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Передмова 
 

Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та 

держави, запорука майбутнього країни. Стан освітнього простору є 

визначальним чинником політичного, соціально-економічного, 

культурного та наукового життя суспільства. Успішний розвиток 

суспільства неможливий без ефективного розвитку сфери освіти. 

Ефективний розвиток освіти є важливим кроком у формуванні 

висококваліфікованих фахівців та вдосконалення громадянського 

суспільства. 

З огляду на вищезазначене, тема колективної монографії є 

актуальною для розвитку вітчизняного та зарубіжного освітнього 

простору. У колективній монографії будуть розглянуті питання сучасної 

специфіки педагогічної діяльності, психологічні та соціологічні аспекти 

формування освітнього простору, історико-культурологічні та мовні 

чинники впливу на освітній процес, правові, економічні та управлінські 

аспеки розвитку сфери освіти. 

Освіта відтворює та нарощує інтелектуальний, духовний, 

економічний потенціал суспільства, вона є стратегічним ресурсом 

поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, 

зміцнення авторитету та конкурентоспроможності держави на 

міжнародній арені. Розвиток системи освіти – це інвестиції у майбутнє 

держави, шлях до зростання кількості висококваліфікованих фахівців, 

підвищення рівня довіри до системи освіти, створення сприятливих 

умов для прискореного соціально-економічноо розвитку суспільства. 

Авторський колектив монографії представляють наступні науковці 

(інформацію подано мовою оригіналу рукопису автора): Скальська Дарія 

Миколаївна, Petruk Liudmyla, Sinitsyna Olena, Biruk Iryna, Слободянюк 

Тетяна Борисівна, Климус Тереза Миколаївна, Герус Ольга Ігорівна, 

Пархітько Олег Володимирович, Скалацька Олена Віталіївна, Бойчук 

Юрій Дмитрович, Опанасенко Ярослав Олегович, Борин Галина 

Василівна, Шпильківська Лариса Степанівна, Копилова Надія 

Олександрівна, Рассомахіна Ольга Андріївна, Nataliya Shandra, Степанов 

Вячеслав Николаевич, Богданович Алексей Борисович, Каркин Юрий 

Владимирович, Щур Александр Сергеевич, Ковальська Наталя 

Михайлівна, Богадьорова Лариса Михайлівна, Кирпита Тамара 

Володимирівна, Рифицкая Ирина Ивановна, Дубинко Светлана 

Алексеевна, Акіншина Ірина Миколаївна, Мараєва Уляна Миколаївна, 

Ордіна Лариса Леонідівна, Сафонова Наталія Анатоліївна, Стець Олег 

Миколайович, Білошенко Олена Юріївна, Чабаненко Юлія Станіславівна, 

Карпінський Борис Андрійович, Карпінська Олена Борисівна, Божанова 
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Вікторія Юріївна, Кучин Сергій Павлович, Бала Ростислав Дмитрович, 

Шарук Альона Михайлівна, Тарнавський Михайло Іванович, Живко 

Зінаїда Богданівна, Родченко Світлана Сергіївна, Березовська-Чміль 

Олена Борисівна, Кобець Юлія Василівна, Бунчук Оксана Борисівна. 

Інформаційну базу дослідження становили правові норми чинних 

законодавчих та інших нормативно-правових актів України та 

закордонних держав, щорічні звіти профільних установ, методичні та 

статистичні матеріали закладів сфери освіти, Державної служби 

статистики України, матеріали експертних досліджень, аналітичні 

огляди, опитування, анкетування, наукові та методичні публікації 

авторів щодо розвитку вітчизняного за закордонного освітнього 

простору. 

Колективна монографія буде корисною науковцям, викладачам, 

здобувачам вищої освіти, а також широкому колу осіб, які цікавляться 

питаннями трансформації сучасного освітнього простору. 

  



7 

 

Розділ перший 

Сучасна специфіка педагогічної діяльності 
 

Скальська Дарія Миколаївна 

Доктор філософських наук, професор 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

 

1.1. Філософські компетентності у педагогічній та науково-

дослідній підготовці аспірантів 

 

Формування особистісних та професійних імперативів науковців 

під час їхньої підготовки як фахівців третього рівня освіти – це, в першу 

чергу, обґрунтування та доведення необхідності виконання програмних 

вимог навчального курсу «Філософія і методологія науки». Для 

отримання аспірантами загальнонаукових (філософських) та 

педагогічних компетентностей в умовах глобалізаційних освітніх 

процесів актуалізується їх здатність самостійно винаходити і творчо 

розв'язувати різні складні дилеми. Фахівці третього рівня освіти повинні 

володіти не лише необхідною сумою фундаментальних та спеціальних 

знань, а й філософією та методологією наукового пізнання, новітніми 

інформаційними технологіями, постійно вдосконалювати власну 

кваліфікацію для забезпечення своєї майбутньої педагогічної діяльності. 

Метою визначення оптимальних шляхів підготовки компетентних 

фахівців постає проблема дефініції структури професійної 

компетентності фахівця. Окремі її аспекти знайшли висвітлення у 

наукових працях вчених: компетентність як рівень кваліфікації фахівця 

(Е. Нікітіна, В. Стрельников); професійна компетентність як компонент 

професіоналізму (В. Адольф, О. Дубасенюк, І. Зязюн, А. Маркова, 

А. Реан); ключові компетенції фахівців (Е. Климов, Н. Тализіна, 

А. Присяжна); особистісні характеристики готовності до професійної 

діяльності (Л. Кандибович, А. Ліненко). Загалом, компетентність 

визначається як динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка вказує на здатність особи 

успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є 

результатом навчання на певному рівні вищої освіти. 

Таким чином, компетентність – складне й багатогранне явище, яке 

характеризує здатність людини застосовувати знання та вміння у 

різноманітних соціальних, професійних ситуаціях, кваліфіковано 

виконувати певну діяльність, зокрема професійну. Вона повинна 

відповідати певним напрямам (галузям) професійної діяльності людини і 
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мати структурно-функціональну побудову у вигляді моделей 

компетентності фахівців.  

Педагогічні джерела дослідження даної проблематики найчастіше 

виокремлюють комунікативну, психологічну, соціальну, технологічну і 

мовну складові. Окремі автори стверджують, що структурними 

компонентами професійної компететності фахівця є: мотиваційний, 

предметно-практичний(операційно-технологічний), саморегуляційний. 

Структуру професійної компетентності майбутніх фахівців можна 

наповнити такими компонентами, як: когнітивний, діяльнісний, 

мотиваційний, комунікативний, рефлексивний.  

Особливістю сучасної епохи є історично стимулюючий вплив 

науки на всі складові суспільного життя. Необхідність наукового 

підходу у виробництві, економіці, політиці, системі управління змушує 

науку розвиватися швидшими темпами, ніж будь-яку галузь діяльності. 

Стрімко змінюються і оновлюються знання про явища і процеси 

навколишнього світу. У такій мінливій і складній ситуації вибір 

оптимальних управлінських рішень неможливий без дослідницьких 

навичок і творчого пошуку.  

Ось чому стратегічним напрямом розвитку освіти в Україні є 

впровадження компетентнісного підходу, який підсилює практичну 

зорієнтованість освіти, її предметно-професійний аспект, підкреслює 

роль досвіду, освоєних знань, умінь і навичок фахівця. Тому сьогодні ми 

спостерігаємо тенденцію стандартизації, що характерна для 

різноманітних сфер вітчизняної системи освіти.  

Цікавими є спостереження про синергетичний сценарій розвитку 

ефективних освітніх систем. Це коли комплекс вимог трактується як 

загальні здатності, що ґрунтуються на знаннях, досвіді, цінностях, 

диспозиції які людина визначає у межах освітнього досвіду [1]. 

