,7
14,7
8,5
18,2
2
2015
17,7
13,2
7,0
17,4

З табл. 5 ясно, що університетський сектор не збільшує, а зменшує роль у здійсненні
ДіР. Адже університети за родовим призначенням сфокусовані на освіті і вдаються до ДіР
з метою її осучаснення та офорсайтнення [7; 15].
У табл. 6 показано особливості розподілу видатків на ДіР у закладах вищої освіти
США за джерелами в 2014 і 2015 рр. [34].
З табл. 6 видно, що в секторі вищої освіти США ДіР в основному (на 60,7 %) фінансово
підтримуються урядами різних рівнів. Водночас зростає самофінансування університетами
ДіР, яке за часткою (24,3 %) становить друге (після федерального) фінансове джерело.
Також, хоча є невеликою (5,8 %, з часткою у 12 разів меншою, ніж для країни взагалі),
тенденційно посилюється бізнесова підтримка ДіР університетів.
Таблиця 6.
Джерела видатків на ДіР закладів вищої освіти США у 2014 і 2015 рр.
2014
2015
№ Джерело видатків
млрд дол.
%
млрд дол.
%
1
Усі джерела
67,2
100,0
68,7
100,0
у тому числі:
2
федеральний уряд,
38,0
56,5
37,9
55,2
3
штатівські та місцеві уряди
3,9
5,7
3,8
5,6
4
інституційні фонди
15,8
23,5
16,7
24,3
5
виробництво (бізнес)
3,7
5,5
4,0
5,8
6
інші джерела
5,9
8,7
6,3
9,1

2015/2014,%
+ 2,2
- 0,2
- 1,2
+ 5,9
+ 7,5
+ 6,7

В Україні на сектор вищої освіти в науковій сфері у 2015 р. припадало 5,3 % освоєних
видатків, самофінансування становило 0,07 % [9]. Видатки на ДіР у бюджетах цих закладів
у середньому менші за 3 % і навіть у провідних університетах дослідницького типу не
перевищують 10 % [10; 15; 18].
Загалом вітчизняна сфера науки через недофінансування занепадає. В неї у 2016 р.
спрямовано 0,48 % ВВП, у тому числі 0,16 % з державного бюджету [1; 6]. Ці показники
національно небезпечні. Тут є корисним викладений вище досвід США.
Передумовою підвищення ролі української університетської науки, яка за часткою
видатків схожа на китайську (7,0 %), слугує подолання подрібненості закладів вищої
освіти [3; 7; 10; 14]. Одночасно частку сектора вищої освіти у фінансуванні ДіР слід
поступово збільшувати в міру зростання їх фінансової підтримки загалом. Однак те, що
університети повинні мати істотну дослідницьку складову, не означає, що дослідницька
сфера має обмежуватися ними. Зокрема, загальносвітової тенденції поглинання академій
університетами через їх принципову різнорідність немає [7; 8; 30; 31]. Так само за
зростання університетської частки в освіті, остання ніколи не перетвориться винятково
на вищу. Ураховуючи, що в закладах вищої освіти за основним місцем роботи зосереджено
понад 70 % кандидатів і докторів наук країни [9; 14; 17], істотним резервом актуалізації
університетського потенціалу є зниження навчального навантаження викладачів,
реалізація дуальної «навчально-дослідницької» їхньої функції, зокрема, за рахунок
розширення самостійної роботи студентів.
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Висновки. З вищезазначеного можна зробити такі висновки.
1. Становлення глобального, національних освітньо-наукових просторів, їх взаємодію
з іншими сферами суспільного життя детерміновано сучасними цивілізаційними
трансформаціями дослідницько-інноваційного типу. Системна організація цих просторів
передбачає взаємопов’язані освітню (освіту), наукову (науку) та інтегровану освітньонаукову (вищу освіту) сфери.
2. Характеристичними індикаторами, що визначають стан і місійну спроможність
зазначених просторів і сфер, є показники фінансового, кадрового та організаційного
забезпечення. Існує тенденція посилення фінансової і кадрової підтримки за
урізноманітнення організаційних форм. Типові частки ВВП, які зростають і слугують
орієнтирами для фінансування освіти складають 6 %, науки — 2 %, вищої освіти — 1,5 %.
3. Межі сектору вищої освіти за часткою фінансування як у сфері освіти (з тенденцією
збільшення), так і у сфері науки (з тенденцією зменшення) зазвичай не перевищують 25 %.
Тотальне поглинання університетами наукових установ так само неможливе, як й інших
закладів освіти. Важливо актуалізувати дуальну «навчально-дослідницьку» функцію
викладачів.
4. Досвід успішних країн з формування відповідних просторів та їх складових свідчить
про необхідність застосування цільової державної політики.
5. Системне розв’язання проблеми розвитку вітчизняного гармонізованого освітньонаукового простору насамперед полягає: для освіти в удосконаленні її структурної
організації, науки — в збільшенні інвестицій, у вищій освіті — у мережевому вдосконаленні
й посиленні (організаційному та фінансовому) дослідницько-інноваційної складової.
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Luhovyy V.I., Orzhel’ O.Yu., Slyusarenko O.M., Talanova Zh.V. Global and National
Educational-and-Research Areas: Role, Resource and Diversity of Development
Abstract. The paper investigates the role and development of educational-and-research areas
in global and national contexts. It outlines overall organization of the above areas that consist
of interrelated educational, research and integrated educational-research (pertinent of higher
education) spheres and looks into peculiarities of relationship among them as well as with other
social spheres. Characteristic indicators (financial, personnel and organizational support) that
predetermine the capacity and mission potential of the mentioned areas and spheres are identified
and examined.
The paper accentuates a trend towards enhancing financial and personnel support of the above
areas and spheres, as well as diversification of their organizational structures and forms; it also
delineates the regular limits of higher education sector (usually up to 25% of funding) in the educational sphere (with a tendency to increase) and in the research sphere (with a tendency to decrease).
The total absorption of research institutions by universities is impossible, which also refers to
other educational institutions. At the same time, the dual «teaching-and-research» function of
university teachers escalates.
The paper highlights positive experience of successful countries (like USA, China and others)
in the formation of the above areas and their constituents and puts forward a systemic approach
to the development of a harmonized educational-and-research area in Ukraine.
Keywords: world and national educational-and-research areas; spheres of education, higher
education and research; financial, personnel and organizational support; UNESCO, OECD, EU,
advanced countries, Ukraine.
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ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ: НОВА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Анотація. У статті стверджується, що діюча модель економічної діяльності у
сфері вищої освіти продовжує функціонувати на засадах радянської планової економіки.
Пропонується впровадити Нову модель економічної діяльності (далі — НМЕДВО), яка
б на концептуальних засадах сучасної ринкової економіки задовольняла економічні
інтереси основних її суб’єктів: споживачів послуг вищої освіти (далі — ПВО) (здобувачів
вищої освіти); виробників і надавачів ПВО вищими навчальними закладами (далі —
ВНЗ); замовників ПВО (юридичні і фізичні особи). Переважна більшість економічних
відносин НМЕДВО пропонується формувати навколо її центрального елемента —
ПВО як результату економічної діяльності ВНЗ, яка в обов’язковому порядку повинна
мати вартісний вимір, тобто, ціну, яку сплачує замовник. Основними особливостями
НМЕДВО є: у випадках встановлених Конституцією України та Законами України ПВО
надаються безоплатно; домінуюче місце на ринку ПВО державних і комунальних ВНЗ;
некомерційній (без мети одержання прибутку) характер економічної діяльності ВНЗ;
увесь можливий доход (прибуток) належить ВНЗ; державні і комунальні ВНЗ не можуть
бути приватизовані; враховуючи істотну соціальну значущість ПВО ціни на них можуть
регулюватись державою. Основними заходами для впровадження НМЕДВО пропонується:
перехід від фінансування ВНЗ на їх утримання до публічних закупівель ПВО; впровадження
системи ціноутворення та державного регулювання цін на ПВО; впровадження системи
стандартизації ПВО як основи для визначення їх якості та ціни; впровадження системи
публічних закупівель ПВО.
Kлючові слова: економічна діяльність у сфері вищої освіти; послуга вищої освіти;
споживач послуги вищої освіти; виробник послуг вищої освіти; державний стандарт послуги
вищої освіти; якість послуги вищої освіти.
Вступ. З вересня поточного року набувають чинності усі без винятку положення
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, який «…працює на ґрунті
… конкурентоспроможної соціальної ринкової економіки…» [1]. У Преамбулі вказаної
Угоди міститься зобов’язання України «…розбудовувати… ринкову економіку», у ст.1 до
Цілей асоціації віднесено «…завершення переходу до діючої ринкової економіки, у тому
числі шляхом поступової адаптації її законодавства до acquis ЄС…», та у ст. 3 встановлено
положення «…сторони визнають, що принципи вільної ринкової економіки становлять основу
для їхніх відносин…» [2]. У зв’язку з викладеним є достатньо підстав очікувати, що в Україні
активізується робота щодо «… завершення переходу до діючої ринкової економіки…», у тому
числі й у сфері вищої освіти.
Виклад основного матеріалу. В сучасній ринковій економіці вища освіта відповідно до
Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД), яка згармонізована з Міжнародною
стандартною галузевою класифікацією всіх видів економічної діяльності (ISIC, Rev.4–
2008) та Класифікацією видів економічної діяльності ЄС (NACE, Rev.4–2006), виступає
як окрема група 85.4«Вища освіта» виду економічної діяльності «секція Р Освіта», розділ
85 «Освіта» [3].
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Результати економічної діяльності вищої освіти як групи виду економічної діяльності
секції «Р Освіта», відповідно до Державного класифікатора продукції і послуг України
(ДКПП ДК 016:2010), згармонізованого з КВЕД, Європейською класифікацією продукції
та послуг за видами економічної діяльності (CPA), відображаються у секції«Р. Послуги
у сфері освіти» розділ 85 «Послуги у сфері освіти», група 85.4 «Послуги у сфері вищої
освіти» [4].
Як свідчать наведені дані, обсяги ПВО України у 2007–2014 рр. зросли з 23,2 млрд. грн
до 42,1 млрд. грн, або в 1,8 рази, проте в структурі усіх товарів і послуг, ВВП та загальних
витрат на освіту помітна тенденція до зменшення їх частки.
Разом з тим, на наше переконання, є всі підстави стверджувати, що ПВО є невід’ємною
складовою сучасної ринкової економіки і модель її економічної діяльності має
функціонувати на засадах сучасної ринкової економіки.
За офіційними даними Державної служби статистики України обсяги послуг вищої
освіти у 2007–2014 рр. складали (табл. 1):
Таблиця 1
Обсяги послуг вищої освіти у 2007–2014 рр.
2007
2008
2009
2010
2011

2012

2013

2014

млрд. грн
у % до:
Усіх товарів і послуг
(у країні)
ВВП

23,2

30,4

33,7

39,2

41,3

44,8

45,5

42,1

-

-

-

1,5

1,3

1,3

1,3

1,2

3,2

3,2

3,7

3,5

3,0

3,0

3,0

2,7

Загальних витрат на
освіту

43,3

43,2

43,5

43,0

42,3

40,3

38,9

38,4

Джерело: Національні рахунки освіти України у 2014 році; Статистичний бюлетень / Державна
служба статистики України; Розрахунки автора