Сутність філософських компетентностей, їх роль у підготовці 

педагогічної майстерності фахівців третього рівня освіти напряму 

пов‘язані з тенденціями розвитку університетів в умовах глобальних 

викликів та загроз ХХІ століття. Так, в ухваленому 25 травня 2018 року 

Паризькому комюніке – конференції міністрів освіти Європи, 

стверджується, що протягом наступних двох десятиліть підвищення 

якості освіти, її відповідності потребам суспільства, буде основою для 

розвитку всієї системи. Особлива увага буде приділена цифровому та 

змішаному навчанню, дигіталізації всього освітнього процесу. Йдеться 
про довгострокову перспективу, за якої очікується, що університети 

стають своєрідними інноваційними центрами, коли освітній процес 

переплітається із виробленням нових технологій, інновацій. В 

навчальний процес все більше приходить критичне мислення, орієнтація 
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на вирішення конкретних проблем галузі, групову та проектну 

діяльність, запровадження унікальних навчальних траєкторій кожного 

здобувача. Формуючи парадигму філософської підготовки аспірантів, 

слід зауважити, що у сучасну концепцію міжнародної конкуренто-

спроможності університетів покладено ідею так званих ключових 

факторів становлення університету світового класу, до яких належать: 

концентрація талантів, достатність ресурсів, ефективне управління.  

Масштаб трансформацій суспільних відносин сформували низку 

факторів міжнародної конкурентоспроможності університетів у 

глобалізованому світі, серед яких необхідно відзначити: селективність у 

доборі студентів і професорсько-викладацького складу; системну 

інтеграцію дослідницької та освітньої діяльності; здійснення проривних 

досліджень; диверсифікацію джерел фінансування, зв‘язки з бізнесом та 

розбудову інфраструктури [2].  

На компетентнісно-орієнтованій освіті у вищій школі акцентують 

свою увагу такі науковці, як Н. Арістова, Г. Атанов, І. Драч, І. Зязюн, 

О. Овчарук, Г. Селевко, В. Ковальчук, О. Малихін, Т. Молнар, 

А. Хуторськой, Т. Ярмольчук. 

Майже у всіх дослідженнях, рекомендаціях, розмислах присутня 

увага до педагогічної домінанти, філософських альтернатив у вихованні 

високоморальної, креативної, відповідальної в науці особи. 

Про отримання такого позитивного досвіду імпонує, зокрема, 

думка науковця Т. Молнар щодо компетентнісного підходу як 

сукупності загальних принципів визначення цілей освіти, відбору змісту 

освіти, організації освітнього процесу та оцінки освітніх результатів [3]. 

Безумовно, підготовка аспірантів, яка базується на 

компетентнісно-орієнтованій парадигмі спрямована на те, щоб 

відповідати соціально-культурним та особистісно-професійним 

потребам суспільства і є функціональним підходом до сучасної освіти і 

науки. Майбутній фахівець має оволодіти певною ієрархією 

компетентностей, серед яких виділяють загально-фахові, що належать 

до певної категорії фахівців, професійна діяльність яких здійснюється на 

основі визначеного напряму. Це може бути соціально-гуманітарний, 

економічний, педагогічний, технічний. А також, обов‘язково 

спеціально-фахові, як часткові компетентності, яких набувають у 

процесі підготовки за спеціальностями. 

Філософська підготовка аспірантів наукового ступеня є важливою 
складовою їхньої загальнонаукової підготовки. Активне вторгнення 

науки в усі сфери суспільства перетворило її на об‘єкт філософського та 

соціологічного дослідження з цілим спектром предметних і 

дисциплінарних відгалужень. 
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Те, що сьогодні загострює інтерес до проблеми людини та 

відродження антропоцентричних за своїми спрямуваннями варіантів 

дослідницької думки, далеко не вичерпують переконання про 

необхідність побудови специфічної філософсько-антропологічної 

онтології. В історії філософії добре відомі ренесансні періоди, коли в 

гонитві за високими ідеями та добрими намірами втрачалось те, що 

давало змогу зрозуміти найголовніше-самого себе. Дослідження 

феномена людини ускладнюється перш за все тим, що кожен індивід має 

постійну потребу вирішувати життєві проблеми, які виникають 

повсякчасно і завжди є невідкладними. Чи може скластися наявність 

величезної кількості вчень про людину в єдиний універсум? На пошуки 

відповіді на це запитання мудреці та вчені витратили значний потенціал 

розуму й інтелекту, а все ж передчуття апокаліпсису, «краху цивілізації» 

чи «кінця історії», тим більше на початку тисячоліття, постійно 

переслідує людство.  

У контексті цих роздумів, при підготовці фахівців третього рівня 

освіти слід принципово розрізняти філософію людини та філософську 

антропологію. Якщо перша проблема виступає прерогативою 

різногалузевих наук і навіть цілого комплексу вчень, які часто віддалені 

одне від одного, то вже сам термін «філософська антропологія» 

потребує уточнення і доведення його як певної «останньої інстанції». 

Зрозуміло, що філософська антропологія — це не випадкове чи 

надумане новоутворення, яке може виникати спонтанно чи «на 

замовлення», неначе модне віяння. Якщо проаналізувати еволюцію 

філософської антропології в контексті світової філософської думки, то 

стане зрозумілим, що виникнення цієї специфічної рефлексії про 

людину можливе лише на певному, визначальному етапі розвитку 

людства. Зрештою, сам термін «антропологія», як спеціалізоване вчення 

про людину, сучасні дослідження пояснюють як культурне явище, що 

виникло у XVIII ст. і з того часу перебуває у складі філософського 

знання. При цьому його проблематика постійно ускладнюється та 

збагачується відповідно до нових розробок науки і соціальної практики.  

В одному з перших своїх значень філософська антропологія 

виступила як самостійна галузь знання, яка поряд з традиційними 

філософськими науками-логікою, теорією пізнання, естетикою, історією 

філософії вимагала засобів свого самовираження. Вперше саме І. Кант 

вказав на необхідність осмислювати людину як унікальну істоту 
окремим і особливим способом. Наступним етапом обгрунтування 

філософської антропології можна вважати існування її як філософського 

напряму, представленого іменами М. Шелера, А. Гелена, X. Плеснера, 

де людина розглядалась як природна істота. Філософська антропологія, 
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як одна з шкіл 20-х років XX століття, виявилася впливовою та плідною 

за ідеями поряд з такими відомими напрямами західної філософії, як 

прагматизм, психоаналіз, феноменологія, структуралізм. Однак основне 

та фундаментальне значення філософська антропологія отримувала 

через свій розвиток впродовж всього століття, коли склалися умови 

європейської посткласики.  

Філософська антропологія в найширшому та найактуальнішому 

значенні передбачає сьогодні людину як першопричину світу, його 

найвищу субстанцію, в якій суб‗єкт та об‗єкт пізнання не 

протиставляються, а цілісно взаємодіють, взаємодоповнюються. У рамках 

посткласичної парадигми філософська антропологія зайняла позицію не 

тільки філософського знання, не тільки філософського напряму, а 

особливого стилю мислення, який дотримується суто антропологічних 

принципів у тлумаченні реальності, у вимірах модусів людського буття. 

Поряд з логоцентризмом, теоцентризмом, соціоцентризмом, філософсько-

антропологічні інтенції спрямовані на відтворення адекватної картини 

світу. При цьому філософська антропологія у педагогічній та науково-

дослідній підготовці аспірантів запрезентувала себе не лише потужною 

духовною традицією, систематизованим комплексним вченням про 

людину, а й концептуально визначеною структурою, логікою та 

методологією пізнання.  

Філософсько-антропологічні виміри освіти в Україні стали 

можливими на ґрунті подолання розриву між сциентизмом та гуманізмом, 

на посиленні взаємозв'язків між аналітичною філософією, історичною 

шкалою в філософії науки, неофрейдизмом, структуралізмом, 

герменевтикою у формуванні нетрадиційного образу філософського 

мислення та прагнення до створення прогресивних інновацій.  