Проте до цього часу діюча модель економічної діяльності у сфері вищої освіти
України практично функціонує на засадах радянської планової економіки, згідно якої
фінансування діяльності ВНЗ здійснюється на їх «утримання», а не як оплата за вироблені
й надані конкретні ПВО, як це повинно відбуватися в умовах сучасної ринкової економіки.
Справа у тому, що парадигма фінансування «утримання ВНЗ» базується на теоретичних
засадах марксистської політичної економії, згідно якої вартість створюється лише у сфері
матеріального виробництва. В одному із головних для організації економічної діяльності
і обов’язкових до виконання усіма органами виконавчої влади СРСР державному
документі (Методичні вказівки до розроблення державних планів економічного та
соціального розвитку СРСР) було прямо встановлено: «суспільний продукт є сукупністю
матеріальних благ, вироблених підприємствами галузей матеріального виробництва.
До них належать як ті галузі, котрі створюють продукт у натурально-речовій формі
(промисловість, сільське господарство, будівництво, лісове господарство, інші види
діяльності матеріального виробництва), так і ті, що збільшують його вартість у зв’язку
з продовженням процесу виробництва й доведення продукції до споживача (транспорт
для перевезення вантажів, зв’язок, який обслуговує сферу матеріального виробництва,
торгівля, громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення, збут, заготівлі)» [5].
Тобто, освітня діяльність, котра відносилася до так званої невиробничої сфери, не брала
участі у виробленні суспільного продукту та виробництві нової створеної вартості —
національного доходу. Суспільний продукт через один із фондів (споживання) в певній
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сумі матеріальних благ спрямовувався на «утримання закладів і організацій невиробничої
сфери» [5].
Переконливими свідченнями того, що діюча модель економічної діяльності
українських державних і комунальних ВНЗ продовжує базуватись на засадах радянської
планової економіки, є той факт, що усі вони функціонують у статусі «бюджетна установа»,
яка відповідно до Бюджетного кодексу України «повністю утримується за рахунок
державного чи місцевого бюджету» і є неприбутковою [6]. Отже, як і за часів СРСР,
йдеться про фінансування утримання ВНЗ, а не про оплату ПВО, вироблених і наданих
ВНЗ конкретним споживачам.
На підставі викладеного вважаємо, що головною проблемою економічних відносин
у сфері вищої освіти є невідповідність діючої моделі економічної діяльності у вищій
освіті України принципам вільної ринкової економіки. Основними проявами вказаної
невідповідності, на наш погляд, є:
• фінансування утримання ВНЗ, а не оплати вироблених і наданих споживачам ПВО,
як результату їх економічної діяльності;
• відсутність у здобувачів вищої освіти (споживачів ПВО) права на якісні ПВО і, у
цьому зв’язку, права на відшкодування збитків у випадках одержання ПВО неналежної
якості;
• відсутність у виробників ПВО права самостійно розпоряджатись одержаними у
результаті їх економічної діяльності коштами, або, іншими словами, відсутність права
на економічну самостійність (фінансову автономію), як це притаманно усім суб’єктам
економічної діяльності в умовах сучасної ринкової економіки.
Ефективне розв’язання зазначеної вище головної проблеми економічних відносин у
сфері вищої освіти України ми вбачаємо шляхом створення на концептуальних засадах
сучасної ринкової економіки такої моделі економічної діяльності, яка б задовольняла
економічні інтереси основних суб’єктів:
• здобувачів вищої освіти — споживачів ПВО;
• вищих навчальних закладів — виробників і надавачів ПВО;
• органів державної влади та місцевого самоврядування, корпорацій, громадських
організацій, фізичних осіб — замовників на виробництво і надання якісних ПВО.
Основними правовими регуляторами НМЕДВО мають бути відповідні положення:
— Конституції України (зокрема, ст.ст. 3, 16, 17, 27, 49, 53, 54, 59, 95). На виконання
зазначених положень система вищої освіти Україна зобов’язана на замовлення органів
державної влади та місцевого самоврядування здійснювати за рахунок державних коштів
у певних обсягах підготовку педагогічних, наукових та науково-педагогічних, медичних
працівників, фахівців з права, охорони історичних пам’яток, екологічної безпеки,
правопорядку тощо.
— Рішення Конституційного Суду України від 4 березня 2004 р. №5-рп/2004
(справа про доступність і безоплатність освіти), зокрема, «безплатність вищої освіти
означає, що громадянин має право здобувати її відповідно до стандартів вищої освіти без
внесення плати в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі»
(частина четверта статті 53 Конституції України в межах обсягу підготовки фахівців для
загальносуспільних потреб (державного замовлення);
— Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, відповідно до вимог щодо реформування
та модернізації системи вищої освіти;
— Бюджетного кодексу України; Податкового кодексу України;
— Закону України «Про публічні закупівлі» (зокрема, статті 2 п.5, щодо особливостей
здійснення процедур закупівлі послуг «…з підготовки фахівців, наукових, науково-
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педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів
(післядипломної освіти) за державним замовленням»;
— Системи національних рахунків 2008, Системи національних і регіональних
рахунків 2010. Окремі відповідні визначення і положення вказаних офіційних міжнародних
документів повинні в обов’язковому порядку враховуватись при впровадження змін в
економічній діяльності сфери вищої освіти України;
— Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020
роки (зокрема завдання 3 розділ 3 щодо поступового переходу від утримання мережі
установ до закупівлі публічних послуг).
Як відомо, у центрі уваги сучасної теорії і особливо практики економічної діяльності
перебуває вимір виробництва продуктів, або товарів і послуг як синоніму терміну«продукт»,
відповідно до узгоджених на міжнародному рівні стандартних наборів рекомендацій щодо
розрахунку показників економічної діяльності, викладених у Системі національних
рахунків 2008 (CHP 2008) та європейській Системі національних та регіональних
рахунків 2010 (ECС 2010). За визначеннями вказаних міжнародних документів послуга
є результатом виробничої діяльності, що змінює стан одиниць, які споживають послугу,
або сприяють обміну продуктами чи фінансовими активами [7]. Послуги освіти (Services
education) віднесені до таких, що змінюють інтелектуальний стан окремих осіб (…c.
Changes in the mental condition of persons…) разом із інформаційними, консультаційними,
розважальними чи аналогічними послугами, які передбачають безпосередній контакт.
Освітні послуги вважаються здатними викликати постійні зміни інтелектуального
стану споживачів, вигоди від яких вони можуть отримувати протягом декількох років
[7; c. 181–182].
У цьому зв’язку ми пропонуємо включити до відповідних нормативно-правових
регуляторів економічної діяльності у сфері вищої освіти наступне визначення: «послуга
вищої освіти як результат економічної діяльності — це діяльність офіційно зареєстрованих
осіб, що вносить зміни в інтелектуальний стан окремої особи, виробляється на замовлення
відповідно до державних стандартів вищої освіти та можливих додаткових вимог,
сформульованих замовником у документі щодо виконання замовлення (договір, угода,
контракт тощо), і яка має вартісний вимір».
Хочемо зазначити, що запропоноване визначення є центроутворюючим елементом
нової моделі економічної діяльності у сфері вищої освіти, в логічній ув’язці з яким
формулюються інші визначення. Перш за все важливість запропонованого визначення
полягає у тому, що кожна освітня послуга повинна мати вартісний вираз, тобто ціну, яку
сплачує замовник (замовниками на виробництво і надання освітніх послуг можуть бути
органи державної влади, місцевого самоврядування, господарські організації, громадські
організації, громадяни України). При цьому, розрахунок ціни має здійснюватись за
кожним стандартом освіти, або, у разі відсутності стандарту, відповідно до встановлених
замовником у договорі конкретних вимог до освітньої послуги. На наш погляд, це
обумовить необхідність органам державної влади або місцевого самоврядування, як
замовників на виробництво конкретних ПВО, визначати при формуванні відповідних
бюджетів обсяги видатків на освіту не на «утримання закладів освіти», а на забезпечення
здобуття освіти однією особою відповідно до вимог затверджених стандартів вищої освіти.
У свою чергу, це викличе необхідність при розробці і затвердженні стандартів вищої освіти
передбачати можливість визначати їх вартісний вимір, тобто реальність економічного
забезпечення виконання стандарту.
Враховуючи сучасні процеси масовості вищої освіти та значний вплив діяльності
фахівців з вищою освітою на суспільний розвиток (зокрема, в охороні здоров’я,
авіаційному, морському, залізничному транспорті, атомній енергетиці тощо) сучасні країни
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встановлюють обов’язкові до їх підготовки вимоги у вигляді державних та професійних
стандартів вищої освіти. Головна мета таких стандартів — стати ефективним інструментом
забезпечення якості ПВО і створити правові основи для відшкодування збитків у випадках
одержання здобувачем ПВО неналежної якості. У цьому зв’язку вважаємо за доцільне
впровадити в практику економічної діяльності вищої освіти термін «державний стандарт
послуги вищої освіти» з наступним визначенням: «— це сукупність характеристик змін в
інтелектуальному стані осіб, які мають відбутися в результаті освітньої діяльності кожного
рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності, і які є основою разом із державними
стандартами вищої освіти для розрахунку її вартості» та термін і визначення: «Якість
послуги вищої освіти — це відповідність або перевищення сукупних характеристик змін
в інтелектуальному стані осіб кожного рівня вищої освіти у межах кожної спеціальності,
встановлених державним стандартам послуг вищої освіти».
Важливими для НМЕДВО є і наступні терміни і визначення:
Споживач ПВО — це фізична особа, яка відповідно до визначених замовником ПВО
умов виконання замовлення на надання ПВО здобуває вищу освіту з оплатою ПВО
як за рахунок одного із джерел фінансування (державний бюджет, місцевий бюджет,
кошти юридичних чи фізичних осіб, власних коштів), так і за рахунок кількох джерел
фінансування. Споживач ПВО може бути одночасно замовником ПВО.
Замовник ПВО — фізична або юридична особа, яка замовляє надання фізичній особі або
кільком фізичним особам однієї або кількох ПВО відповідно до визначених у законному
порядку державних стандартів вищої освіти (стандартів ПВО) або відповідно до вимог,
сформульованих замовником у документі щодо виконання замовлення (договір, угода,
контракт).
Виробник ПВО (ВНЗ) як суб’єкт економічної (господарської) діяльності— це
інституціональна одиниця, основною метою якої є виробництво і надання ПВО відповідно
до визначених у законному порядку державних стандартів вищої освіти (державних
стандартів ПВО) та можливих додаткових вимог, сформульованих замовником у
документі щодо виконання замовлення (договір, угода, контракт) та яка зареєстрована
у законному порядку.
Ринок ПВО—це сукупність економічних відносин при купівлі-продажу ПВО,
які виникають між виробником ПВО та здобувачем вищої освіти чи замовником
(органом державної влади, місцевого самоврядування, корпорацією, некомерційними
організаціями тощо, які можуть оплачувати надані ПВО повністю або частково).
Безоплатна вища освіта — це здобуття фізичною особою вищої освіти на конкурсних
умовах з оплатою ПВО за рахунок видатків державного, та/або місцевих бюджетів, коштів
господарських та громадських організацій.
Основні структурні елементи НМЕДВО в умовах ринкової економіки можна
охарактеризувати наступним чином:
1. Економічна діяльність у сфері вищої освіти здійснюється відповідно до вимог
державної Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) на замовлення органів
державної влади, місцевого самоврядування, корпорацій інших юридичних осіб (замовники
ПВО); фізичних осіб — замовників і споживачів ПВО, які формують попит на ПВО,
ВНЗ усіх видів і типів незалежно від форм власності, що зареєстровані у встановленому
законом порядку, які формують пропозиції щодо виробництва ПВО.
Підставою для початку виробництва і надання ПВО є укладання документа щодо
виконання замовлення (договір, угода, контракт), в якому визначаються обсяги
виробництва і надання конкретних ПВО за рівнями освіти відповідно до визначених
у законному порядку державних стандартів вищої освіти або відповідно до вимог,
сформульованих замовником обсягів виробництва по кожній ПВО за узгодженою ціною.
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Оплата ПВО за замовленням органів державної влади та місцевого самоврядування
здійснюється відповідно до правових та економічних засад закупівель послуг для
забезпечення потреб держави та територіальних громад, встановлених Законом
України «Про публічні закупівлі». Особливості здійснення процедур закупівлі ПВО
встановлюється окремим законом.
2. Основними засобами державного регулювання економічної діяльності у сфері вищої
освіти є:
— показники стратегічного та середньострокового планування розвитку України, видів
економічної діяльності, сфери освіти в цілому;
— показники видатків державного і місцевих бюджетів на вищу освіту;
— показники державного і регіональних замовлень на виробництво і надання послуг
вищої освіти для задоволення суспільних потреб з оплатою їх за рахунок видатків
державного і місцевих бюджетів;
— вимоги законодавства щодо публічних закупівель ПВО;
— ліцензування освітньої діяльності;
— вимоги державних стандартів вищої освіти;
— регулювання цін на ПВО;
— надання інвестиційних, податкових та інших пільг;
— надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій, субсидій.
3. Основними особливостями економічної діяльності у сфері вищої освіти є:
— у випадках, встановлених Конституцією України та законами України ПВО надаються
споживачам безоплатно (з оплатою за рахунок видатків державного або місцевого
бюджетів);
— конституційний обов’язок держави забезпечувати конституційне право громадян
України на освіту з оплатою ПВО за рахунок видатків державного або місцевих
бюджетів обумовлює домінуюче місце на ринку ПВО державних і комунальних ВНЗ;
— некомерційний (без мети одержання прибутку) характер економічної діяльності
державних і комунальних ВНЗ;
— юридичний власник (засновник) ВНЗ, який здійснює некомерційну діяльність, не
має права на отримання економічних вигод, пов’язаних із економічною діяльністю
ВНЗ. Будь який можливий доход (прибуток), який отримує у результаті виробничої
діяльності такий ВНЗ, повністю залишається у його розпорядженні і засновник ВНЗ
не має права на частку доходу (прибутку), який отримує ВНЗ;
— економічний власник (інституціональна одиниця) ВНЗ, що здійснює некомерційну
діяльність, має право на отримання економічних вигод, пов’язаних із використанням
у процесі економічної діяльності товарів і послуг, фінансових активів і зобов’язань
завдяки прийняттю пов’язаних із цим ризиків, при цьому працівники ВНЗ не мають
права на частку доходу (прибутку), отриманого від виробничої діяльності ВНЗ — увесь
можливий доход (прибуток) належить ВНЗ;
— державні і комунальні ВНЗ не можуть бути приватизовані;
— характер трудових відносин при виробництві ПВО, які можуть бути вироблені лише
за умови безпосередньої участі споживачів ПВО;
— об’єктивний взаємозв’язок ринку ПВО з ринком праці.
Особливості економічної діяльності у сфері вищої освіти можуть бути підставою для
рішення або дій державної влади та органів місцевого самоврядування, які спрямовані
на обмеження ринкових засад у сфері вищої освіти з використанням засобів державного
регулювання, встановлених законом.
4. Державне і регіональні замовлення на виробництво і надання ПВО з повною або
частковою оплатою за рахунок видатків державного або місцевих бюджетів виконуються
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державними і комунальними ВНЗ. Розміри видатків державного або місцевих бюджетів,
як оплата за вироблені і надані ПВО, повинні передбачати відшкодування витрат ВНЗ
на виробництво і надання одній особі ПВО відповідно до визначених у законному
порядку державних стандартів ПВО. Порядок формування та розміщення державного і
регіональних замовлень на ПВО встановлюється законодавством України про державне
і регіональні замовлення.
5. Ціна ПВО є вираженим у грошовій формі еквівалентом одиниці ПВО, яка
виробляється ВНЗ на замовлення відповідно до визначених у законному порядку
державних стандартів ПВО або відповідно до вимог, сформульованих замовником у
документі щодо виконання замовлення (договір, угода, контракт).
Враховуючи істотну соціальну значущість ПВО ціни на них можуть регулюватись
державою.
Установлення Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування державних регульованих цін на ПВО в розмірі, нижчому від
економічно обґрунтованого розміру без визначення джерел для відшкодування різниці
між такими розмірами за рахунок коштів відповідних бюджетів не допускається і може
бути оскаржено у судовому порядку.
6. Планування здійснення виробничої діяльності, формування державної статистичної
інформації, ведення бухгалтерського обліку, створення соціальних (цільових) фондів,
оплата праці працівникам здійснюється ВНЗ відповідно до організаційно-правового
статусу ВНЗ, визначеного юридичним власником (засновником) ВНЗ при реєстрації в
установленому законом порядку і зазначається у статуті ВНЗ.
ВНЗ, які здійснюють економічну діяльність в усіх статусах, крім статусу бюджетна
установа, самостійно визначають свою організаційну структуру, встановлюють чисельність
працівників і штатний розпис.
Державні і комунальні ВНЗ не мають право випускати власні цінні папери, реалізувати
їх громадянам і юридичним особам, а також придбавати цінні папери інших суб’єктів
господарювання. В той же час державні і комунальні ВНЗ мають право отримувати цінні
папери інших суб’єктів господарювання у вигляді дарунків, грантів і пожертвувань.
7. Економічна конкуренція у сфері вищої освіти є змаганням між споживачами ПВО
та змаганням між ВНЗ — виробниками ПВО щодо здобуття певних економічних вигод
завдяки їх власним досягненням.
Метою змагання між споживачами ПВО є отримання ПВО у тих ВНЗ, які відповідають
їх релігійним, філософським та педагогічним уподобанням, їх рівню підготовки до здобуття
вищої освіти, їх інформованості про умови надання та якість ПВО, які вони сподіваються
отримати у тих чи інших ВНЗ, цінову політику ВНЗ на ПВО.
Метою змагання між ВНЗ — виробниками ПВО є отримання оптимальних для них
обсягів державного та/або регіонального замовлень на виробництво та надання ПВО
з оплатою за рахунок державного та/або місцевих бюджетів у розмірах, які повністю
відшкодовують їх фактичні затрати на виробництво та надання ПВО; оптимальних
для них обсягів корпоративних та/або індивідуальних замовлень на виробництво та
надання ПВО з оплатою із не бюджетних джерел фінансування у розмірах, які повністю
відшкодовують їх фактичні витрати на виробництво та надання ПВО і які дозволяють
сформувати фонди для розвитку ВНЗ; отримання цільової безповоротної фінансової
допомоги від органів державної влади та органів місцевого самоврядування на розвиток
ВНЗ; отримання пожертв, дарунків, грантів із недержавного сектора економіки; залучення
до освітньої діяльності у їх ВНЗ споживачів ПВО з вищими рівнями підготовки, що дасть
змогу на цій основі надати ПВО більш якісного рівня і поліпшити свою ділову репутацію
ВНЗ з високою якістю ПВО.
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Органами державної влади та органами місцевого самоврядування, що регулюють
відносини у сфері вищої освіти, забороняється приймати акти або вчиняти дії, що
визначають привілейоване становище учасників економічної діяльності у сфері вищої
освіти, суб’єктів господарювання тієї чи іншої форм власності, або ставлять у нерівне
становище окремих учасників економічної діяльності у сфері вищої освіти чи іншим
способом обмежують економічну конкуренцію у сфері вищої освіти. У разі порушення цієї
вимоги органи державної влади, до повноважень яких належить контроль та дотримання
антимонопольного конкурентного законодавства, а також суб’єкти господарювання
можуть оспорювати такі акти в установленому законом порядку.
Рішення або дії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які
спрямовані на обмеження економічної конкуренції чи можуть мати наслідком такі
обмеження у сфері вищої освіти, визначаються обґрунтованими у випадках:
— надання допомоги соціального характеру окремими споживачами ПВО чи окремими
ВНЗ за умови, що допомога подається без дискримінації інших споживачів ПВО чи ВНЗ;
— надання допомоги споживачам ПВО та ВНЗ за рахунок державних ресурсів із
метою відшкодування збитків, завданих стихійним лихом або іншими надзвичайними
подіями.
ВНЗ за сприяння заінтересованих організацій можуть розробляти правила професійної
етики конкуренції у сфері вищої освіти. Правила професійної етики конкуренції у сфері
вищої освіти погоджуються з Антимонопольним комітетом України.
8. Здобувачі вищої освіти (споживачі ПВО) мають право у випадках одержання ПВО
неналежної якості на відшкодування збитків в установленому законом або рішенням суду
порядку.
Виробники ПВО мають право у випадках невиконання замовниками ПВО умов
договору (угоди, контракту) на відшкодування збитків в установленому законом або
рішенням суду порядку.
Таким чином основними заходами для впровадження НМЕДВО мають стати:
— внесення до відповідних нормативно-правових актів визначення термінів «послуга
вищої освіти»; «державний стандарт послуги вищої освіти»; «якість послуги вищої освіти»;
— поступовий перехід від фінансування ВНЗ на їх утримання до публічних закупівель
ПВО, як це передбачено Стратегією реформування системи управління державними
фінансами на 2017- 2020 роки, схваленою розпорядженням КМУ від 8 лютого 2017 р.
№ 142-р;
— впровадження сучасної системи ціноутворення та державного регулювання цін на
ПВО;
— впровадження системи стандартизації ПВО, як основи для визначення їх вартості
і ціни та їх якості;
— впровадити систему публічних закупівель ПВО — послуг з підготовки фахівців,
наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення та перепідготовки кадрів
(післядипломна освіта) за державним замовленням, як це встановлено у статті 2 п. 5
Закону України «Про публічні закупівлі» з метою ліквідації, можливості виникнення
корупційних явищ при розміщенні державного замовлення;
— внесення змін до діючої системи держзамовлення передбачивши зокрема,
визначення державними замовниками на ПВО в першу чергу ЦОВВ, на які покладені
обов’язки здійснення відповідної державної політики незалежно від того, чи є у їх
підпорядкуванні ВНЗ. Так, зокрема, державним замовником на підготовку фахівців з
права має бути Мінюст; фахівців для агропромислового комплексу — Мінагрополітики;
фахівців транспорту — Мінінфраструктури тощо;
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— впровадження системи регіональних замовлень з оплатою ПВО за рахунок коштів
відповідних місцевих бюджетів;
— створення правових умов для можливості державних і комунальних ВНЗ
здійснювати свою економічну діяльність в одному із організаційно-правових статусів:
бюджетна установа; некомерційна організація з ринковим виробництвом ПВО;
некомерційна організація з неринковим виробництвом ПВО; державне підприємство;
— впровадження сучасного державного прогнозування та стратегічного планування
соціально-економічного розвитку України як основи для обґрунтованого державного
прогнозування та стратегічного планування виробництва і надання послуг вищої освіти.
Встановити обов’язкову правову норму, що у відповідних стратегічних документах
розвитку окремих галузей та видів економічної діяльності повинен бути розділ щодо
потреби у кваліфікованих фахівцях з вищою освітою;
— впровадження системи оплати праці у ВНЗ як у державних корпораціях.
Висновки. На наше переконання, впровадження запропонованої Нової моделі
економічної діяльності в сфері вищої освіти України дозволить кардинально підвищити
ефективність використання трудових, інтелектуальних, матеріально-технічних та
фінансових ресурсів, які залучаються для здійснення освітньої діяльності у сфері вищої
освіти України, якість послуг вищої освіти, забезпечити економічну самостійність (у
тому числі фінансову) ВНЗ, поліпшити конкурентоспроможність українських ВНЗ на
європейському та світовому ринках послуг вищої освіти.
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Yu. M. Vitrenko. Higher education of Ukraine: a new model of economic activity
inсonditions of market economy
Abstract. The article is argued that the current model of economic activity in the field of higher
education continues to operate on the bases of Soviet planned economy. It is proposed to introduce
a new model of economic activity (hereinafter — NMEAHE), which, on the conceptual basis of the
modern market economy, would satisfy the economic interests of its main subjects: consumers of
higher education services (hereinafter — HES) (applicants of higher education); Manufacturers
and providers of higher education services by higher educational institutions (hereinafter — HEIs);
Clients of higher education services (legal entities and individuals). The overwhelming majority of
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economic relations of NMEAHE are proposed to form around its central element — HES as a result
of the economic activity of the university, which must necessarily have a cost value, that is, the price
paid by the customer. The main features of NMEAHE are: in cases provided by the Constitution
of Ukraine and the Laws of Ukraine, the HES are provided free of charge; a dominant place on
the market of HES of state and municipal high schools; non-profit (without the purpose of profit)
nature of economic activity of the university; all possible income (profit) belong to the institution
of higher education; state and municipal high schools can not be privatized; according to the significant social importance of HES their prices are regulated by the state. The main measures for
implementing NMEAHE are proposed: transition from university funding for their maintenance
to public procurement of HES; implementation of pricing and state regulation of prices for HES;
implementation of standardization of HES as a basis for determining the quality and price; implementation of the system of public procurement of HES.
Keywords: economic activity in the field of higher education; higher education service; consumer of higher education services; provider of higher education services; State standard of higher
education services; quality of higher education services.

УДК 378.113.2:001.89(044)

Ярошенко О. Г.,
Інститут вищої освіти
НАПН України

ДЕТЕРМІНАНТИ І МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ І НАУКИ
Анотація. У статті, присвяченій науковій складовій професійної діяльності науковопедагогічних працівників, акцентовано увагу на чинниках, що детермінують розвиток їхньої
дослідницької компетентності у сучасних умовах імплементації Законів України «Про вищу
освіту» та «Наукову і науково-технічну діяльність». Розкрито принципи формування
дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників в умовах інтеграції
вищої освіти і науки, зроблено наголос на можливостях і способах розвитку досліджуваної
особистісної якості викладачів закладів вищої освіти.
Ключові слова: науково-педагогічний працівник, дослідницька компетентність,
розвиток, об’єктивні і суб’єктивні детермінанти розвитку, інтеграція вищої освіти і науки,
неформальна освіта.
Вступ. Наукова складова завжди була присутня у діяльності тих, хто навчає і
навчається у вищих навчальних закладах. Традиційно науково-педагогічні працівники
здійснюють дисертаційні дослідження, керують науковою роботою аспірантів і студентів,
беруть участь у дослідженнях кафедри за спільною тематикою тощо. Індивідуальний план
роботи викладача передбачає планування наукової роботи та відмітку про її виконання,
тому в кінці року здають звіти: викладачі — на кафедрі, кафедри — на факультеті, а
загальноуніверситетський звіт прямував до МОН України.
Студенти виконують нормативну навчально-наукову роботу, що завершується
захистом курсової, бакалаврської чи магістерської роботи. Дехто з них здійснює
дослідження ініціативної науково-дослідницької діяльності у гуртках, бере участь у
дослідженнях на базі наукових установ. Та чи достатньо цього, аби науково-дослідницька
діяльність науково-педагогічних працівників нині, в умовах входження України в єдиний
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Європейський простір й імплементації Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і
науково-технічну діяльність», зажила собі статусу потужного засобу підготовки здобувачів
вищої освіти, стала впливовим чинником розвитку студентської науки, а, отже, сприяла
формуванню наукової еліти країни із числа здібних, талановитих, креативних студентів?
Виклад основного матеріалу. Здійснений відділом інтеграції вищої освіти і науки
Інституту вищої освіти НАПН України аналіз практичного стану реалізації науководослідницької діяльності суб’єктів освітнього процесу в університеті [1] показав, що
науково-дослідницька діяльність науково-педагогічних працівників не повною мірою
задовольняє означене (таблиця 1).
Якщо розглянути результати опитування науково-педагогічних працівників щодо
їхньої участі у 5, 6 і 7 видах наукової роботи, то можна бачити, що майже четверта
частина викладачів не переймаються виконанням індивідуальних наукових досліджень;
надзвичайно мала кількість (менше 10 %) науково-педагогічних працівників, задіяні у
виконанні держбюджетних і держдоговірних наукових робіт; доктори наук і науковопедагогічні працівники без наукового ступеня в рівній мірі опікуються гуртковою роботою
студентів.
За результатами проведеного дослідження поодинокою виявилась: участь
викладачів у міжнародних дослідженнях; дослідженнях, виконаних спільно з науковими
співробітниками наукових установ чи за отриманими грантами на наукові дослідження;
розробленні та виконанні державних цільових програм, створенні науково-навчальних та
науково-дослідних об’єднань.
Відтак постає наступне запитання: «Що слід зробити зараз та у перспективі задля
успішного розвитку наукової складової професійної діяльності науково-педагогічних
працівників»? Пошук відповіді на нього потребує аналізу низки об’єктивних і суб’єктивних
детермінант успішного перебігу наукової роботи як обов’язкового виду професійної
діяльності сучасного науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти.
Таблиця 1.
Участь науково-педагогічних працівників у науково-дослідницькій діяльності (результати опитування
викладачів, %)
Викладачі без
№ з/п Види наукової діяльності
Доктори наук
Канд. наук
наук ступ.
1
Виконання дисертаційного
0
6,2
16,3
дослідження
2
3

Керівництво аспірантами
Консультування докторантів

24,7
9,1

5,5
0

0
0

4

Керівництво магістерським
роботами
Виконання наукових
досліджень за
індивідуальною тематикою
Виконання держбюджетних
і госдоговірних досліджень
Керівництво студентським
науковим гуртком
Участь у роботі
спеціалізованої Вченої ради

9,1

21,7

3,5

15,6

39,9

18,8

5,2

4,6

1

11,6

21,3

10,4

24,7

0,8

0

5

6
7
8

Щонайперше, увагу привертає якісно нова нормативно-правова база наукової роботи
науково-педагогічних працівників університетів, яка вирізняється цілеспрямованістю
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на розширення меж та урізноманітнення форм наукової роботи у закладах вищої освіти.
Зокрема, Законом України «Про вищу освіту» окреслено обов’язки науково-педагогічних,
наукових і педагогічних працівників, і серед них: «забезпечувати викладання на високому
науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої
програми за спеціальністю, провадити наукову діяльність (для науково-педагогічних
працівників)» [2]. Виконання цього завдання є першочерговим, оскільки відтепер
підготовка здобувачів з вищою освітою за відповідними програмами здійснюється не лише
на початковому, першому (бакалаврському) та другому (магістерському), а й на освітньонауковому та науковому рівнях вищої освіти.
Особливість підготовки докторів філософії полягає у тому, що нормативний строк
їхньої підготовки в аспірантурі (ад’юнктурі) зріс до чотирьох років, а сама підготовка
включає дві складові: освітню ( від 30 до 60 кредитів ЄКТС) і наукову [2]. Важливим є
також те, що відтепер підготовку на освітньо-науковому рівні вищої освіти забезпечують
вищі навчальні заклади і наукові установи, здійснюючи її окремо чи спільно. Ефект
новизни такої підготовки через відсутність досвіду підготовки докторів філософії у
вітчизняних закладах вищої освіти і нагальні потреби практики у підготовці здобувачів
вищої освіти на цьому рівні є вагомими детермінантами розвитку науково-дослідницької
діяльності науково-педагогічних працівників, незважаючи на наявність у них наукового
ступеня.
Освітнє середовище вищих навчальних закладів формується нині під впливом
інформатизації навчальної та наукової діяльності обох суб’єктів освітнього процесу, а
також під впливом усвідомлення необхідності вільного володіння іноземними мовами.
Відтепер це вагомі чинники, що спонукають викладачів працювати над власним
професійним зростанням, а також задля входження в інтернаціональний науковий простір.
Уже згадуване аналітичне дослідження [1, с. 68] мало досить посередні результати
опитування науково-педагогічних працівників щодо значення для їхньої науководослідницької діяльності володіння комп’ютерною технікою (таблиця 2).
Як бачимо, за результатами цього опитування суттєвого впливу володіння комп’ютером
наефективність виконуваних науково-педагогічним працівником наукових досліджень не
виявлено.

№ з/п
1
2
3

Таблиця 2.
Володіння комп’ютером як чинник ефективності наукової діяльності
(результати опитування викладачів, %)
Варіантиоцінки
Доктори наук
Кандидати наук
Без наук ступ.
Суттєво впливає
20
15,4
30,5
Частково впливає
20
20,7
14,8
Не впливає
60
63,9
54,7

Значно більший позитивний вплив [1, с. 68], на думку викладачів, на наукову роботу
чинить знання іноземних мов (таблиця 3).
Таблиця 3.
Володіння іноземною мовою як чинник науково-дослідницької діяльності(результати опитування науковопедагогічних працівників, %)
№
Варіант оцінки
Доктори наук
Канд. наук
Без наук ступ.
з/п
1
Суттєво впливає
27,2
44,3
28
2
Частково впливає
18,8
22,8
33,6
3
Не впливає
54
32,9
38,4