Основну увагу теоретиків займає предмет філософської 

антропології, автентичність антропологічної ідеї, антропологічна тема 

як домінуюча, антропологічні принципи та категорії, авторські підходи, 

наявність антропологічного ренесансу, етапи антропологічного 

повороту. Таким чином, в центрі аналізу виявляється «людиномірність» 

світу, а педагогічно-виховні параметри цієї «людиномірності» 

встановлюються за кількома напрямами: один з них – співставлення 

досліджуваного феномену з іншими сутностями та явищами; інший – 

самоідентифікація його власної унікальної природи.  

Вивчення ознак людиномірності, як один із способів /ззовні/ 
передбачає осмислення взаємовідношення людини з природою 

/космосом/, суспільством, Богом, самим собою. Розкриття внутрішніх 

інтенцій пов'язується з тілесним, емоційним, моральним, духовним, 

соціальним буттям. Обидва підходи взаємодоповнюються, викликають 
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потребу смислотворення на нових засадах, особливо якщо це стосується 

майстерності педагога.  

Людинознавчі колізії, що виникають за ситуації складних 

політичних періодів, історично-культурних, економічних зламів не 

оминули й українське суспільство. Характерно, що загальний поворот 

західноєвропейської культури до проблеми людини сконцентрувався 

власне на антропологізації філософського знання. Зрештою, еволюція 

цього процесу тісно пов'язана із зміною методологічних парадигм, що 

підтверджується науковими дослідженнями сьогодення. 

Найактуальнішими виявляються порівняння таких основних стазисів: 

класики, посткласики /некласики/ та постнекласики, або ж премодерну, 

модерну та постмодерну [4]. 

Таким чином, філософсько-антропологічна налаштованість 

передбачає ряд постулатів при складанні робочої програми.  

1. В процесі вивчення дисципліни «Філософія і методологія 

науки» ставиться мета: 

- формування і розвиток наукового світогляду та наукової 

творчості майбутніх науковців; 

- глибоке засвоєння специфіки філософського осягнення світу; 

- вміння використовувати методологічні настанови у наукових 

дослідженнях (природничих, технічних, економічних або гуманітарних); 

- здатність вдосконалювати новітні методологічні програми щодо 

інтеграції наукового знання; 

- розвивати креативність дослідника, який працює в сучасних 

міждисциплінарних галузях з врахуванням новітніх тенденцій 

європейської науки. 

2. У результаті вивчення дисципліни «Філософія і методологія 

науки» аспірант повинен демонструвати такі результати навчання через 

знання, уміння та навички: 

- володіти методологією наукового пізнання та новітніми 

методами наукових досліджень; 

- знати та критично оцінювати теорії, положення та 

концептуальні підходи до вирішення комплексних наукових і 

практичних завдань; 

- формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні 

способи та методи наукового дослідження 

3. Вивчення навчальної дисципліни «Філософія і методологія 
науки» передбачає формування та розвиток у аспірантів компетентностей, 

передбачених відповідним стандартом вищої освіти України або ОПП(за 

умови відсутності стандарту): 
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Компетентності загально-наукові (філософські): здатність до 

абстрактного та системного мислення, аналізу та синтезу, креативності, 

інноваційності, до безперервного саморозвитку та самовдосконалення; 

здатність до критики і самокритики, наполегливості у досягненні мети, 

толерантності, високого ступеня самостійності, академічної та 

професійної доброчесності; здатність застосування знань з філософії для 

розвитку загальної культури й соціалізації особистості, прихильності до 

етичних цінностей, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку 

суспільства та професійної сфери; здатність до практичного 

використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, 

програмних засобів, комп'ютерних мереж, інтернет-ресурсів. 

Застосовування загальнонаукових (філософських) 

компетентностей, спрямовано на: формування системного наукового 

світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору; 

використання одержаних знань при вирішенні професійних завдань; 

проникнення в сутність явищ та процесів реального світу і свідоме 

впровадження наукової методології у пізнавальній, практичній сферах 

життя; аналіз соціально значущих проблем і процесів, факторів і явищ 

сучасного життя; досягнення консенсусу шляхом діалогу, як засобу 

вирішення соціально-етичних, праксеологічних та естетичних проблем у 

своїй діяльності як науковця. 

Отже, у системі ключових філософських компетентностей 

підготовки педагогічної та науково-дослідної діяльності аспірантів 

базовим принципом виступає філософська антропологія, про що 

засвідчують сучасні дискурси: «Напрацювання антропологічної 

рефлексії доцільно включати до університетських спецкурсів з філософії 

й методології з метою ознайомлення студентів, магістрантів, аспірантів 

із новими методологічними техніками й загальною перспективою 

практично орієнтованої гуманітаристики» [5]. За програмними 

результатами навчання дисципліни «Філософія і методологія науки» 

аспіранти повинні знати основні етапи розвитку філософської думки, 

теорію й методологію філософії, уміти критично аналізувати новітні 

філософські школи та напрямки філософських поглядів і соціальних 

учень. Вивчаючи рекомендовану літературу, змушені глибоко 

осмислювати актуальність і методологічне значення певних настанов 

філософської науки щодо вибраної наукової спеціальності. 

Особливою увагою наділено вивчення проблем методології науки, 
що дасть можливість майбутнім дослідникам вправно застосовувати 

філософську і наукову методологію, її принципи в теоретичному 

осмисленні і розв‘язанні різноманітних проблем. Дослідник, що пізнає 

«механізм» дії законів, відкриває шлях осягнення істини, використовуючи 
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при цьому інструментарій гносеологічного порядку. Категоріальний 

апарат, принципи, що спираються на закони і закономірності, які діють у 

певній галузі пізнання, становлять вихідний базис для широкого бачення 

шляху дослідження та педагогічної діяльності. 
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1.2. Popular sports groups at the choice of the first-year students 

 

Setting of a problem. Actual scientific researches and issues analysis. 

Student youth, which is the future of our country, needs special attention on 

the side of the specialists that is why the preservation and promotion of health 

of the students, improvement of their physical fitness and working capacity is 

the main task in the field of physical education and sport. The process of 

physical education of female students deserves special attention, whereas they 

occupy the majority of the student youth and the future of the nation depends 

on their health condition [3, p. 55; 10, p. 2]. 

Student youth is a social group, which is characterized by a number of 

specific standards of living. The decrease in the level of students' physical 

activity is due not only to an increase in the time spent on educational 

activities, but also to the lifestyle that has become habitual for most young 
people (computer games, social networks, improper feeding, lack of sleep, 

insufficient stay in the open air, the presence of bad habits) . 

In these conditions only the proper organization and management of 

the process of physical education in the higher educational establishments of 
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Ukraine (a combination of compulsory and extracurricular classes, 

intensification of health and fitness and mass sporting work in the higher 

educational establishments, taking to account personal preferences of the 

students in the choice of motor activity types, improvement of sport facilities 

and resources of the higher educational establishments, etc.) is able to 

overcome the negative trends in the health and physical fitness of the student 

youth [5, p. 110]. 

Under the conditions of choice by Ukraine of the European vector of 

education development, one of the most relevant forms of organization of 

students‘ physical education, according to such scientists as B.M.Shyian (2009), 

V.А. Temchenko (2010), S.І. Prysiashniuk (2011), А.V. Poproshaiev (2011), 

V.S. Muntian (2011), T.Yu. Krutsevych (2016) is sport-oriented model of 

organizing physical education classes. In the higher educational establishments 

separate studies have been carried out aimed at study of efficiency of physical 

education academic classes with the priority use of different kinds of sports that 

are popular in the student environment [1, p. 8; 7, p. 91].  