Формування дослідницької компетентності викладача в жодному разі не сумісне з
самоціллю і тільки тоді має значення для забезпечення якості вищої освіти, коли результати
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наукової роботи викладач використовує у роботі із здобувачами вищої освіти на заняттях,
а також під час виробничих практик, організації і керівництва науково-дослідницькою
діяльністю здобувачів вищої освіти, будуючи освітній процес на оптимальному поєднанні
дослідницьких методів з іншими методами навчання.
Безперечно, українські університети мають потужний науковий потенціал. Проте
імплементація Закону України «Про вищу освіту» (2014) ставить зрослі завдання перед
науково-дослідницькою діяльністю обох суб’єктів освітнього процесу — «провадження
наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої
діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації
і використання отриманих результатів в освітньому процесі» [1]. Щонайперше,
виконуючи це завдання і забезпечуючи якість освітнього процесу, науково-педагогічним
працівникам потрібно розвивати дослідницьку складову професійній діяльності, а
науково-дослідницька діяльність студентів має набути цілеспрямованого, систематичного
і системного характеру.
Важливо й те, що Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність», акцентує
увагу на спільному провадженні наукової і науково-технічної діяльності наукових установ
й університетів, участь наукових установ у забезпеченні освітнього процесу у закладах
вищої освіти: Задля цього наукові установи спільно з науково-педагогічними працівниками
університетів можуть здійснювати підготовку докторів філософі, створюючи постійні чи
тимчасові наукові колективи, проводячи спільні наукові дослідження, використовуючи
обладнання і матеріали наукових установ.
Як бачимо, нормативно-правове поле наукової роботи в університеті ставить зрослі
вимоги до розвитку дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників,
формує її студентоцентрований характер.
Останнім часом визначальною ознакою розвитку дослідницької компетентності
науково-педагогічних працівників стає розширення і зміцнення партнерських стосунків
із зарубіжними закладами вищої освіти, участь науково-педагогічних працівників
вітчизняних закладів вищої освіти у иконанні міжнародних проектів, одержання
міжнародних грантів на проведення досліджень тощо. Набуття ж Україною статусу
асоційованого члена Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій
«Горизонт 2020» [7] робить реальною участь українських учених у відповідних наукових
програмах Євросоюзу. Доказом цього є той факт, що понад 50 проектів фундаментальних
природничих і технічних наукових досліджень за цією програмою вже виконують
українські вчені.
Вектор розвитку дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників
визначають національні вищі навчальні заклади, що набули і будуть набувати статусу
дослідницьких університетів. Саме вони своїми науковими здобутками «забезпечують
проривний розвиток держави у певних галузях знань за моделлю поєднання освіти, науки
та інновацій» [2].
Не викликає жодних сумнівів, що назріла потреба в обґрунтуванні та використанні
у вищих навчальних закладах функціонально нової системи науково-дослідницької
діяльності, сукупним результатом якої стануть навчання здобувачів вищої освіти
через дослідження, на основі дослідження, підвищення наукового рівня професійної
діяльності викладачів, набуття університетом статусу дослідницького. Однак ми свідомі
того, що існують певні ризики через недостатнє фінансування та матеріально-технічне
забезпечення університетської науки. І все ж, на наше переконання, потужні суб’єктивні
детермінанти наукової роботи в університеті здатні протистояти чи зменшувати ці ризики.
До них відносяться:
— стійкий інтерес викладачів до дослідницької діяльності;
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— умотивованість до опанування ІКТ-технологіями та іноземними мовами;
— вболівання за якість організації та результати студентської науково-дослідницької
діяльності;
— вибір науково-педагогічним працівником чіткої особистісної траєкторії руху в
науковому просторі;
— входження за власним бажанням до науково-дослідницького простору інших закладів
вищої освіти;
— осучаснення тематики та методів навчально-наукових досліджень студентів;
— використання у викладацькій практиці наукових досягнень (в тому числі особистих)
з метою формування професійної компетентності здобувачів вищої освіти.
Сукупно це стимулюватиме студентів до участі у науковій роботі.
Для студентів важливою ланкою на шляху до вищої освіти є навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах, тому що навчальні досягнення випускників середньої школи
сприяють якості вищої освіти, в тому числі й науково-дослідницькій діяльності. «У школі
формується особистість, її громадянська позиція та моральні якості. Тут вирішується, чи
людина захоче і чи зможе навчатися впродовж життя» [5 ].
В умовах творення нової української школи імпонує думка М.Стріхи, що «педагогічна
наука мусить обслуговувати реальні потреби суспільства. … Але коли у нас не кожен
педагогічний університет може похвалитися шкільними підручниками — це неправильно.
Педагогіка, як на мене, мусить давати не абстрактну відповідь, а конкретно казати, що нам
робити з реформуванням школи, які навчальні програми є оптимальними, як мусить бути
вибудуваний цей процес» [6].
Те, що суспільством на педагогів-науковців покладається висока місія, дозволяє
стверджувати: підготовка майбутніх учителів з використанням педагогічних досліджень
має вийти на якісно новий рівень. Здійснюючи методичну підготовку майбутніх
учителів, чимало часу проводячи у загальноосвітніх навчальних закладах на різного роду
педагогічних практиках, викладачі і студенти мають для цього реальні можливості. Тож
наука не лише у технічних, але й педагогічних університетах — першочергова справа.
Темою спільних наукових пошуків викладачів і студентів педагогічних університетів
можуть стати дослідження змісту і методичного апарату шкільних підручників, їхньої
відповідності компетентнісному підходу. Актуальність подібних досліджень очевидна,
адже нині на конкурсній основі створюються від трьох до одинадцяти підручників для
учнів з кожного навчального предмета на кожен рік навчання, проте цілеспрямованих
досліджень у закладах вищої освіти за означеними темами виявлено не було.
Як поєднати дослідницьку діяльність науково-педагогічних працівників здобувачів
вищої освіти, щоб вони не стимулювали наукову роботу в університеті? По-перше, це
можуть бути наукові школи, до яких разом із іншими вченими, майбутніми докторами
філософії, докторантами входитимуть студенти, котрі плідно займаються науковою
роботою. По-друге, на часі — урізноманітнення форм організації науково-дослідницької
діяльності студентів створенням міжуніверситетських науково-дослідницьких об’єднань,
асоціацій, цільових наукових груп із представників кількох факультетів одного чи кількох
університетів, діяльність яких була б спрямована на виконання спільних дослідницьких
проектів. По-третє, розробкою банку дослідницьких методик, вільнодоступних широкому
колу користувачів. По-четверте, нагальним видається створення єдиного інформаційного
простору дослідницької діяльності студентів споріднених спеціальностей, котрі
навчаються у різних вищих навчальних закладах України. По-п’яте, вже зараз науковопедагогічним працівникам є сенс значно розширити і доповнити перелік навчальних
дисциплін варіативної частини навчальних планів дисциплінами за вибором студентів,
спрямованими на формування в них науково-дослідницької компетентності.
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Наукова робота науково-педагогічних працівників перебуває під впливом глобальних
змін в середній та вищій освіті, тому періодичне підвищення кваліфікації не в змозі
розв’язати проблему розвитку їхньої дослідницької компетентності. Вочевидь, для
оптимізації наукової роботи в університеті на зміну особистісно-ініціативному типу
формування дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників має прийти
цілеспрямована, добре спланована і методично продумана технологія цього процесу,
вибудована на засадах компетентнісного підходу. В методологічному плані для цього мають
бути обґрунтовані прийнятні принципи, напрями, методи і форми роботи.
У пошуку способів розв’язання порушеної проблеми конструктивними видаються
положення концепції освіти протягом усього життя. З появою нового у професійній
діяльності перед людиною завжди постає необхідність вдосконалювати свої знання та
уміння. У ХХІ столітті набула актуальності концепція освіти протягом усього життя.
Значущість реалізації цієї концепції вбачається у можливості створення кожному
представнику соціуму умов для вдосконалення і розвитку упродовж життя. Нині ця
концепція є основним підґрунтям більшості освітніх реформ у всьому світі, і, на нашу
думку, на часі — вивчення доцільного застосування основних її положень до процесу
формування дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників.
Поки-що, за відсутності стратегічного документа, який би окреслював мету, завдання,
способи цілеспрямованого професійного розвитку науково-педагогічних працівників,
закладена у концепції ідея розвитку особистості, її професійних якостей, варта уваги в
плані сприяння професійному розвитку науково-педагогічних працівників загалом та їх
дослідницької компетентності зокрема.
Виходячи з результатів аналізу літературних джерел і не претендуючи на вичерпність,
ми обґрунтували принципи розвитку дослідницької компетентності науково-педагогічних
працівників. До них, як керівних ідей, нормативних вимог, відносимо принципи:
функціональної єдності, наступності, неперервності, варіативності, добровільності,
відкритості, транснаціональності.
Принцип функціональної єдностіпередбачає взаємозв’язок науково-дослідницької
діяльності науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти, доповнюваність
викладачем змісту навчальних дисциплін результатами науково-дослідницької діяльності,
в тому числі й досліджень, проведених особисто.
Принцип наступності орієнтує на продовження досліджень за раніше обраною темою,
проте на якісно новому рівні.
Принцип неперервності полягає в тому, що науково-педагогічний працівник під час
викладацької діяльності постійно нарощує свій науковий потенціал, вдаючись до різних
видів науково-дослідницької діяльності.
Принцип гнучкості передбачає забезпечення можливостей та умов для зміни предмета
наукового дослідження, змісту і форм організації науково-дослідницької діяльності
студентів під впливом чинників освітнього середовища університету.
Варіативність як принцип розвитку дослідницької компетентності — це свобода вибору
науково-педагогічним працівником форми, тривалості і масштабності дослідницької
діяльності, місця її проведення та способів представлення одержаних результатів,
можливість зміни тематики досліджень.
Принцип добровільності — здійснення наукових досліджень, виходячи з особистісних
потреб, інтересів і намірів науково-педагогічного працівника.
Принцип відкритості — це забезпечення науково-педагогічному працівнику можливості
обмінюватись результатам наукової роботи, забезпечення гласності досягнутих наукових
результатів.
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Принцип транснаціональності передбачає участь науково-педагогічних працівників у
наукових дослідженнях за міжнародними програмами та спільно з ученими інших держав.
Позитивну роль у розвитку дослідницької компетентності науково-педагогічних
працівників можуть відіграти особистісні конструкти як орієнтири їхньої неформальної
освіти.
Необхідність неперервного професійного зростання науково-педагогічних працівників
спонукає зосередитись саме на такому виді неформальної освіти як неперервна освіта
(lifelong learning).
Неперервна освіта набула поширення у 60- 70 роки ХХ ст. в зв’язку зі стрімким науковотехнічним прогресом, на тлі якого освіта та інтелектуальний розвиток людства стали
головними в світовому соціально-економічному розвитку. Її стрімкому розповсюдженню
у різні країни сприяла діяльність ЮНЕСКО.
Спершу в неперервній освіті вбачали один із способів розвитку справедливого,
демократичного суспільства, досягти якого можна шляхом надання можливостей його
членам освоювати нові професії, забезпечувати кар’єрне зростання в обраній професії. У
сучасній вітчизняній педагогічній науці тлумачення цього виду освіти набуло розвитку,
доповнилось конкретним змістом. Зокрема, Н.Г. Ничкало характеризує неперервну освіту
як засіб життєдіяльності людини, процес набуття нею необхідних знань, умінь, навичок,
якостей в міру виникнення потреби в них протягом усього життя людини [4 ].
Потреба в неформальній освіті виникає під впливом нововведень у професійній
діяльності і необхідності освоїти їх. Наразі, в сучасних умовах неперервна освіта є
актуальною стосовно професійного розвитку науково-педагогічних працівників. Це не
черговий рівень вищої освіти, а спосіб розвиватись професійно за власним бажанням.
У процесі дослідження ми зробили висновок, що накопичений світовою практикою
досвід організації неформальної освіти (школи та університети без стін, школи гнучкого
навчання, професійні товариства й асоціації, проблемні цільові групи тощо) вартий
вивчення, щоб основні його ідеї можна було використати в неперервній освіті науковопедагогічних працівників вітчизняних закладів вищої освіти та розробляти цільові
міжнародні проекти і програми неперервної освіти. Слід враховувати, що науковопедагогічний працівник є представником складної динамічної системи — університетської
спільноти, тому від толерантності, розуміння, підтримки з боку її представників залежить
успішність його професійного розвитку.
Дослідницька компетентність науково-педагогічного працівника спрямовується на
задоволення не лише індивідуальних наукових інтересів, а й колективних. Це підводить
до ще одного прогнозу — науково-дослідницька робота викладачів може і повинна
орієнтуватись на потреби і плани університету, в тому числі довготривалі, що об’єднують
творчі групи дослідників, спрямовують пізнавальну активність здобувачів вищої освіти
на проведення наукових досліджень. У зв’язку з цим не менш важливими за інші є такі
чинники, як спілкування і співпраця у процесі наукового пошуку.
Висновки. Зміна запиту суспільства на освітні послуги закладів вищої освіти,
необхідність підтримки високих стандартів фахової підготовки тих, хто в них навчається,
закладених у Законах України «Про вищу освіту» та «Наукову і науково-технічну
діяльність» істотно посилює дослідницько-інноваційний статус вищої освіти. В свою
чергу це вимагає кардинальних змін у технологіях професійного розвитку викладачів та
використанні результатів наукових досліджень в освітньому процесі.
Існуюча багатоманітність об’єктивних і суб’єктивних детермінант розвитку
дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників впливає на її
успішне формування, допомагає досягти високого рівня професіоналізму в науковій та
викладацькій діяльності.
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Розділ 5.
Науково-педагогічним працівникам необхідно з розумінням поставитися до
неформальної освіти і відповідно до ступеня досконалості і динамізму освітнього
середовища університету розробляти індивідуальний конструкт професійного розвитку.
Суттєве зростання суспільних вимог до професійного розвитку викладачів
університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки та недостатня розробленість
теоретичних і методичних засад їх здійснення вимагають розробки технології формування
дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників.
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Вища освіта в контексті євроінтеграції та світової глобалізації
УДК 378.014.024