The goal of the research is the determination, analysis and comparison 

of the obtained results regarding the most popular sport groups among the 

first year students of physical education. 

Research tasks: 

1. To analyze the availability of the specialists of kinds of sports in the 

academic staff of the department of physical education and compliance of the 

sports base of the NUWEE. 

2. To determine by means of questionnaire the most popular sport 

groups of the types of sports among the first year students of the NUWEE in 

2019-2020 academic year and to conduct the comparative analysis with the 

data obtained in the university.  

The research results. According to the letter of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine as of 25.09.2015 No.1/9 - 454 regarding the 

physical education organisation in the higher educational establishments by the 

physical educational department of the NUWEE was chosen the sectional work 

with the students, which foresees the sport-oriented model of classes.  
The regulatory documents indicate that when grouping students by 

types of sport, one should take into account its popularity, determined by a 

questionnaire-based survey, the possibilities and condition of sports facilities 

that the university has, as well as the presence of sports specialists in the 

teaching staff of the Department of Physical Education [2, p. 4]. 
In order to solve the set tasks we conducted the questionnaire survey of 

the first year students of the NUWEE. The list of sports proposed to the 

students in the questionnaire was chosen judging from the sports base of the 

university that includes: arena; wrestling hall; fitness and weight lifting hall; 
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indoor track facility;  stadium with football pitch, field and track lanes and 

sectors; outdoor sports facility complex; gymnastic field; training field; 

playing courts; field with synthetic coating for indoor soccer [8, p. 105]. 

The training process with the students is ensured by the highly skilled 

lecturers of the physical education department of the university: volleyball, 

chess, checkers - honoured worker of physical culture and sport of Ukraine; 

arm wrestling, kettlebell lifting, wrestling – Honoured couches of Ukraine; 

athletics - international master of sport of Ukraine;  volleyball, basketball – 

masters of sport of Ukraine; boxing – master of sport of the USSR; football, 

indoor soccer, table tennis, swimming - Candidates Master of Sports. 

The questionnaire involved 276 first-year students. Among them 109 

were girls and 167 boys. When organizing physical education classes for 

students, a questionnaire was offered, in which first-year students chose a sports 

group. Young fellows were offered sports groups in thirteen kinds of sports: 

football, volleyball, basketball, arm wrestling, indoor soccer, swimming, 

athletics, table tennis, wrestling, kettlebell lifting, chess, checkers, boxing. The 

girls decided regarding the following sports groups: fitness, volleyball, 

basketball, athletics, table tennis, wrestling, chess, checkers, boxing. 

A variety of sports allows each student to reveal inner potential, it 

should be emphasized that when certain results are achieved, the student feels 

the sense of attending classes in a particular educational department. In order 

to have the satisfaction of classes, it is not necessary to be a ―sportsman‖ in 

the proper meaning of the word, the classes themselves (doing physical 

exercises) bring a special meaning to the student's life, forcing him/her to 

constantly prove to himself/herself and the others own abilities, skills, what 

he/she is made of, in the psycho-emotional state the defeats push us to 

development and further improvement, to strive to achieve maximum results 

and victories [4, p. 137]. 

With regular exercise students develop such important qualities as speed, 

dexterity, coordination of movements, attention, response and thinking. Such 

students are quite active, they develop a certain stereotype of daily routine, their 

confidence of behaviour increases, the development of ―prestige sets‖ and high 

vitality is observed. They are more sociable, less afraid of criticism, express 

willingness to cooperation, because there is a higher level of nervous emotional 

stability and endurance, among them there are more purposeful and undoubted 

people who are leaders in the team [6, p. 174]. 

The sports-oriented model of organizing physical education classes 
enables students of the NUWEE to take part in competitions of various levels 

in the chosen sport. 

The multiple-level system of the inner system of competitions allows 

the students to take part in the competitions 8-10 times per academic year:  
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dormitory championship; NUWEE championship among the universities; city 

championship; region championship among the higher educational 

establishments; higher students league of Ukraine; Ukrainian student games; 

European and World championships [9, p. 2003]. 

Such activity is favoured by correctly calculated calendar of mass 

sporting events, the selection of available types of sports and the possibility of 

participation in them of the students with different training levels.  

The main aim of running the competitions among the university 

students is to popularize the physical exercises and sport and to engage the 

students to healthy lifestyle. 

The obtained results of the questionnaire (Table No.1) made it possible 

to determine the most popular sport groups among boys and girls of the first 

year students of the 2019-2020 academic year and to conduct comparative 

analysis with the data obtained in the NUWEE two years ago.  

 

Table 1 

Dynamics of quantity index of the national University of Water and 

Environmental Engineering students that are engaged in sport clubs 

  
                  Years  

 

Sport 

clubs 

2017-2018 academic year 2019-2020 academic year 

Boys 

(n=168) 

Girls 

(n=144) 

Boys 

(n=167) 

Girls 

(n=109) 
Amount % Amount % Amount % Amount % 

Football  56 33 - - 35 21 - - 

Volleyball  27 16 3 2,1 32 19 4 3,6 

Basketball  19 11,4 2 1,4 21 12.5 4 3,6 

Arm-wrestling 6 3,6 - - - - - - 

Table tennis 14 8,3 6 4,2 13 7,7 3 2,7 

Boxing 10 6 1 0,7 15 8,9 - - 

Indoor soccer  14 8,3 - - 14 8,3 - - 

Wrestling  3 1,9 6 4,1 - - - - 

Athletics  10 6 7 4,8 8 5 8 7,3 

Kettlebell lifting 1 0,6 - - 20 12 - - 

Fitness  - - 118 82 - - 87 80 

Swimming  2 1,3 - - 1 0,5 - - 

Chess, checkers 6 3,6 1 0,7 8 4,7 3 2,7 

 

In the 2017-2018 academic year 312 persons among them 168 boys 
and 144 girls were enrolled to sport clubs. The total amount of students that 

were engaged in the sport clubs in the 2019-2020 academic year amounts to 

276, among them 167 boys and 109 girls. 

During comparison of the obtained data presented in the Table 1, it can 

be seen that football remains the most popular type of sport among boys. In 
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this academic year 21% of all male students chose this kind of sport for 

exercising, two years ago the amount of students who took up football was 

one third - 33%. Volleyball remains the second popular kind of sport, it was 

chosen by 19% of young men for practicing sport in the university. Two years 

ago there were 16% of such students. Basketball occupies the third position of 

the most popular kind of sport among male students, there is a gradual 

increase in the percentage of those who are interested in this kind of sport 

from 11.43% to 12.5%. Analysis of the data of the Table 1 is indicative of the 

popularity of indoor soccer among student youth, the percentage of those 

wishing to engage in this kind of sport amounts to 8.3%. The number of 

students in the boxing clubs has increased significantly in comparison with 

the previous years from 6% to 8.9%. More young men chose chess and 

checkers, two years ago there were 3.6% of such students, in the 2019-2020 

academic year the number of such students amounts to 4.7%. 

The fact is that arm-wrestling and wrestling as kinds of sport in the last 

two years became not so popular among male students. The percentage of 

those who took up such kinds of sport in the 2019-2020 academic year 

amounts to zero. Visa versa in the kettlebell lifting is observed the 

improvement of the indices from 0.6% to 12%. 

Among female students according to table 1 the most popular is fitness. 

80% of students chose it for exercising. The amount of female students in the 

university who are engaged in athletics is not very high (7.3 %) but in 

comparison with the previous year the number of such students was less, only 

4.8%. The third position among the most popular kinds of sport among the first 

year female students takes volleyball and basketball – 3.6 % of girl students 

chose it. The female students are not very interested in table tennis, only 2.7 % 

chose it, two years ago the amount of them was 4.2%. Mental sport – chess, 

checkers – interested more female students, two years ago the number of such 

girl students was 0.7% and in this year the figure is 2.7%. 