Степаненко І. В.,
Інститут вищої освіти
НАПН України

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ:
ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ
Анотація. У статті визначено передумови і ключові принципи розроблення стратегії
комплексної та інтегративної інтернаціоналізації вищої освіти. Вона має розроблятися
як складова стратегічного планування, враховувати і на державному, і на інституційному
рівнях академічну культуру і можливості, бути інтегрованою в інституційне лідерство і
якість досягнень.
Ключові слова: інтернаціоналізація вищої освіти, комплексна та інтегративна
концепція, стратегія, передумови і принципи розроблення, глобалізація, євроінтеграція,
методологічний космополітизм, реформування вищої освіти, якість вищої освіти.
Вступ. Цілеспрямоване розгортання процесу інтернаціоналізації вищої освіти
(ІВО) у світі триває вже понад чверть століття. Цей термін практично дорівнює періоду
незалежності України. Але якщо на світовому рівні в останні роки інтернаціоналізація
вищої освіти все більше сприймається як своєрідний «локомотив» розвитку не тільки
освіти, а і усього суспільства, як ефективний інструмент примноження їх лідерського
потенціалу, то в Україні цей процес тільки починає розгортатися, причому без чіткого
розуміння цілей ІВО, її пріоритетів, механізмів та інструментів здійснення, практичних
наслідків і очікуваних результатів.
Така ситуація у вітчизняній системі вищої освіти має бути кардинально змінена,
оскільки міжнародне співробітництво в усьому світі вважається зараз одним із головних
показників визначення якості в сфері освіти і науки і, водночас, одним із головних
інструментів її забезпечення і підвищення. Вже у 2009 р. у доповіді, присвяченій аналізу
трендів у глобальній вищій освіті, визнані ЮНЕСКО експерти по цьому питанню
Ф. Альтбах, Л. Рейзберг і Л. Рамблей зазначали, що інтернаціоналізація значною мірою
перестала бути маргінальною, випадковою або спеціалізованою діяльністю і перетворилася
на більш централізований, ретельно організований, і вдумливий компонент інституційної
дії, а університети по всьому світу переходять від реактивної до проактивної позиції у
цьому питанні [1]. Таке підвищення значущості інтернаціоналізації є закономірною
відповіддю на виклики глобалізації: «глобалізація є явищем, що справляє вплив на
інтернаціоналізацію, а інтернаціоналізація є одним із проявів реакції вищої освіти на
можливості та проблеми, що виникають внаслідок глобалізації» [2, с. 6]. Причому, як
зауважує Джейн Найт, — «Інтернаціоналізація змінює світ вищої освіти, а глобалізація
змінює світ інтернаціоналізації»[3, с. 1]. Тому майже усі заклади вищої освіти (ЗВО)
в усіх країнах по всьому світу не просто залучені в міжнародну діяльність, а прагнуть
розширити її, демонструючи при цьому відміни у розумінні її цінностей, цілей, завдань і
засобів. Як зазначається у комюніке Всесвітньої конференції ЮНЕСКО із вищої освіти
«Нова динаміка вищої освіти і наукових досліджень для зміни і розвитку суспільства»,
— «Нова динаміка перетворює ландшафт вищої освіти і наукових досліджень. Необхідно
зміцнювати партнерські стосунки і узгоджувати дії на національному, регіональному і
міжнародному рівнях з метою забезпечення якості і усталеності систем вищої освіти в
усьому світі» [4, с. 8]. Саме у відповідь на цю потребу інтегративної трансформації вищої
освіти розпочалася і продовжує інтенсивно розгортатися її інтернаціоналізація.
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Розділ 5.
Але інтернаціоналізація є не тільки відповіддю на потреби розвитку вищої освіти,
а відповідає і потребам міжнародної економічної, соціальної, політичної та культурної
інтеграції, що наростає в умовах глобалізації. Вона також є відповіддю на виклики
глобальних проблем сучасності, які можуть бути вирішені лише за допомогою спільних
зусиль світової спільноти на засадах продуктивного міжнародного співробітництва, що
потребує формування у молодого покоління сучасного глобального мислення, глобальної
відповідальності, здатностей і вміння жити разом, системи глобальної і міжкультурної
компетентності тощо. У цілому значення інтернаціоналізації для вищої освіти дослідники
вбачають в тому, що вона є необхідним чинником:
— інтеграції освітніх систем до світового і європейського простору вищої освіти і наукових
досліджень;
— налагодження інтеркультурної комунікації, розвитку партнерських стосунків між
державами, а також і між суб’єктами (інституційними та індивідуальними) освітньої
і наукової діяльності;
— підвищення якості освіти і наукових досліджень.
— У більш розгорнутому вигляді, узагальнюючі наявні дослідження (Г. де Віт [5], Дж.
Найт [3], Г. Янг [6] та інші), до основних переваг ІВО можна віднести:
— поліпшення якості викладання, навчання і дослідження;
— поглиблення, розширення і урізноманітнення контактів з національними,
регіональними і глобальними партнерами;
— краща підготовка студентів як національних і глобальних громадян і продуктивних
членів суспільства;
— розширення для студентів можливості доступу до освітніх програм до яких доступ у
своїх країнах для них неможливий або обмежений;
— розширення можливостей вдосконалення для професорсько-викладацького складу і
дослідників і зниження ризику академічного «інбридингу» — деградації академічної
спільноти унаслідок неможливості оновлювати свій ідейний потенціал завдяки обміну
науковою інформацією із членами міжнародного наукового співтовариства;
— можливість брати участь у міжнародних академічних мережах для проведення
досліджень з актуальних проблем в країні і за кордоном і використовувати досвід і
перспективи вчених з багатьох частин світу;
— можливість підвищувати інституційну ефективність за рахунок збагачення
міжнародним досвідом і партнерством;
— поліпшення інституційної політики, управління, сервісних функцій завдяки обміну
досвідом через національні кордони;
— сприяння розвитку національної держави за рахунок нових фінансових надходжень і
примноження людського, інтелектуального та інноваційного капіталу;
— внесок у глобальний розвиток і забезпечення солідарної відповідальності за нього.
Починаючи із 2000 р. інтернаціоналізація вищої освіти стала ключовим питанням і
у європейському порядку денному. Але для країн Європи передумови і причини ІВО
мали свою специфіку. При усвідомленні значення вимог глобалізації, тут на перший
план висувається вимога євроінтеграції, актуалізована утворенням Європейського
Союзу. Саме мета побудови єдиного європейського простору вищої освіти (ЄПВО) стала
визначальною у Болонській декларації 1999 р. і зумовила цілі і механізми розгортання
інтернаціоналізації університетської освіти у країнах, які приєдналися до Болонського
процесу. Інтернаціоналізація як чинник євроінтеграції вищої освіти була спрямована на те,
щоб структури вищої освіти у Європі стали більш сумісними і співставними, кваліфікації
і дипломи визнавалися б в усіх країнах ЄС і країнах-учасницях Болонського процесу,
що забезпечило б підтримку великомасштабної студентської мобільності та мобільності
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робочої сили, а також сприяло б європеїзації вищої освіти для підвищення її якості і
трансляції через неї європейських цінностей.
Перші десять років ІВО переважно розглядалася як процес європеїзації із визначальним
наголосом на розвитку студентської мобільності. Ця специфіка знайшла відображення у
Льовенському комюніке (2009 р.), де була визначена пріоритетна мета інтернаціоналізації
— досягти у європейських університетах до 2020 р. 20%-го рівня студентської мобільності.
Але вже у 2013 р. у програмному документі Європейської Комісії «Європейська вища
освіта у світі» (Брюссель, 11 липня 2013), було визначено нові пріоритети і зафіксоване
нове, комплексне, розуміння інтернаціоналізації вищої освіти [7].
Перетворення інтернаціоналізації вищої освіти на централізований, ретельно
організований, і вдумливий компонент інституційної дії, яке відбулося і на світовому,
і на європейському рівнях, значною мірою завдячує розробленню і впровадженню
національних і інституційних стратегій організації і здійснення цього процесу. Розуміння
ключового значення стратегічного планування для успішної реалізації ІВО утвердилось
серед експертів і стейкхолдерів як на теоретичному, так і на практичному рівнях. Так, за
даними опитування, проведеного Європейською Асоціацією Університетів (EUA) у 2012 р.,
— «99% ВНЗ, які відповіли на анкету, або мають стратегію інтернаціоналізації (56%),
мають намір розробити її (13%), або розглядали інтернаціоналізацію в інших стратегіях
(30%). Всі, крім одного закладу, заявляють, що їхня стратегія справляє позитивний вплив
на їх інституційну інтернаціоналізацію, особливо щодо розвитку партнерських відносин,
вихідної студентської мобільності, викладання англійською мовою, залучення іноземних
студентів та розвиток можливостей мобільності персоналу» [8, с.7].
В Україні процес ІВО розпочався із суттєвим запізненням і досі, незважаючи на
певну активізацію в останні декілька років, здійснюється за відсутністю національної
стратегії і комплексних стратегій на інституційному рівні. У вітчизняному освітньому
просторі, навіть серед стейкхолдерів освіти, ще не сформувалося релевантне вимогам
часу розуміння імперативної значущості цього процесу, його багатовимірного змісту і
принципів реалізації та інтенсифікації. Недостатньо вивченим залишається і міжнародний
досвід інтернаціоналізації вищої освіти.
Виклад основного матеріалу. Першою і визначальною передумовою для суттєвої
інтенсифікації процесу ІВО в Україні є, на нашу думку, усвідомлення його імперативної
значущості, причому не просто як «мейнстріму» розвитку вищої освіти у сучасному світі, а
і як стратегічного пріоритету для реформування і модернізації вітчизняної системи вищої
освіти, надання їй нової якості. Таке усвідомлення передбачає знаходження (шляхом
колективного обговорення за участю як стейкхолдерів, так і усіх учасників освітнього
процесу) чіткої відповіді на питання «навіщо потрібна ІВО самеУкраїні?».
Для України вимоги глобалізації та євроінтеграції тривалий час залишалися доволі
абстрактними, що повною мірою позначилось і на процесах ІВО. У 90-ті роки, набувши
незалежності, Україна болісно переживала пострадянські трансформації, а процеси
державо- і націо-творення актуалізували і утвердили у стратегії реформування вищої освіти
методологічний націоналізм. У 2000-х роках ситуація суттєво не змінилася. Риторика
реформування освіти поступово змінилася риторикою її модернізації із врахуванням
міжнародного досвіду, але навіть на рівні риторики, не кажучи вже про реальну практику,
інтернаціоналізація так і не була осмислена як пріоритет державної освітньої політики.
Навіть після приєднання України до Болонського процесу у 2005 р. ситуація суттєво
не змінилася, оскільки євроінтеграційні перспективи країни залишалися ще доволі
невизначеними і примарними. У межах імплементації Болонської угоди превалювали
не стільки змістовні, скільки формальні аспекти, пов’язані із впровадженням системи
кредитів і двоступеневого навчання. Але якщо у європейських країнах таке впровадження
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розглядалося як інструмент забезпечення широкомасштабної студентської мобільності,
то в Україні суттєвого підвищення академічної мобільності не відбулося і до сьогодні, а
ці інструменти значною мірою сприймалися як самодостатні цілі. Таким чином, питання
«навіщо інтернаціоналізація?» по суті зливалося із питанням «чому?» і отримувало
досить розпливчату відповідь — так треба, оскільки того вимагають глобалізація та
євроінтеграція. Але ці вимоги залишались зовнішніми і не інтегрувалися належним
чином до національної стратегії розвитку вищої освіти. У першій декаді ХХІ сторіччя
ситуація поступово почала змінюватись і вимога інтернаціоналізації вищої освіти почала
усвідомлюватись як нагальна, і на державному рівні, і на рівні окремих інститутів, хоча
ще не стала сприйматися як справжній пріоритет розвитку вищої освіти. Щоб стати
таким пріоритетом, питання «навіщо інтернаціоналізація?» має отримати у національній
стратегії цілком реалістичні і достатньо прагматичні відповіді. Завдання набути через
інтернаціоналізацію конкурентоспроможності на світовому ринку освітніх послуг є для
України сьогодні надмірно амбітним і може сприйматися як завдання на довготривалу
перспективу. Тоді як завдання підвищити якість вищої освіти відповідно до світових і
європейських стандартів за рахунок розроблення і впровадження нових міжнародних
стандартів освітніх програм та інтеграції до навчальних курсів міжнародних елементів
і освітніх стандартів є значно більш реалістичним і безпосередньо нагальним. Те саме
можна сказати і про інтеграцію до ЄПВО через цілеспрямоване розширення програм
міжнародного співробітництва і партнерства на індивідуальному та інституціональному
рівнях, створення стратегічних освітніх альянсів.
Другу передумову ми вбачаємо у зміні перспективної оптики бачення процесу
реформування вітчизняної системи освіти. Насамперед, йдеться про те, що методологічний
націоналізм має поступитися місцем методологічному космополітизму (у тому сенсі,
як він був розроблений У. Беком) [9]. Тільки за таких умов ІВО в Україні може бути
осмислена як пріоритетне стратегічне питання, яке не суперечить національним
інтересам, чи є формальною зовнішньою рамкою для їх забезпечення, а само є наскрізним
національним інтересом у глобальному контексті і контексті євроінтеграції. Це також
важливе для запобігання таким загрозам ІВО, як освітній неоколоніалізм, допущення
на національний ринок освітніх послуг недоброчесних освітніх провайдерів, «відтік
мізків» і «спустошення аудиторій». Для цього і потрібне застосування перспективи
методологічного космополітизму, яка дозволяє врахувати не тільки вимоги а й
виклики глобалізації щодо освіти, а також специфічні умови функціонування і
розвитку європейської вищої освіти, осмисливши і ті, й інші з позицій національних
інтересів. Перспектива методологічного космополітизму дозволяє не тільки подолати
бінарне протиставлення національного і загальносвітового, інтегруючи глобальну і
загальноєвропейську перспективи до внутрішнього національного контексту, а також
показує, що «безрозмірної» інтернаціоналізації не існує. Кожна країна має визначати
свій індивідуальний підхід до інтернаціоналізації на основі своїх чітко сформульованих
обґрунтувань, цілей та очікуваних результатів.
В Україні недостатність уваги до проблем ІВО на державному рівні, як у його
стратегічному вимірі, так і у плані реалізації навіть визначених стратегічних настанов,
обертається недостатньою розвиненістю самого цього процесу [10]. Звісно, за загальним
визнанням, основні події у ході інтернаціоналізації розгортаються на рівні ЗВО. Саме вони
мають розробляти і здійснювати ефективні програми і плани міжнародної діяльності у
світовому освітньому просторі для удосконалення своєї навчальної, наукової і сервісної
діяльності і підвищення своєї конкурентоспроможності у новому, глобалізованому
та інтернаціоналізованому освітньому середовищі. Але державна політика відіграє
ключову роль, так як вона може сприяти або перешкоджати ІВО. Тому для України
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Вища освіта в контексті євроінтеграції та світової глобалізації
одним із пріоритетних завдань у реформуванні вищої освіти має стати розроблення
загальнонаціональної стратегії ІВО із чітким визначенням її пріоритетів, механізмів і
державних ресурсів, спрямованих на її стимулювання і підтримку. При цьому надзвичайно
важливо усвідомлювати, що стратегія ІВО має бути інтегрована до комплексу заходів
по реформуванню вищої освіти України і бути узгодженою із загальною національною
стратегією розвитку вищої освіти, яка, у свою чергу, має відповідати національній стратегії
стійкого розвитку суспільства і національній стратегії розвитку людського капіталу. Саме
так відбулося у більшості європейських країн, зокрема у країнах-лідерах ІВО, таких, як
Німеччина, Норвегія, або у Польщі, де такі заходи дали позитивні результати.
Не менш важливо, щоб розроблена стратегія дозволяла не втратити у процесі
інтернаціоналізації свою національну, культурну, інституційну самобутність, перетворивши
поліпшення своїх академічних стандартів для міжнародного рівня викладання та
досліджень на стандартизацію і уніфікацію освітнього процесу і академічного життя.
Тут як раз і виникає ризик, до якого привертають увагу чисельні дослідники: навчальні
плани і академічні традиції можуть втратити свої особливості і унікальні властивості і
стати схожими на академічні традиції інших країн, у гіршому випадку — перетворитися на
«МакДоналізовані академічні традиції».Щоб запобігти цим загрозам, як на тому наполягає
Джус Фортуіджн, координатори міжнародних проектів у галузі освіти повинні знаходити
баланс між, з одного боку, збереженням своєї академічної традиції, культури університету і
країни, що має додаткову привабливість і вигоду для іноземних партнерів, які можуть бути
залучені до навчання; з іншого боку, важливо стандартизувати і гармонізувати освітній
процес, щоб досягти успішного співробітництва з партнерами з різних країн [11, с. 264].
Наявність стратегії з чіткими вказівками і загальним керівництвом також є одним із
вирішальних чинників підвищення ефективності інтернаціоналізації на рівні інститутів.
Нажаль, в Україні значна чистина ЗВО також не має власної стратегії інтернаціоналізації.
І до сьогодні, і на державному рівні, і на рівні ЗВО, і ще більше на рівні професорськовикладацького складу, інтернаціоналізація сприймається як щось екзотичне, або
другорядне у порівнянні із іншими проблемами ВО, а часом ототожнюється з міжнародною
діяльністю у сфері ВО із збереженням радянських коннотацій, а не як всеохоплююча
стратегія, успішна реалізація якої здатна вивести систему ВО і її інститути на якісно новий
рівень розвитку.
За останній час увага до ІВО в Україні суттєво підсилилась. Наприкінці 2015 р. МОН
України надіслало керівникам ВНЗ нові форми звітування про міжнародну діяльність
(реєстраційний №1/9–599 від 15 грудня 2015).
Підсилення представленості міжнародного аспекту відбулося і в оцінюванні діяльності
наукових установ НАН України і галузевих академій наук. Так, НАПН України розробило
і запровадило у практику нове Положення про порядок проведення державної атестації
підвідомчих установ, де міжнародний вимір стає одним із визначальних. Але цей документ
має ті ж самі недоліки про які мова йшла вище.
Слід також відмітити, що з 2016 р. в Україні почали більш активно, організовано і
цілеспрямовано збиратися статистичні дані про стан ІВО, але його оцінювання і на
державному рівні, і на рівні ЗВО здійснюється переважно за формальними показниками,
які мало що кажуть про реальні проблеми. Увагу ж необхідно приділяти якісним
показникам і поліпшити інтерпретацію кількісних, оскільки більше не завжди означає
краще.
Визначення ІВО, яке стало класичним і найбільш цитованим запропонувала ще у
1993 р. Дж. Найт: інтернаціоналізація у її інституційному вимірі —«це процес інтеграції
міжнародного/ міжкультурного аспекту у викладання, дослідження і сервісні функції вищої
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освіти», або мовою оригіналу: «Internationalization is the process of integrating the international / intercultural dimension into the teaching, research and services function of higher education» [3, с. 19]. Пізніше, вона запропонувала уточнене визначення, у якому до характеристик
інтернаціоналізації додалися нові виміри — глобальний, цільовий і процесуальний, що
цілком відповідає еволюції, яка відбулась і з самим феноменом, і з його теоретичним
дискурсом: інтернаціоналізація — це «процес інтеграції міжнародного, міжкультурного
чи глобального компонента до мети, функцій чи процесу набуття вищої освіти», або мовою
оригіналу: «the process of integrating an international, intercultural or global dimension into the
purpose, functions or delivery of post-secondary education» [3, с. 21]. За усієї формальності і
загальності цих визначень вони виражають головне в інтернаціоналізації — її комплексний,
всеосяжний характер і фіксують її культурний вимір.
В останні роки на світовому і європейському рівнях все більше утверджується нове,
комплексне, розуміння інтернаціоналізації вищої освіти і визначаються її нові пріоритети.
Відповідно до програмного документу Європейської Комісії «Європейська вища освіта
у світі»було визначено такі ключові галузі, які має охоплювати комплексна стратегія
інтернаціоналізації і які мають розглядатися не як ізольовані, а як інтегровані елементи:
— міжнародна мобільність студентів, викладачів і адміністративного персоналу;
— інтернаціоналізація та вдосконалення освітніх програм та цифрового навчання;
— стратегічне співробітництво, партнерство і нарощування потенціалу [8, с. 6].
Заслуговує на увагу визначення комплексної інтернаціоналізації, запропоноване
Дж. К. Гудзіком: «Всеосяжна інтернаціоналізація є зобов’язанням, що підтверджується
діями, для впровадження (influse) міжнародної і порівняльної перспективи протягом
навчання, дослідження і сервісної місії вищої освіти. Вона формує інституціональний етос
і цінності і охоплює все виробництво вищої освіти. Важливо, щоб вона використовувалася
інституційним лідерством, управлінням, викладачами, студентами і усіма академічними
службами і допоміжними підрозділами. Це інституціональний імператив, а не тільки
бажана можливість. Всеосяжна інтернаціоналізація не тільки впливає на все життя
кампусу, але і на інституціональні зовнішні рамки стандартів, партнерських зв’язків і
відносин» [12]. По суті у цьому визначені зафіксовані основні фактори, що визначають
успішність реалізації стратегії інтернаціоналізації університету, а саме:
— наявність чітко сформульованої стратегії (інтернаціоналізація як зобов’язання),
програми і плану дій по розвитку інтернаціоналізації;
— узгодженість стратегічного та операційного рівнів інтернаціоналізації закладу;
— інтегрованість стратегії, програми і плану розвитку інтернаціоналізації у загальну
стратегію розвитку закладу;
— високий рівень керівництва, відповідального за даний напрям, залучення в проект
просування інтернаціоналізації перших осіб університету;
— високий рівень залучення у проект співробітників університету і студентів;
— якість управлінської інфраструктури: кількість міжнародних підрозділів і їх структурна
відповідність поставленим завдання, рівень і якість координації між ними, якість
персоналу, його компетенції і компетентності;
— адекватність ресурсів, що виділяються на міжнародне співробітництво: мобільність
студентів, викладачів, дослідників, співробітників університету, підтримку
міжнародних проектів, впровадження подвійних дипломів, проведення міжнародних
конференцій, участь у зарубіжних конференціях, гранти для іноземних студентів і
дослідників;
— кадрова політика, система заохочень і підтримки, що формує стимули для розвитку
лінгвістичних та інших компетентностей, необхідних для успішної інтернаціоналізації;
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— система стимулів для участі в міжнародних дослідницьких проектах, підготовці
спільних публікацій, розвитку міжнародного співробітництва і партнерства на рівні
структурних підрозділів університету (факультетів, кафедр, академічних служб);
— кадрова політика, спрямована на залучення в університет провідних зарубіжних вчених
і кращих викладачів;
— сформованість інституційної культури (етос і цінності) відповідно вимог
інтернаціоналізації, необхідної системи мотивації, адекватного розуміння
комплексності та імперативності інтернаціоналізації, системи стимулів і підтримки;
— якісна інформаційна підтримка процесу комплексної інтернаціоналізації: сайт
іноземними мовами, участь у міжнародних виставках, організація маркетингових
заходів, публікації та презентації результатів досліджень на міжнародному рівні,
доступ до міжнародних наукових баз даних;
— якісна консультаційна і організаційна підтримка академічної мобільності: спеціальні
структури для роботи з іноземними абітурієнтами і студентами, для підтримки
академічної мобільності викладачів;
— якісна побутова інфраструктура для іноземних студентів, викладачів, дослідників:
гуртожитки, університетські готелі, медичні послуги, страхування, харчування.