The obtained results once more confirm that sport games are the most 

popular among young men, while the girls choose such kind of physical 

activity as fitness.  

Conclusions. 1. The educational and training process with the students 

is ensured by the highly qualified lecturers of the physical education 

department of the university. There are big arena, stadium with a football 

pitch, athletic tracks, gym for weight lighting, playgrounds and synthetic 

tracks in the sports base of the NUWEE. Such an approach to organizing and 
conducting physical education classes allows to achieve harmonious 

development and health promotion of the student youth.  

2. Our questionnaire, analysis and comparison of the obtained results 

once more confirmed that sport games are the most popular sport clubs in the 
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university among the first year male students. A large number of girls (80%) 

in the university is engaged in fitness. The number of female students 

engaged in athletics, volleyball and basketball has significantly increased in 

comparison with the last year.  
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1.3. Дуалізм в системі професійної освіти і навчання вищої школи 

 
Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Єдність 

навчання і наукових досліджень – головний принцип вищого навчального 

закладу. Аналіз сучасного стану його впровадження в Україні обумовлено 

потребою у синтезі теорій інноваційних процесів розроблених у різних 

наукових галузях. Основні завдання щодо розбудови і докорінного 
оновлення освіти визначені Законами України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні», 

національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття»), 

Національною доктриною розвитку освіти, Розпорядження Кабінету 
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Міністрів України від 19.09.2018 № 660-р «Про схвалення Концепції 

підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідність інновацій 

розкриваються у працях В. Аршинова, О. Вознюка, С. Клепка, 

С. Крючкової, В. Кушніра, В. Лутая, А. Шевцова та ін. Разом з тим, 

аналіз наукових досліджень свідчить, що спроби знайти вирішення 

проблем освітніх інновацій тільки з позицій якоїсь однієї 

дисциплінарної теорії інноваційного процессу є недостатніми. Термін 

«дуальна система» (від лат. dualis – подвійний) був введений у 

педагогічну термінологію в середині 60-х років минулого століття. 

Дуальність як методологічна характеристика професійної освіти 

передбачає узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфери з 

підготовки кваліфікованих кадрів певного профілю в рамках 

організаційно-відмінних форм навчання. Наше дослідження доповнює 

наукові пошуки названих авторів і уможливлює розкриття певних 

аспектів підготовки фахівців. 

Мета – проаналізувати теоретичний стан дослідження проблеми 

на основі опрацювання науково-педагогічної та професійної літератури. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Першочерговою у 

сучасній педагогіці проблемою є питання інноваційної моделі розвитку 

освіти та її реалізації в навчальному процесі вищої школи, а також 

проблема єдності навчання і наукових досліджень, мотивації навчання, 

оскільки і процес навчання, і сам результат залежать від забезпечення 

якості освіти в умовах університету.  

У Законі України «Про вищу освіту» (2014) першочергова увага 

надається саме цим двом аспектам – «рівню здобутих особою знань, умінь, 

навичок, інших компетентностей» і якості освітньої діяльності, тобто 

рівню «організації освітнього процесу у вищому навчальному закладі».  

На сучасному етапі активовані питання пов‘язані з 

впровадженням міжпредметної інтеграції через ідеї дуалізму в освіті. 

Восени 2018 року міністр освіти і науки Л. Гриневич поставила питання 

створення робочої групи, назвавши дуальну освіту «потребою нашої 

країни». Кабінет Міністрів України у вересні 2018 року схвалив 

концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти до 

2023 року. Метою реалізації концепції є визначення положень державної 

політики щодо підвищення якості професійної підготовки на підставі 

дуальної форми навчання. Означені завдання реалізуються шляхом 
дослідження таких конкретних проблем: освітньо-інноваційні проекти у 

забезпеченні якості освіти в умовах університету; культурологічні 

детермінанти розвитку та забезпечення якості освіти в університеті; 

розвиток і саморозвиток у системі «викладач-студент» як основа 
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забезпечення якості освіти в університеті. Зокрема, реалізація концепції 

відбуватиметься в три етапи.  

Перший етап (2018-2019 роки) – розроблення нормативно-правової 

бази для введення дуальної форми здобуття освіти. Другий етап (2019-

2020 рр.) – розроблення типових моделей дуальної форми навчання в 

навчальних закладах, реалізація пілотних проектів і проведення оцінки 

ефективності. Третій етап (2020-2023 рр.) – створення кластерів дуальної 

освіти на базі конкурентоздатних закладів освіти. 

Засновником дуальної освіти вважають Німеччину. Від неї цю 

систему перейняли Канада, Австрія, Швейцарія та інші країни. Суть 

полягає в наступному: це поєднання роботи і навчання, коли молодого 

спеціаліста навчальний заклад готує разом з підприємством, яке визначає 

потрібні їй спеціальності й замовляє вищому навчальному закладу. 

Студент поєднує професійне навчання і стажування на підприємстві. 

Створення необхідних умов для забезпечення дуальності освіти 

наступні: сформованість відповідного мислення і загальної культури; 

залучення до різноманітних видів творчої діяльності (науково-

дослідницької, технічної, культурно-просвітницької та ін.). Дуалізм в 

освіті – відображає головні процеси, пов‘язані із становленням системи 

суб‘єктивних прав навчальної діяльності, які відкривають гарантований 

простір для власної активності, як студентів так і викладачів, їх творчості, 

інцативи. В галузі педагогічної науки, існують різні точки зору, з яких 

може бути обрано найбільш оптимальну. В цьому випадку доцільно 

визначитися, що впливає об‘єктивно на якість освіти і тим самим постає 

питання про грані і об‘єми застосування інноваційних технологій або їх 

елементів. Дуалізм, за Францією був сприйнятий у Німеччині на рівні 

державних програм, а також в країнах континентальної Європи і став 

базовою основою спеціалізації в процесі професійної підготовки.  

ІІІ Міжнародний форум «INNOVATION MARKET» 2018 року 

проводився за участю інститутів Національної Академії Наук, закладів 

вищої освіти, Міністерства освіти і науки. Програма конференц-заходів 

була присвячена обговоренню широкого спектру тематик з розвитку 

інноваційної та інвестиційної діяльності в освіті, науці, також проведено 

круглий стіл на тему «Стратегічні засади інноваційного розвитку в 

умовах світової глобалізації». Формат форума дав можливість 

обговорення інновацій в освітньому процесі, включаючи міжнародні 

освітні програми, перспективи розвитку дуальної освіти через 
застосування сучасних освітніх програм, де провідні експерти з Ізраїлю, 

Німеччини та України обговорили актуальні питання сфери інновацій. 

Було представлено стенд МОН, де відвідувачі дізналися про: інноваційні 

структури закладів вищої освіти в Украні; умови участі у міжнародній 
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європейській інноваційній науково-технічній програмі «EUREKA»; 

роботи вітчизняних новаторів, зокрема призерів Всеукраїнського 

фестивалю інновацій, який щороку проводить МОН; інноваційні 

розробки в школах, закладах професійної освіти та наукових установах. 

Учасники парламентських слухань "Стратегія інноваційного розвитку 

України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів", 

відзначають: досвід останніх десятиліть свідчить, що серед основних 

чинників конкурентоспроможності країн визначальним є впровадження 

ефективних механізмів інноваційної політики, які забезпечують їх 

конкурентоспроможність. В 2014 році та в жовтні 2018 року пройшли 

міжнародні виставки «Інноватика в сучасній освіті». Окрім читацьких 

конференцій, презентацій, брифінгів, круглих столів спільно з 

провідними навчальними закладами на актуальні теми, проведено 

змістовну експертну дискусію «Міжнародна діяльність університетів як 

метод конкурентної боротьби на світових освітніх ринках». 

В Україні починаючи із 2004 року проводиться педагогічний 

експеримент щодо впровадження кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу на основі критеріїв ECTS і тестування 

навчальних закладах різного рівня акредитації, з удосконалення системи 

забезпечення якості освіти на засадах тестового контролю й експертних 

методів оцінювання.  

Досвід підтверджує, що ключова роль у забезпеченні та належному 

спрямуванні інноваційного розвитку, формуванні національної 

інноваційної системи належить державі, яка встановлює стратегічні цілі, 

забезпечує ресурсну підтримку, включаючи зокрема бюджетне 

фінансування, податкове стимулювання, кредитну підтримку тощо. 

Необхідність поєднання навчання і наукових досліджень - головний 

принцип вищого навчального закладу за умови встановлення паритетних 

стосунків на концепції співпраці, міждисциплінарного партнерства між 

студентом і педагогом. Науковці повинні співпрацювати між собою з 

метою здійснення міждисциплінарних зв‘язків та формувати в студентів 

знань і умінь комплексного вирішення проблем шляхом поширення 

доступу до технологічних проектів та їх результатів. 

У площині результативних вимірів проблема якості освіти 

потребує розв‘язання таких науково-дослідницьких і практичних 

завдань: оцінки і забезпечення високої якості процесу освіти відповідно 

до мети результату, зафіксованого у формі певного стандарту, а також у 
вигляді сформованості компетентностей людини, яка здобула вищу 

освіту. Особливу значимість у процесах функціонування національної 

інноваційної системи має організація та стимулювання процесів 

оновлення технологій, передачі наукових розробок із сфери одержання 
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знань у виробництво за допомогою ринку інтелектуальної власності, 

створення інноваційної інфраструктури. Стандарт освіти відображає 

обов‘язки, з одного боку, держави перед своїм громадянином, а, з іншого 

боку, громадянина перед державою в галузі освіченості, визначеної 

стандартом; держава в свою чергу гарантує необхідний для цього рівень 

освітніх послуг. Однією із сучасних тенденцій розвитку освіти є її 

стандартизація, завданням якої є створення єдиного педагогічного 

простору, дотримання єдиних стандартів освіти у всіх типах навчальних 

закладів, а також залучення до світової освітньої культури. 

Під стандартом освіти розуміємо систему основних параметрів, 

які беруться в якості державної норми освіченості та відображають 

суспільний ідеал, враховують можливості реальної особистості і 

системи освіти для досягнення вимог до навчання як в груповій формі 

так і в індивідуальному. Інноваційний процес пов'язаний із створенням, 

освоєнням і поширенням інновацій. В освіті найбільш поширені типи 

навчання: підтримуюче, спрямоване на відтворення культури, 

соціального досвіду і інноваційне, яке стимулює інноваційні зміни, 

активно впливаючи на проблемні ситуації, що постають як перед 

людиною, так і перед суспільством. Проте у вищій школі досі переважає 

перший тип – підтримуюче навчання.  

Запровадження освітніх інновацій дедалі актуалізується для 

України. Вони мають задовольняти вимогам й потребам процесів 

глобалізації, європейської інтеграції, запровадженням інноваційних 

моделей розвитку університетської освіти, які потребують 

вдосконалення мотиваційних та економічних механізмів підвищення 

якості функціонування освітньо-наукового простору в сучасному 

університеті. Конкуренція вищих навчальних закладів стимулює пошук 

нових технологій, форм, методів організації навчально–виховного 

процесу, диктує відповідні критерії щодо підбору науково–педагогічних 

кадрів. Закономірність і природність такого процесу пояснюється тим, 

що основоположним принципом системного підходу, який дозволяє 

виділити й описати інновацію як систему, є принцип цілісності. У 

прикладному аспекті цілісність і системність виступають, як тотожні 

властивості інновації. При ЮНЕСКО діє спеціальний центр 

педагогічних інновацій для розвитку освіти. Міжнародне бюро з питань 

освіти при ЮНЕСКО видає фаховий журнал «Інформація та інновація в 

освіті». Інноваційна діяльність набуває все більше вибірковий та 
дослідницький характер. Більшість держав майбутній економічний 

розвиток пов'язують із здобутками науки та активними інноваційними 

процесами, розроблені документи, що визначають концептуальне та 

стратегічне бачення перспектив інноваційного розвитку та формування 
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національної інноваційної системи. Такий документ уперше було 

розроблено у США. Його мають Великобританія, Франція, Німеччина, 

інші країни ЄС, а також Росія, Білорусь, Казахстан та інші. 

Розглянемо сучасні особливості організації навчального процеса 

Фінляндії, Австралії, Японії, Росії, України. Освіта в Фінляндії, 

починаючи з 2012 року перейшла на навчання за темами, опираючись на 

міжпредметну інтеграцію. Досвід Австралії на рівні експерименту в 

університеті м.Сіднея теж довів ефективність міжпредметної інтеграції 

або навчання за темами. Повернення до старої класичної системи 

навчання, як новаторської відбулось в Японії. Міністерство освіти 

встановлює єдиний стандарт. Одним з головних чинників швидкої 

індустріалізації Японії та інших її успіхів було ефективне використання 

традиційних систем, тісний взаємозв'язок освіти з історико-

культурологічної традицією. Освіта в Японії підтримується сім'єю, 

суспільством і державою. «Раніше в Японії не звертали уваги на 

індивідуальні особливості людини, але, якщо Японія хоче успішно 

конкурувати у світовій економіці, вона повинна розвивати в учнях 

індивідуальні якості і розкривати їх творчий потенціал», – говорить 

Кадзуо Ісідзака, декан міжнародного факультету університету «Гіфу 

Сетоку Гакуен». Міністерство освіти прийняло модель, яку називають 

«ютор кѐіку», або «вільної освіти» – систему освіти за американським 

зразком, і значно скоротила навчальне навантаження. Система навчання 

привела до зниження конкурентоспроможності, багато японців 

втрачають інтерес до навчання після закінчення школи. На думку 

чиновників з міністерства освіти, на відміну від США це відбувається 

тому, що у американців з дитинства формується цікавість і прагнення 

будь-що вивчати. Американці набагато краще обізнані в питаннях 

науки. Всесвітньо стала відомою система навчання Кагеями з 

механічним заучуванням матеріалу, постійне тренування пам'яті перш за 

все є розумової гімнастикою, укріплює мозок, розвиває відчуття 

впевненості в собі. Популярність набуває книга Кагеями під назвою 

«Практичний спосіб покращення академічної роботи». Однак в методі 

Кагеями є недоліки, відсутність уміння вести дискусію та працювати в 

колективі. До недавнього часу в японській педагогіці ставився знак 

рівності між освіченістю і здібностями. В педагогічній пресі 

підкреслюється «гостра потреба у творчій особистості» і обдарованих. 

Японія доводить всьому світу, що творча модернізація освіти 
неможлива без опори на національні, вікові та народні традіціі, що не 

означає відмови від нових ідей. Базові принципи освітньої модернізації 

Японії припускають: необхідність структури безперервної освіти; 

створення гнучкої системи освіти і наступності. Зміст навчальних курсів 
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складається концентрично: основні поняття кожної галузі знань 

вводяться поступово, знову і знову повторюються, але при цьому 

підвищується ступінь складності їх розкриття. 