Рис. 1. Схема-матриця для розроблення стратегії інтернаціоналізації вищої освіти.

На нашу думку, фактори успішності ІВО, виділені Дж. К. Гудзіком, можуть бути
сприйняті як ключові принципи розроблення стратегії інтернаціоналізації, причому
не тільки на рівні університетів, а і на державному рівні. До цього можна додати, що
розроблення стратегії ІВО доцільно здійснювати, спираючись на загальні принципи
стратегічного менеджменту компанії, які вимагають вирішення таких завдань: визначення
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стратегічного бачення; роз’яснення цілей і місії компанії; аналіз внутрішнього і
зовнішнього середовища; окреслення стратегічних альтернатив і вибір оптимального
варіанту між ними; реалізація поставлених цілей; оцінювання результатів. Особливу
увагу доцільно привернути до усвідомлення головних для ЗВО (держави) внутрішніх
мотивів інтернаціоналізації, які і будуть виступати рушійною силою для інвестування
ресурсів у цей процес. Ці внутрішні мотиви засновані на цінностях установи та розуміння
ролі, яку вона відіграє в системі ВО країни і суспільства в цілому. Мотиви, які рухають
зусиллями зі створення міжнародного порядку на інституціональному рівні, пов’язані з
трьома основними проблемами: академічними, економічними і культурними. Причому,
для комплексної стратегії інтернаціоналізації притаманне сприйняття цих мотивів не як
взаємовиключних, а як таких, що доповнюють один одного.
Нарешті, важливою настановою має бути розуміння того, що стратегічне планування
не є разовим актом, а має бути поновлюваним процесом, що розгортається нелінійно, а
системно і комплексно і передбачає постійне переосмислення мірою виконання сукупності
поставлених на тому чи іншому етапі завдань і планів.
Узагальнену схему-матрицю для розроблення стратегії інтернаціоналізації можна
представити, звернувшись до напрацювань Onisa Alpenidze [13, c. 237–238] (рис. 1).
Висновки. У статті були визначені передумови і ключові принципи розроблення
стратегії комплексної та інтегративної ІВО. Вона має розроблятися як складова
стратегічного планування, враховувати і на державному, і на інституційному рівнях
академічну культуру і можливості, бути інтегрованою в інституційне лідерство і якість
досягнень.
Інтернаціоналізація може стати найважливішим ресурсом розвитку закладів вищої
освіти, їх академічного і культурно-гуманітарного потенціалу, а через це і розвитку
країни — її людського капіталу, інтелектуального, наукового, економічного, політичного,
соціального, культурного потенціалу, якщо процес інтернаціоналізації вищої освіти
буде ефективно керований і правильно стратегічно спрямований, постійно перебуваючи
під пильним контролем усіх зацікавлених суб’єктів освітнього процесу. Тобто процес
інтернаціоналізації має рухатися, як «зверху вниз», так і «знизу вгору» для забезпечення
прозорості, налагодження системи зворотного зв’язку, системи обміну кращими
практиками і самокорекції перебігу інтернаціоналізації на усіх рівнях. Ефективним
інструментом для інтенсифікації ІВО є бенчмаркінг. Його невід’ємні елементи, такі, як
ясні і точні цілі запровадження, обговорення і вироблення спільного розуміння процесів
і суджень, взаємодія і співробітництво є необхідною рамковою умовою як для інтеграції
інтернаціоналізації в інституційне лідерство, так і для розроблення і застосування
внутрішнього оцінювання успішності цього процесу.
Інтернаціоналізація вищої освіти має розумітися як всеосяжна стратегія, розроблятися
на засадах методологічного космополітизму і спиратися на адекватно усвідомлені та
визначені культурно-гуманітарні основи і власні імперативи. Інтернаціоналізація має
дотримуватись таких імперативів: враховувати і поважати місцеві умови, індивідуальні
потреби закладів вищої освіти, враховувати не тільки вигоди, а і ризики та непередбачені
наслідки, не бути самоціллю, а виступати засобом для досягнення мети підвищення якості
освіти, формування у всіх учасників освітнього процесу міжкультурних і міжнародних
компетентностей, необхідних для життя і праці у глобальному суспільстві знання. Ці
імперативи мають стати ключовими елементами державної та інституційних стратегій
інтернаціоналізації, наповненої культурно-гуманітарним змістом і зорієнтованої на
гарантування взаємної вигоди, поваги та справедливості, в якості основи для міжнародного
партнерства, а також дотримання і збереження академічних цілей і цінностей, таких,
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як академічна свобода, академічна доброчесність, інституційна автономія і соціальна
відповідальність.

Список використаних джерел
1. Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution. A Report Prepared for
the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education Philip G. Altbach, Liz Reisberg,
Laura E. Rumbley. Published in 2009 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization.
2. Высшее образование в глобализованном обществе. Установочный документ ЮНЕСКО по образованию.Издано в 2004 г. Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры — URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136247r.pdf
3. Knight J. Higher Education in Turmoil. The Changing World of Internationalization. Rotterdam,
the Netherlands: Sense Publishers, 2008.
4. Всемирная конференция по высшему образованию 2009 г.: Новая динамика развития высшего
образования и исследований в целях социальных изменений и развития (ЮНЕСКО, Париж,
5–8 июля 2009 г.). Коммюнике (8 июля 2009 г.). — URL: http://законодавство.com/obednanihnatsiy-organizatsiya/vsesvitnya-konferentsiya-vischoji-osviti-2009236738.html.
5. De Wit H. Internationalisation of Higher Education in the United States of America and Europe: A
Historical, Comparative and Conceptual analysis. Westport, CN: Greenwood Press. 2002.
6. Jiang, X. Towards the internationalisation of higher education from a critical perspective. Journal
of Further and Higher Education, 32 (4), 2008. — p.p. 347–358.
7. European higher education in the world. Communication from the Commission to European
Parlament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the
regions. Brussels, 11.7.2013. COM (2013) 499 final.
8. Internationalisation in European higher education: European policies, institutional strategies
and EUA support. — URL: http://www.eua.be/Libraries/higher-education/ EUA_International_
Survey.pdf.
9. Степаненко І.В.Філософсько-методологічні проблеми узгодження національного, загальноєвропейського і глобального у процесах інтернаціоналізації вищої освіти // Гілея: науковий
вісник: збірник наукових праць / гол.ред. В.М. Вашкевич. — К.: Вид-во «Гілея», 2015.— №
100. — С. 208–212.
10. Степаненко І.В. Ключові питання інтернаціоналізації вищої освіти: колізії інструментального
і культурно-гуманітарного вимірів // Аналіз зарубіжного досвіду інтернаціоналізації вищої
освіти на основі культурно-гуманітарних стратегій / Авт. кол.; за заг. ред. Степаненко І.В. //
Вища освіта України. — 2015. — №3 (додаток 2). — С. 154–180, 278–280.
11. Fortuijn, J.D. Internationalising Learning and Teaching: A European experience / Joos Droogleever
Fortuijn // Journal of Geography in Higher Education, 26 /3 (2002).
12. Leading Comprehensive Internationalization: Strategy and Tactics for Action by John K. Hudzik
and JoAnnS. McCarthy. A publication of NAFSA: Assotiation of International Educators, 2012.
This publication is available on the NAFSA Web site at www.nafsa.org/epubs.
13. Alpenidze, Onise (2015) : Conceptualizing internationalization strategies for higher education
institutions, Central and Eastern European Journal of Management and Economics, ISSN 2353–
9119, Vol. 3, Iss. 3, pp. 237–238.

Stepanenko I.V. Development strategy of higher education: priorities for Ukraine
Abstract. The article defines the preconditions and key principles of the strategy development
for a comprehensive and integrated internationalisation of higher education. It should be developed
as a component of strategic planning, which includes academic culture and opportunities for successful integration in the framework of institutional leadership and the quality of achievements
both on the state, and institutional levels.
Keywords: internationalisation of higher education, holistic and integrative concept, strategy,
background and principles of development, globalisation, European integration, methodological
cosmopolitanism, reforming higher education, quality of higher education.

381

Розділ 5.
УДК 378.37.001

Олійник В. В., Кириченко М. О.,
Отич О. М., Сорочан Т. М.,
Бондарчук О. І., Діденко Н. Г.,
Сергеєва Л. М., Сидоренко В. В.,
Клокар Н. І., Скрипник М. І.
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ШКОЛИ
Анотація. У статті здійснено теоретичний аналіз сучасного стану розвитку
післядипломної педагогічної освіти в Україні, виявлено найбільш важливі педагогічні
та психологічні проблеми, що детермінують цей процес; окреслено основні тенденції й
перспективи модернізації цієї освітньої галузі в контексті реформування вітчизняної
освіти.
Обґрунтовано соціальне значення післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови
Нової української школи, розкрито соціальну місію закладів ППО як інноваційних центрів
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів і керівників Нової
української школи. Наголошено на унікальності досвіду професійного розвитку фахівців
освітньої галузі на андрагогічних засадах, накопиченого педагогічними працівниками
закладів післядипломної педагогічної освіти.
Ключові слова: післядипломна педагогічна освіта, Нова українська школа,
педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівні кадри освіти, андрагогічний підхід,
компетентності.
Вступ. У сучасному суспільстві, побудованому на знаннях, освіта стає провідним
чинником розвитку особистості та актуалізації її творчого потенціалу. Інноваційні зміни
освітньої галузі, її модернізація на засадах філософії людиноцентризму зумовлюють
докорінні зміни світогляду людини, переорієнтовуючи його зі споживацького ставлення
до оточуючого світу на творення, неперервний особистісний і професійний саморозвиток.
Екстраполюючись у площину освіти упродовж життя, ідея неперервності освіти сприяє
формуванню нової методології та практики професійного розвитку фахівців у системі
післядипломної освіти.
Згідно з п. 1 ст. 60 Закону України «Про вищу освіту» післядипломна освіта —
це «спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом
поглиблення, розширення та оновлення її професійних знань, умінь та навичок або
отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня та
практичного досвіду» [3].
Конкретизацією цього визначення у педагогічній площині є дефініція післядипломної
педагогічної освіти (ППО) як галузі освіти дорослих, що забезпечує неперервне
вдосконалення професійних знань, умінь і навичок педагогічних, науково-педагогічних
та керівних кадрів освіти шляхом підвищення кваліфікації, перепідготовки, спеціалізації
та стажування на основі новітніх технологій, досягнень науки і виробництва [10, с. 682].
Виклад основного матеріалу. Сучасна система післядипломної педагогічної освіти
охоплює ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 27 регіональних
закладів ППО комунальної форми власності, а також інститути післядипломної
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педагогічної освіти та інші відповідні структурні підрозділи вищих навчальних закладів.
Освітній процес у цих закладах ґрунтується на засадах безперервності професійного
становлення та розвитку педагогічних працівників на різних етапах професійної кар’єри,
що передбачає наступність навчання на курсах підвищення кваліфікації та в міжкурсовий
період.
За роки незалежності України система післядипломної педагогічної освіти динамічно
розвивалась, що засвідчується суттєвими інституційними, організаційно-управлінськими,
кадровими, змістовими, технологічними змінами. Зокрема, відбулася трансформація
регіональних інститутів удосконалення вчителів в інститути післядипломної педагогічної
освіти та академії неперервної освіти, що дозволило подолати ідеологічну заангажованість
радянського ґатунку і перейти до цілісного, системного забезпечення професійного
розвитку педагогічних кадрів і науково-методичного супроводу реформування освіти на
різних її етапах [8, с. 139].
У цьому процесі національна система післядипломної педагогічної освіти України
зустрічається з викликами, пов’язаними, по-перше, з інтеграцією її у європейський освітній
простір і необхідністю подолання пострадянського «спадку». З цієї причини розвиток
вітчизняної післядипломної освіти відбувається у річищі вибору між європейською
і пострадянською парадигмами освіти та подолання зумовлених ними теоретикометодологічних суперечностей і організаційних ускладнень.
По-друге, виникає необхідність віднайдення місця післядипломної педагогічної освіти
не лише в глобальній системі пожиттєвої освіти, але й у системі національної культури та
освіти зокрема. Це виявляється в тому, що пострадянська система післядипломної освіти,
втративши підкреслено академічну позицію, знаходить себе на стику традиціоналістських
і модернізаційних культурних та освітніх інтенцій. До неї виявляється особливий
соціальний інтерес, а соціальне замовлення на освітні послуги у системі післядипломної
освіти стало набагато ширше та невпорядкованіше, ніж було за радянської доби. Крім
того, виникають питання, пов’язані зі становленням «післядипломних кваліфікацій» у
Міжнародній стандартній класифікації освіти [7; 12].
По-третє, серйозним викликом для післядипломної педагогічної освіти стають зміни у
методології освітньої діяльності, окреслені в Концепції розвитку Нової української школи.
Прагнучи гідно відповісти на ці виклики, науковці у галузі післядипломної педагогічної
освіти активізували свої зусилля щодо осмислення й оновлення методологічних,
теоретичних, методичних і технологічних засад розвитку цієї освітньої галузі. У результаті
їх наукових пошуків:
— виокремлено актуалітети науково-методичної діяльності для реалізації провідних
ідей Нової української школи, що стало підґрунтям для формування нового змісту
підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівних
кадрів освіти;
— сформульовано нові закономірності і принципи проектування цього змісту, розроблено
курикулум підвищення кваліфікації фахівців освітньої галузі в системі післядипломної
педагогічної освіти;
— спроектовано технологію розроблення елективних освітніх курсів для науковопедагогічних працівників, забезпечено навчально-методичний супровід (програми,
підручники, посібники та ін.) підвищення їх кваліфікації тощо.
Щороку понад 123 тис. педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників
закладів освіти здійснюють підвищення кваліфікації в інститутах післядипломної
педагогічної освіти та академіях неперервної освіти, системою методичної роботи у
міжкурсовий період охоплено близько 400 тис. працівників освітньої галузі.
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З огляду на те, що заклади післядипломної педагогічної освіти можуть (і здійснюють
на практиці) підвищення кваліфікації фахівців із вищою освітою, серед яких є кандидати
й доктори наук, вони реально набувають статусу закладів «поствищої» освіти, які
забезпечують здобуття слухачами найвищого («майстерського») рівня післядипломної
освіти, що, по суті, є наступним після бакалаврського й магістерського. А отже, ці заклади
повинні, на нашу думку, здобути й відповідний освітній статус і отримати визнання як
«поствищі» заклади освіти, що обов’язково має знайти відповідне відображення у змісті
нового Закону України «Про освіту».
Метою цієї статті є педагогічний аналіз сучасного стану розвитку післядипломної
освіти в Україні, виявлення найбільш важливих педагогічних і психологічних проблем,
що детермінують цей процес, та окреслення основних тенденцій і перспектив модернізації
цієї освітньої галузі в контексті розбудови Нової української школи.
Нормативно-правове забезпечення розвитку післядипломної
педагогічної освіти в Україні
Вивчення нормативно-правового забезпечення розвитку післядипломної педагогічної
освіти в Україні зумовлює висновок, що з прийняттям нового Закону України «Про
вищу освіту» регіональні (обласні) заклади ППО «випали» з правового поля, у зв’язку з
чим виникає нагальна необхідність визначення і закріплення їх статусу у відповідному
формулюванні Закону України «Про освіту» як закладів вищої освіти або закладів зі
спеціальним статусом, які можуть надавати і вищу і професійну освіту. Адже згідно з п. 4
Ст. 17 проекту Закону України «Про освіту», «післядипломна освіта передбачає набуття
нових та вдосконалення раніше набутих компетентностей на основі здобутої вищої або
професійної освіти та практичного досвіду» [3] (хоча, слід зазначити, що, на переконання
працівників закладів ППО, післядипломна педагогічна освіта осіб з вищою освітою,
обов’язковість якої декларована Законом України «Про освіту», реально відповідає за
своїм статусом вищій освіті).
Внаслідок неврахування особливостей організації навчального процесу у закладах
ППО у законодавчих освітніх документах ці заклади змушені послуговуватися у своїй
діяльності нормами бюджетного фінансування навчання, унормування та оплати праці,
організації освітньої діяльності та ін., розробленими для вищих навчальних закладів,
що не завжди відповідає реальним умовам функціонування закладів післядипломної
педагогічної освіти.
З огляду на те, що згідно з п. 4 Ст. 17 проекту Закону України «Про освіту» післядипломна
освіта може здобуватися в закладах післядипломної, вищої та професійної освіти, інших
закладах освіти, наукових установах або шляхом інформальної освіти [3], виникає
необхідність розмежування сфер впливу цих закладів і закріплення за ними відповідних
категорій слухачів, розроблення нових стандартів і змісту їх перепідготовки та підвищення
кваліфікації; вироблення механізмів проведення їх сертифікації у регіонах; формування
в українських вчителів готовності до переходу до 12-річного терміну навчання учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах, розвитку в них громадянських компетентностей,
підготовки їх до викладання інтегрованих предметів, озброєння необхідною інформацією
щодо участі учнів українських загальноосвітніх навчальних закладів з 2018 р. у Програмі
PISA тощо.
Забезпечення наступності і взаємозв’язку вищої та післядипломної педагогічної освіти
в умовах розбудови Нової української школи
Зазначені виклики сучасного суспільства вітчизняній педагогічній освіті особливо
гостро постають перед системою професійної підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації вчителя Нової української школи, який виступає провайдером освітніх
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Вища освіта в контексті євроінтеграції та світової глобалізації
реформ в усіх її ланках, що відображено у ключовій ідеї Концепції Нової української
школи: «Новій школі — новий вчитель» [9].
Для адекватної відповіді на ці виклики вітчизняній післядипломній педагогічній
освіті необхідно не просто оперативно реагувати на них, а й розробити та реалізувати
програму дій на випередження. Адже тільки за 2017 рік потрібно не лише розпочати
експеримент щодо впровадження стандарту початкової загальної середньої освіти у 100
експериментальних перших класах в усіх регіонах України, підготувати понад 22 тис.
працюючих учителів початкових класів до роботи за цим стандартом у 2018 р., але й
спроектувати систему підготовки вчителя на кожен наступний рік, розробити її науковометодичне та навчально-методичне забезпечення, підготувати методистів, коучів і тренерів
для вчителів, які зможуть надавати їм кваліфіковану науково-методичну, організаційну,
інформаційну та іншу допомогу у реалізації реформ в освіті.
Вирішення цього завдання об’єктивно вимагає зосередження вітчизняної педагогічної
освіти і педагогічної науки на двох головних проблемах. Перша — це проектування змісту
та організації професійної підготовки майбутнього вчителя Нової української школи у
ВНЗ, розвиток його готовності до ефективної професійної діяльності в умовах освітніх
змін. Це потребує передусім серйозної попередньої роботи з формування готовності до
цієї діяльності в самих викладачів вищої школи за окремо визначеними напрямами,
забезпечення науково-методичного супроводу їх перепідготовки та підвищення
кваліфікації, модернізації змісту педагогіки вищої школи та удосконалення методики
викладання у вищій школі з орієнтацією на нові компетентності вчителів загальноосвітніх
навчальних закладів і нові вимоги до їхньої педагогічної майстерності. Адже підготувати
вчителя-майстра може лише викладач-майстер, який є «вчителем вчителів».
У виконанні цього завдання найбільш ефективним, звичайно ж, є педагогічні та інші
університети, що здійснюють професійну підготовку вчителів, оскільки вони мають
високий рівень організації науково-дослідної роботи, низку спеціалізованих вчених
рад і цілу плеяду наукових шкіл, завдяки чому кожен із цих закладів може виступити
базовим (або головним, опорним) в Україні з певного напряму професійної підготовки:
природничо-наукової, суспільно-гуманітарної, мистецької тощо.
Друга важлива проблема стосується удосконалення змісту й форм післядипломної
педагогічної освіти, зокрема, підвищення кваліфікації, профільної спеціалізованої
підготовки, перепідготовки та стажування працюючих вчителів, керівників навчальних
закладів і резерву на заміщення керівних посад в освіті, а також переорієнтації цих форм
і методів на формування готовності означених категорій педагогічних працівників до
ефективної професійної діяльності в умовах децентралізації освіти, ознайомлення їх із
механізмами управління освітою та її якістю, розвиток їхньої здатності до створення
ефективної системи освітніх послуг в умовах реформи місцевого самоврядування, набуття
директорами опорних шкіл управлінських компетентностей, озброєння їх інноваційними
підходами до управління цими освітніми закладами та їх філіями у взаємодії з місцевими
органами управління освітою і об’єднаними територіальними громадами, упровадження
демократичної моделі розвитку опорних шкіл як закладів освіти інноваційного типу тощо
[4].
Вивчення провідних мотивів підвищення кваліфікації усіх, зазначених вище категорій
слухачів, зумовлює висновок, що головним їхнім мотивом навчання є прагнення до
вирішення важливих професійних проблем на основі використання набутих знань та
обміну життєвим і професійним досвідом з іншими суб’єктами навчання, які, по суті, стають
партнерами у спільній освітній діяльності. З огляду на це, викладацька діяльність у системі
післядипломної педагогічної освіти докорінним чином відрізняється від викладання у
вищій школі, оскільки контингентом слухачів закладів ППО є не просто дорослі, а високі
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фахівці з певного напряму освітньої діяльності, які накопичили власний педагогічний та
управлінський досвід, а отже, метою і змістом освітньої діяльності викладачів закладів
ППО є збагачення, розширення і поглиблення цього досвіду на рівні, актуальному
для кожного конкретного слухача. Саме тому у закладах післядипломної педагогічної
освіти провідними формами навчання є індивідуальна робота, тренінги, кейс-технології,
тематичні дискусії, майстер-класи, які ґрунтуються на специфічних методичних засадах,
вимагають застосування інтерактивних методів навчання, моделювання ситуацій з
практики і вимагають від викладача особливої підготовки та найвищого рівня педагогічної
майстерності.
Можливості впровадження елементів відкритої освіти
в системі післядипломної педагогічної освіти
Відкрита освіта суттєво відрізняється від традиційної тим, що вона є освітньою
системою більш високого рівня і більшою мірою відповідає цілям і потребам
інформаційного суспільства. Вона становить собою гнучку систему отримання знань на
основі їх формалізації, передачі і контролю з використанням інформаційних технологій.
Відкрита освіта доступна будь-якому бажаючому без аналізу його освітнього цензу та
регламентації періодичності й тривалості навчання.
Перетворення післядипломної педагогічної освіти на відкриту систему може
відбуватися на основі різних підходів, принципів і моделей відкритої освіти.
У 2010 р. з метою створення на теренах України інноваційної системи перепідготовки і
підвищення кваліфікації керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів відбулося
об’єднання закладів післядипломної педагогічної освіти у Консорціум, у межах якого грудні
2015 р. створено Український відкритий університет післядипломної освіти (УВУПО),
до структури якого увійшли на партнерських засадах 17 закладів післядипломної
педагогічної освіти з різних регіонів України на чолі з ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» НАПН України.
Український відкритий університет післядипломної освіти —
центр інноваційного розвитку галузі
УВУПО — перший в Україні самоврядний (автономний) навчальний заклад типу
розподіленого університету, який, реалізуючи освітню політику держави щодо оптимізації
мережі вищих навчальних закладів, забезпечує координацію діяльності закладів
післядипломної освіти і спрямовує її на реалізацію законодавства про освіту, приведення
змісту післядипломної освіти і освіти дорослих у відповідність до європейських освітніх
стандартів, модернізацію освітньої інфраструктури, розроблення навчально-методичного
забезпечення діяльності закладів післядипломної освіти, впровадження інноваційних
підходів до неперервного розвитку особистості фахівця на засадах взаємодії формальної,
неформальної та інформальної освіти.
Структура УВУПО охоплює наукові лабораторії, віртуальні навчальні кафедри,
тимчасові творчі колективи і робочі групи з розроблення наукового, навчального та
навчально-методичного забезпечення і створення єдиної інформаційної освітньої
платформи для закладів ППО, залучення їх до міжнародних освітніх проектів, розроблення
законодавчих і нормативно-правових документів у галузі освіти.
Заснування УВУПО дає новий поштовх розвитку системі післядипломної педагогічної
освіти в Україні, проте для його успіху необхідно в найкоротші терміни (2–3 роки)
здійснити ряд заходів, а саме: уточнити можливість зняття низки обмежень при
зарахуванні студентів/слухачів на навчання, наблизивши правила діяльності УВУПО до
європейських; розробити якісні навчальні програми підвищення кваліфікації педагогічних
працівників обсягом від 1 до 7 кредитів ЄКТС та розмістити їх у вільному доступі на
офіційних веб-сайтах регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти — членів
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УВУПО; забезпечити навчально-методичний супровід самостійної роботи студентів/
слухачів як основної форми організації освітнього процесу в УВУПО, підвищити
якість її методичного та інформаційного забезпечення; створити умови для вільного та
необмеженого доступу студентів/слухачів до вітчизняних та зарубіжних інформаційноосвітніх ресурсів; прискорити перехід всіх закладів — членів УВУПО на дистанційну та
очно-дистанційну форми навчання; розширити масштаби застосування інформаційних,
дистанційних та інтернет-технологій; створити єдину для всіх членів УВУПО науково
обґрунтовану систему педагогічного контролю та методику оцінювання кінцевих
результатів навчання, використовуючи досвід європейських відкритих університетів
та напрацювання вітчизняних ВНЗ; здійснити підготовку педагогічних і науковопедагогічних працівників, методистів УВУПО до роботи в нових умовах за програмою
«Педагог в системі відкритої освіти» тощо.
Об’єднання регіональних закладів ППО в єдиний Відкритий університет
сприяєзміцненню й осучасненню навчально-матеріальної бази закладів ППО. Нині
УВУПО у співпраці з Українською телекомунікаційною групою створюється єдина
електронна освітня платформа Відкритого університету, на якій буде розміщено
електронні освітні ресурси (депозитарій, бібліотеку, статистичні матеріали тощо), що
сприятиме створенню оптимальних умов для опанування педагогічними працівниками й
слухачами закладів ППО інноваційними технологіями (відкритого навчання, ІКТ, e-learning тощо), проведення у режимі on-line навчальних занять, вебінарів, відео-конференцій,
спільних семінарів з обміну досвідом, нарад та ін.
На виконання Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на
2017–20 рр. УВУПО узяв на себе ініціативу щодо розроблення у співпраці з Інститутом
модернізації змісту освіти МОН України Стратегії і Концепції розвитку післядипломної
педагогічної освіти на період до 2025 р., а також науково-методичного й навчальнометодичного забезпечення їх реалізації. Вже сьогодні Університетом менеджменту
освіти НАПН України як провідним закладом УВУПО розроблено Концепцію розвитку
системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників, Стандарт професійної
діяльності викладача системи освіти дорослих (андрагога) та Методичні рекомендації
щодо розроблення стандартів післядипломної педагогічної освіти у частині підвищення
кваліфікації фахівців освітньої галузі.
Професійний розвиток фахівців у системі післядипломної освіти
Охарактеризуємо найбільш перспективні технології післядипломної освіти, які
забезпечують результативний професійний розвиток фахівців.
Технопарк (ResearchPark) — технологія взаємодії із агентами змін та суб’єктами
інновацій.
Процеси реформ у суспільстві супроводжуються запровадженням великої кількості
інновацій у різних сферах. Проте інноваційна діяльність потребує підтримки не лише
адміністративної, а й змістової, технологічної, тому важливим є супровід розвитку
інноваційних об’єктів, надання їм ресурсів для запровадження інновацій.
У світі накопичено досвід забезпечення, підтримки і розвитку інноваційної діяльності.
Зокрема, цю функцію виконують технопарки — організаційні структури, які надають
власні ресурси та консультаційні послуги з метою підтримки інновацій, їх експертизи,
наукового та економічного обґрунтування, технологічної розробки та супроводу
практичного запровадження. У технопарку інноваційна ідея проходить кілька етапів
розвитку і втілюється в продукт.
Аналогічна технологія може бути запроваджена в закладах післядипломної
освіти. Діяльність технопарку передбачає постійне навчання фахівців, здобуття ними
компетентностей нового формату і в нових сферах життєдіяльності.
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Розділ 5.
Модель технопарку (ResearchPark) відображає етапи перетворення ідей на продукт,
товар, що приносить прибуток, а також указує шлях залучення до розробки нових
ідей висококваліфікованих консультантів, учених, інвесторів. Реалізувати подібну
модель у практиці післядипломної освіти важливо у зв’язку з тим, що споживачі
та стейкхолдери послуг цієї системи існують у мінливому політико-правовому,
соціокультурному, економічному середовищі, тому потребують постійного підвищення
рівня конкурентоздатності.
Науково-методичний супровід (НМС) — технологія партнерської взаємодії в освіті.
НМС слід розглядати як сукупність різноманітних форм діяльності, процедур, заходів,
які забезпечують допомогу фахівцям у подоланні труднощів протягом усієї професійної
діяльності. Серед функцій НМС виокремлюються навчальна, консультативна, адаптаційна,
коригуюча тощо. Підкреслюється гуманістична сутність супроводу, його спрямованість
на процес розвитку особистості, необхідність активності самої особистості. Основою
супроводу є суб’єкт-суб’єктна взаємодія. Результатом має бути якість професійної
діяльності фахівця, вдосконалення його компетентностей.
Поняття «супровід» тлумачиться як дія зі значенням «йти поруч». Отже, цей термін
підкреслює невтручання одного суб’єкта в діяльність іншого, допоки вони не відчують
потребу у взаємодії. Важливо, що учасники НМС мають стати рівноправними партнерами
цієї взаємодії, хоча можуть мати різний рівень наукової підготовки або опанування
практичного досвіду.
Методологія НМС ґрунтується на засадах відкритої освіти, яка відповідає стратегії
європейської орієнтації розвитку освіти України. Відкрита освіта має ознаки складної
соціальної системи з множинними шляхами розвитку, що зумовлює неможливість
використання в післядипломній освіті жорстких, догматичних схем освітнього процесу.
Технологію НМС розглядаємо в широкому соціальному, професійному і освітньому
контекстах. Вона дозволяє забезпечити неперервність освіти, залучення широкого кола
фахівців, які здійснюють обмін думками, досвідом, інформацією.
Проекти професійного та особистісного розвитку (ППОР) — технологія неперервної
освіти
ППОР — це спеціально сконструйоване розвивальне освітнє середовище, яке
спрямоване на створення системи безперервної освіти в періоди між організованими
формами навчання. У ППОР реалізується рівнева структура системи безперервної освіти:
підготовка та сертифікація фахівців з післядипломної освіти (тренерів, консультантів,
експертів, тьюторів та ін.), організований освітній процес, набуття і аналіз особистісного
і професійного досвіду, самоосвіта, планування наступних освітніх заходів.
ППОР — комплексна технологія, шо реалізується з метою одержання конкретних
результатів у межах відведеного часу й у межах затвердженого бюджету. У післядипломній
освіті унікальність результату виявляється в його затребуваності, значущості для
особистісного і професійного розвитку — це набуття і компетентностей, і особистісних
якостей, і можливостей покращення якості життя, і відкриття нових перспектив.
Зміст освіти за технологією ППОР має враховувати сучасний соціально-економічний
контекст реформ, а також особистісні запити учасників. Зазначена технологія потребує
використання інтерактивних методів, які дозволяють забезпечити врахування
особистісних, практичних, професійних потреб, взаємодію та партнерство в навчанні.
Технологія взаємодії у професійних і соціальних мережах (ВПСМ) — технологія
комунікації і партнерства. Технологія ВПСМ реалізується з урахуванням європейського
досвіду освіти дорослих, вона передбачає кооперацію і взаємодію з партнерами, створення
та використання спільного комплексу ресурсів з метою забезпечення ефективності
освітнього процесу та досягнення високої якості освіти.
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Основою технології є взаємодія суб’єктів, коли результат дій одного з них впливає на
професійний розвиток інших суб’єктів. Загалом мережа визначається як особливий тип
зв’язків між позиціями індивідів, об’єктів або подій, які добираються залежно від цілей
побудови мережі. Поняття «мережа»тлумачиться як розширена група людей зі схожими
інтересами, які взаємодіють один з одним, підтримують неформальні контакти з метою
взаємної підтримки та допомоги.
Взаємодію соціокультурних і освітніх закладів, установ і організацій у мережах
можна розглядати як спільну діяльність, що забезпечує можливість тих, хто навчається,
використовувати ресурси декількох партнерів.
Технологія ВПСМ дозволяє знаходити рішення творчих інноваційних завдань,
об’єднувати зусилля різних суб’єктів соціокультурного середовища, спільно
використовувати інформаційні, методичні, кадрові ресурси.
Технологія «Організація, що навчається» (ОН) — технологія залучення до навчання
персоналу всієї установи.
Організація, що навчається («learningorganizatіon») — технологія корпоративного
навчання з метою набуття персоналом професійних компетентностей, необхідних для
ефективної реалізації стратегічних цілей і тактичних задач. Виділено три складові
технології: спрямування на розвиток конкретного пакета компетентностей фахівців;
охоплення всіх співробітників з урахуванням особливостей навчання окремих категорій;
неперервний та випереджувальний характер.
Технологія організації, що навчається, відповідає всім критеріям технологічності
(концептуальності, системності, ефективності, відтворюваності). Вона пропонує суттєві
перспективи розвитку організацій, які дозволяють мати власний, відносно автономний
шлях розвитку, самостійного впровадження інновації.
Організація, що навчається, має цілеспрямовано створену структуру для заохочення
всіх працівників мислити, впроваджувати інновації, вдосконалювати компетентності,
формулювати власне бачення майбутнього розвитку закладу чи установи. Високий
ступінь залучення працівників до творчості формує горизонтальні структури, мережу
творчих груп, які об’єднанні навколо конкретних проблем розвитку, професійних проблем,
інноваційних процесів. Горизонтальні структури є фундаментальними одиницями процесу
навчання працівників, мають велику міру свободи дій, комбінують думки, різні навчальні
стилі, стимулюють процес професійного зростання працівників. Координація діяльності
у творчих групах відбувається за допомогою консультування, проектних технологій.
Ефективність реалізації схарактеризованих вище інноваційних освітніх технологій
підтверджується їх затребуваністю серед слухачів закладів ППО. Так, щорічно на
курсах підвищення кваліфікації проходять навчання близько 150,0 тисяч педагогічних
працівників, розроблено і впроваджено в освітній процес навчально-методичний супровід,
що охоплює понад 2,0 тисячі навчальних програм. У міжкурсовий період для педагогів
щорічно проводиться майже 6,0 тисяч різних методичних заходів, що створює для них
умови для неперервного розвитку професійних компетентностей, удосконалення методів
і технологій навчання.
Педагогічними, науково-педагогічними і методичними працівниками закладів
ППО розроблено і впроваджено у практику різноманітні моделі післядипломної
освіти: компетентнісну, диференційовану, диверсифіковану, кластерну, пролонговану,
накопичувальну, особистісно-орієнтовану [8, c. 141–142]. Експериментальна апробація
цих моделей засвідчує, що оптимальною для підготовки працюючого вчителя до роботи
в умовах Нової української школи є кластерна модель, відповідно до якої визначається
базовий (опорний) заклад ППО за напрямами підготовки: передусім, фахової, психологопедагогічної, управлінської тощо.
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Розділ 5.
Перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні
Визначаючи перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні,
зазначимо, що оновлення цієї системи вимагає уточнення її нормативно-правових та
організаційно-методичних засад, а також формування її нової філософії, відповідно до якої
підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників
освіти розуміється з двох позицій: традиційної і як щабля розвитку їхньої професійної
кар’єри. Пріоритет в останньому випадку надається тим працівникам, які можуть зробити
особистий внесок у теорію та практику модернізації освітнього процесу.
Нова філософія ППО зумовлює необхідність її нової організації на засадах упровадження
ідей відкритої освіти, які дозволяють гідно зустріти виклики інформаційного суспільства
й відреагувати на трансформацію освітнього запиту щодо підготовки фахівців освітньої
галузі високої якості, вмотивованих на ефективну діяльність в умовах динамічних змін
за різних, навіть несприятливих умов. Ці ідеї спонукають до суттєвого переформатування
післядипломної педагогічної освіти, переходу до освітніх систем відкритого типу,
що функціонують на засадах застосування мережевих технологій, децентралізації та
демократизації освіти, відкритого формування структури і обсягів освітньої та професійної
підготовки фахівців.
Втім, значний потенціал післядипломної педагогічної освіти щодо якісного навчання
фахівців освітньої галузі може бути зреалізований у повному обсязі лише за умови її
інституалізації як самостійної галузі освіти. На жаль, сьогодні у новому Законі України
«Про вищу освіту» про це не йдеться.
Висновки. Заклади ППО з їх потужним інформаційним, науковим, методичним,
навчальним і просвітницьким потенціалом мають і здатні сприяти демократичним
перетворенням у державі та у кожному регіоні зокрема. Тому важливою є підтримка
цих інституцій з боку держави та регіональних органів влади, розвиток їх матеріальнотехнічної бази, поповнення новою науковою, навчальною та методичною літературою,
сучасними засобами навчання, належне фінансування, адже без досконалої системи ППО
неможливе здійснення модернізації та реформування освіти України.
Отже, успіх модернізації системи післядипломної педагогічної освіти у нашій державі
залежить від об’єднання зусиль закладів післядипломної педагогічної освіти із вищими
навчальними закладами, органами управління освітою на усіх її рівнях. Це дозволить
створити інноваційну систему перепідготовки й підвищення кваліфікації керівних,
педагогічних та науково-педагогічних кадрів відповідно до європейських стандартів якості
освіти і сприятиме розбудові Нової української школи.