Модернізація включає спрямування змісту освіти за двома 

напрямками: оновлення традиційних курсів, введення нових навчальних 

дисциплін, що не вивчалися в середній школі. Модель організації 

системи освіти в Японії здатна до саморегулювання за рахунок 

внутрішніх чинників і має тенденцію до вдосконалення під впливом 

мінливої соціальної дійсності. Вища освіта в Японії вважається однією з 

кращих в світі. Організаційна структура в сфері освіти в Японії 

відрізняється плюралістичним характером: існує широке різноманіття 

освітніх установ при відсутності централізованого управління. Базовий 

курс вищої освіти становить 4 роки за всіма основними напрямками 

навчання та спеціальностями. Характерною особливістю організації 

навчального процесу в японських університетах є чіткий розподіл на 

загальнонаукові та спеціальні дисципліни. Перші два роки всі студенти 

отримують загальноосвітню підготовку, вивчаючи загальнонаукові 

дисципліни історію, філософію, літера-туру, суспільствознавство, 

іноземні мови, а також слухаючи спецкурси з своєю майбутньою 

спеціальністю. За перший дворічний період студенти отримують 

можливість глибше вникнути в суть обраної спеціальності, а викладачі - 

переконатися в правильності вибору студента, визначити його науковий 

потенціал. Теоретично після закінчення загальнонаукового циклу 

студент може поміняти спеціалізацію, і навіть факультет. У реальності, 

однак, такі випадки вкрай рідкісні і мають місце лише в рамках одного 

факультету, а ініціатором виступає адміністрація, а не студент. В 

останні два роки студенти вивчають обрану ними спеціальність. 

Формально студент має право перебування в вузі 8 років, тобто 

відрахування недбайливих студентів практично виключається.  

Модернізацію недостатньо звести лише до окремих змін, 

внесеним в ті чи інші навчальні курси. Модернізація складається з ряду 

абсолютно конкретних умінь: ставити перед собою мету; приймати 

рішення; реалізовувати їх. Для формування цих умінь розроблена 

спеціальна поетапна технологія.  

Перший етап – вміння визначити мету діяльності. Цілі можуть 

бути груповими і індивідуальними, при цьому підкреслюється 

підпорядкованість инди-видуальних цілей груповим, а також важливість 
їх гармонійного поєднання. Другий етап – прийняття рішення. Це 

важлива і складна дія, його важливість полягає в тому, що рішення – це 

вибір, тобто надання переваги однієї можливості іншім. Третій етап – 

виконання прийнятих рішень. Це вольове зусиля. Сенс волі не в тому, 
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щоб примушувати себе до дії, а в тому, щоб використувати для 

наміченого всі внутрішні можливості (здатності, інтелект, емоції, 

інтуїція) і зовнішні (допомога, консультації, поради).  

Міністерство освіти і науки Російської Федерації проводить 

модернизацію в сфері вищої освіти шляхом введення стандарта нового 

покоління необхідного для інноваційного розвитку. Освітня політика – 

це політика, спрямована на створення і вдосконалення національної 

системи освіти. 

Університети – багатогалузеві або галузевий провадять 

інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти, 

здійснюють фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є 

провідними науковими і методичними центрами, мають інфраструктуру 

навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, що сприяє 

поширенню наукових знань та провадить культурнопросвітницьку 

діяльність. Здійснення такої реалізації відбувається при умові 

достатнього науково-методичного забезпечення (наукова, методична, 

інформаційна, матеріально-технічна бази тощо).  

Бакалавр мистецтв – Bachelor of Arts (ВA). Ступінь BA видається 

в галузі гуманітарних наук. Виняток складає Великобританія: у цій 

країні ступінь BA присуджується у всіх дисциплінах. Навчання за 

програмою бакалавра мистецтв триває 3 або 4 роки. У більшості 

європейських країн для отримання ступеня BA потрібно 3 роки, тоді як 

в США і Канаді доведеться вчитися 4 роки. Основна риса освітніх 

програм BA – це акцент на отриманні теоретичних знань.  

Бакалавр витончених мистецтв – Bachelor of Fine Arts (BFA). BFA 

видається в області візуальних і виконавських мистецтв. Акцент в процесі 

навчання робиться на засвоєння художніх умінь, наукові дисципліни 

викладаються в набагато меншому обсязі. Програма навчання 

розрахована на 4 роки. Цей ступінь в залежності від країни може мати 

інше найменування: BFA поширений в США і Канаді, в багатьох країнах 

цей ступінь називається Bachelor of Creative Arts (BCA). Для вступу на 

бакалаврську програму включає портфоліо (для творчих спеціальностей). 

У багатьох країнах на останньому курсі навчання проходить студентська 

практика у великих компаніях, яка може тривати від двох тижнів до 

цілого семестру, що дає необхідний досвід роботи студенту і допомагає 

йому після випуску працевлаштуватися. Терміни навчання у всіх 

університетах стандартизовані. Слід підкреслити, що приватні 
університети проводять вступні іспити самостійно. Кращі приватні 

університети мають у своїй структурі педагогічні комплекси: початкові, 

молодші і старші середні школи і навіть дитячі садки. І якщо абітурієнт 

успішно пройшов весь шлях від дитячого садка до старшої школи в 
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системі даного університету, він зараховується в нього без іспитів. 

Польща наразі переживає реформування освіти, як вищої так і середньої, 

Новим законом передбачається три траєкторії розвитку кар'єри викладача: 

дидактична, науково-дидактична, наукова. Кожна з цих траєкторій буде 

мати свої параметри оцінки. Так, Ягелонський університет (м. Краків) 

планує розвиватися як дослідницький університет, тому керівництво 

закладу розглядає можливість планування навантаження для викладачів 

одразу на два роки. Це дозволить їм вичитати аудиторне навантаження, 

наприклад, за семестр, а потім 1,5 року займатися наукою. Оцінка 

наукової діяльності згідно нового закону буде здійснюватися за 

декількома параметрами: публікації у міжнародних журналах; 

комерціоналізація науки (скільки грошей науковці заробили). При цьому 

активно залучають підприємців до інвестування в науку, за що вони 

отримують суттєві податкові послаблення; соціальна значущість проектів. 

Тільки в Ягелонському університеті з 3000 студентів-іноземців – 1400 

складають українці.  

Метою реалізації концепції модернізації в Україні є визначення 

положень державної політики щодо підвищення якості професійної 

підготовки на підставі дуальної форми навчання. В освітній 

інноваційній технології повинні бути всі ознаки системи: логіка 

процесу, взаємний зв‘язок усіх частин, цілісність. Їй властиві 

керованість, цілеспрямованість, планування, поетапна діагностика, 

варіювання засобів і методів, корекція результатів. Виникла 

необхідність планування, проектування процесу навчання, його 

поетапної діагностики. Навчальний процес має складну структуру і 

поєднує не тільки вивчення теоретичного матеріалу, а й взаємодію між 

студентами та викладачем, роботу в групах. Створення алгоритму 

розв‘язання завдань; визначення особливостей кожного виду діяльності, 

самоконтроль, обговорення можливості переходів на вищий рівень з 

тьютором, висновки; планування, використання спілкування та 

співпраці на всіх етапах навчальної діяльності. Використання ділової 

гри як методу інтерактивного навчання для формування в студентів 

вміння поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю, вміння 

аналізувати та швидко приймати обґрунтовані правильні рішення, 

вміння працювати малими творчими групами із застосуванням 

технологій дистанційного навчання. Необхідність структурування 

навчального матеріалу; використання наочного матеріалу та інших 
засобів підвищення мотивації в курсі; групова та індивідуальна робота 

та ін. Організація педагогічного контролю в навчанні: принцип кінцевої 

мети – спроба зміни механізму управління в системі педагогічного 

контролю має розглядатися з погляду корисності, чи сприяє вона 
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досягненню кінцевої мети навчання, виховання і розвитку; 

принцип єдності – педагогічний контроль розглядається як підсистема 

(елемент) цілісної системи навчального процесу; принцип зв'язності – 

будь-який компонент системи представлений у єдності зв'язків із 

оточенням; принцип функціональності – структура і функції 

педагогічного контролю розглядаються з пріоритетом функції над 

структурою, тобто трансформація структури системи контролю повинна 

відбуватися після визначення і з'ясування функцій даної системи; 

принцип розвитку – враховується динамічність системи педагогічного 

контролю, розширення і накопичення інформації при збереженні 

якісних показників педагогічного процесу. При визначенні об'єктів 

контролю зважати на специфіку предмету, в рамках якого проводяться 

педагогічні вимірювання. Комунікативний компонент системи 

педагогічного контролю передбачає організацію цілеспрямованої 

взаємодії всіх суб'єктів навчального процесу. Запровадженням моделі 

особистісно-орієнтованого освітнього процесу як оновленої парадигми 

освіти, передбачає визнання студента суб‘єктом цього процесу, що вміє 

і бажає вчитися; глобалізації усіх сфер життєдіяльності особистості і 

суспільства в умовах загальноцивілізаційних тенденцій сучасного світу, 

що вимагає від вищої школи надати молодій людині елементарних 

можливостей інтегруватися в різні соціуми, самовизначатися в житті, 

активно діяти, бути конкурентоспроможною на світовому ринку праці. 