Список використаних джерел
1. Антощук С.В., Гравіт В.О. Основи організації дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті: наук. посіб. / С.В.Антощук, В.О.Гравіт. — Суми: НІКО, 2015. — 180 с.
2. Гравіт В.О., Антощук С.В. Ремонтуємо наявну або будуємо принципово нову систему післядипломної педагогічної освіти / В.О.Гравіт, С.В.Антощук // Післядипломна освіта в Україні.
— 2016. — Вип. 1. С. 46–50.
3. Закон України «Про вищу освіту» : електронний ресурс / режим доступу http://zakon5.rada.
gov.ua/laws/show/1556–18/page4
4. Kлокар Н. Розвиток професійних компетентностей керівниківмісцевих органів управління
освітою в умовах децентралізації / Наталія Клокар // RocznikPolsko-Ukrai ski: Prace Naukowe
Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie. — Cz stochowа . — 2016. — t. XVIII. — S. 399 — 414.
5. Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі / В.Г. Кремень. — 2-ге вид.
— К.: Т-во «Знання» України, 2011. — 520 с.
6. Кулюткин Ю.Н. Психологические проблемы образования взрослых / Ю.Н. Кулюткин //
Вопросы психологии. — 1989. — № 2. — С. 5–13. — С. 9.

390

Вища освіта в контексті євроінтеграції та світової глобалізації
7. Луговий В.І. Міжнародна стандартна класифікація освіти: галузі освіти та підготовки (засадничий аналіз та алгоритм застосування) / В.І. Луговий, Ж.В. Таланова // Педагогіка і психологія
: наук. теорет. та інформ. вісник / Нац. акад. пед. наук України. — К. : Педагог. преса, 2014.
№ 3. С. 5–17.
8. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку національної освіти в Україні
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні /Нац. акад. пед. наук
України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В.І. Луговий (заст. голови), А.М. Гуржій (заст. голови), О.Я. Савченко (заст. голови)] ; за заг. ред. В.Г. Кременя. — Київ : Педагогічна думка,
2016. — 448 с.
9. Нова українська школа: Концептуальні засади реформування середньої школи: електронний ресурс / режим доступу http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%
D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/12/05/konczepcziya.pdf
10. Олійник В.В. Післядипломна педагогічна освіта /В.В. Олійник. — Енциклопедія освіти /Акад.
пед.. наук України ; гол. ред. В.Г. Кремень. — Київ: Юрінклм Інтер, 2008. — С. 682–683.
11. Олійник В.В., Гравіт В.О. Чи потрібен післядипломній педагогічній освіті Відкритий університет європейського типу? / В.В.Олійник, В.О.Гравіт // Післядипломна освіта в Україні. — 2015.
— Вип. 1 (36). — С. 3–7.
12. Штомпель Г.О. Удосконалення фахівця як проблема теорії й управлінського супроводу в системі післядипломної освіти / Г.О. Штомпель. — Вісник післядипломної освіти. — 2011. — №
3(16). — С. 173–180.

Oliynyk V., Kyrychenko M., Otych O., Sorochan T., Bondarchuk O., Didenko N.,
Sergeeva L., Sydorenko V., Klokar N., Skrypnyk M. Postgraduate pedegogical education in
conditions of the creation the new ukrainian school — development problems and prospects
Abstract. The article shows the current state of postgraduate pedagogical development in
Ukraine. The most important pedagogical and psychological problems, which determines this process is revealed. The major trends and prospects of modernization this educational branch outlines
in the context of the creation the New Ukrainian School.
Social significance of postgraduate pedagogical education is growing in conditions of the creation the New Ukrainian School via trains teachers, high school lecturers and education leaders
to effective professional activities in the context of educational reforms. The unique innovative
pedagogical experience was accumulated, in institutions of postgraduate pedagogical education.
The professional qualifications training system, retraining and professional growth of specialists
of the educational branch on an anagogical basis is developed.
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