Отже, процеси виховання і навчання мають апелювати до всіх 

означених аспектів розвитку особистості одночасно.  

Сьогодні в Україні накопичена значна дослідницька спадщина з 

філософії освіти, педагогіки, психології та суміжних наук, яка дозволяє 

осмислити освітологічні засади забезпечення якості освіти в 

університеті. Встановлення правильних взаємовідносин, як регулятор 

особистісних досягнень педагога, професійного зростання, 

вдосконалення майстерності, самоорганізації, контролю та обліку 

досягнень, володіння прийомами професійного спілкування з коллегами. 

Модернізація вищої освіти – це розширення автономії вищих 

навчальних закладів з навчальної, наукової діяльності; перетворення їх в 

освітньо-науково-інноваційні центри; створення єдиного наукового та 

навчально-методичного механізму для інноваційної сфери; стажування в 

провідних зарубіжних університетах і дослідницьких центрах з напрямків 

інноваційної діяльності; проведення фундаментальних і прикладних 
наукових досліджень у вищих навчальних закладах, впровадження 

наукових результатів у навчальних процес. У співробітництві країн світу, 

загальною формою якого стає міжнародний трансфер технологій. Обмін 

інноваціями в процесі проведення міжнародних конференцій, семінарів, 
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виставок, інтенсивна щоденна робота надає можливість поєднатися 

спілкуванням з однодумцями. Під час обговорення та обміну думками, 

досвідом між науковцями інновації набувають нового змісту, більшої 

сили і ваги в суспільстві, охоплюють більші території та галузі науки. 

Виникають умови створення єдиного світового ринку науково-технічних 

знань і новітніх технологій (завдяки Інтернету) як нового ресурсу. 

Складність полягає у розмежуванні співвідношення між базовими і 

покращуючими інноваціями, бо покращуючі нововведення йдуть слідом 

за базовими, розкривають усі можливості базисної технології, стають 

якіснішими, прогресивнішими. Обидві форми інновацій — базові і 

покращуючі постійно конкурують одна з одною. Незважаючи на широкі 

дослідження проблеми інноваційного розвитку у світі, всеохоплюючої 

теорії поки що не запропоновано. 

Висновки. Сучасні інноваційні освітні процеси характеризуються 

складністю, нелінійністю, багатофакторністю, взаємозалежністю як 

зовнішніх керуючих впливів так і внутрішніх, що визначає необхідність їх 

комплексного аналізу. Інтеграція інноваційних педагогічних технологій та 

розробка проектів освітніх стандартів на основі компетентнісного підходу 

забезпечує можливість ефективно організувати процес формування у 

студентів необхідних знань та умінь. Основна ідея модернізації системи 

вищої освіти полягає в тому, що ефективність навчання у вищій школі 

може бути поліпшена завдяки впровадженню новітніх освітніх систем і 

технологій. Застосовування системного підходу із залучення 

кваліфікованого персоналу з виробництва до педагогічної діяльності 

(інструктори, викладачі); здійснення інституційних досліджень і 

консультування дозволяє встановити цілісний характер змін у 

педагогічній системі, в якій вони реалізуються. Перспективи подальших 

досліджень полягають у виявленні потенційних евристичних ресурсів 

наукових підходів, аналізі інноваційних процесів на рівні суб‘єктів 

інноваційної діяльності та вирішення проблем розвитку їх інноваційної 

компетентності. Як свідчить практика, для появи одного життєздатного 

інноваційного технічного рішення необхідно синтезувати деяку критичну 

масу ідей, що досягається певною організацією роботи цільових груп 

дослідників, які володіють необхідним творчим потенціалом. 
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1.4. Реалізація соціально-педагогічної реабілітації 

осіб з РСА в Австрії 
 

На сьогоднішній день «аутизм» є поширеною проблемою, 

щорічно кількість людей з розладами спектру аутизму збільшується. 

Американський центр контролю та профілактики захворювань зазначає, 

що близько в 1 із 59 дітей виявлено розлади спектру аутизму (РСА) за 

оцінками мережі Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Центр 

контролю і профілактики захворювань) з моніторингу розвитку аутизму 

та порушень розвитку. Варто відзначити, що додатковій перевірці, за 

новими стандартами, підлягали спостереження для осіб з РСА 

відповідно до діагностичних критеріїв Діагностичний та статистичний 

посібник з психічних розладів, п‘яте видання DSM-5 (англ. Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders) та DSM-V-TR. Діти, які 

відповідають новому визначенню випадків РСА, можуть 

кваліфікуватись на основі одного або двох критеріїв спостереженнь. 

Статистичні дані зазначають, що розлади спектру аутизму у 4 рази 

частіше зустрічаються в представників чоловічої статі, ніж жіночої 

(American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders, 2013). 

Для ефективного функціонування кожної країни Європи в будь-

якій галузі, необхідним є дослідження вчених, досвід інших країн в 

даній галузі. Для об‘єднання Європи, мінімізації негативних явищ, 

поширення досвіду, цінностей, єдиного руху в сторону розвитку, була 

заснована Рада Європи 5 травня 1949 р. Метою діяльності Ради Європи є 

зміцнення демократії, права людини, верховенство права, вирішення 

питань у сфері культури, соціальних та правових проблем. 

Результатами роботи Ради Європи на сьогоднішній день є 

прийняття понад 170 європейських конвенцій та угод, які створили 

основу для єдиного правового досвіду. Вони включають Європейську 
конвенцію з прав людини (1950 р.), Європейська культурна конвенція 

(1954 р.), Європейська соціальна хартія (1961 р.), Європейська конвенція 

про Профілактика катувань (1987 р.) та Конвенція про Права людини та 

біоетика (1997 р.).  
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Важливою для нашого дослідження є Часткова угода в галузі 

соціального та громадського здоров‘я. Сферами діяльності є: охорона 

здоров‘я населення, а також реабілітація та інтеграція людей з 

обмеженими можливостями. 

У 1992 р. австрійський федеративний уряд погодився на 

Концепцію інвалідності, що висвітлює основи австрійської політики 

щодо питань порушень у сфері здоров‘я. 

Уряд Австрії обрав для себе стратегію інтеграції людей з 

особливими потребами в суспільне життя. Інтеграціє означає 

відновлення людської єдності в суспільстві. Інтеграціє є основною 

вимогою для всієї охорони здоров‘я та спеціальної освіти зокрема. 

Кожна людина повинна бути в суспільстві, бути інтегрованою в соціум, 

ніхто не повинен бути виключеним із нього. Діти з особливими 

потребами повинні бути включені в загальні школи, дитячі садки, 

гімназії, університети, а також повинні мати можливість працювати та 

повноцінно функціонувати. 

Життя людей з особливими потребами повинно якнайменше 

відрізнятись від життя здорових людей. Саме тому в Австрії 

архітектурно-просторове середовище облаштоване для людей з 

особливими потребами, низькі тротуари, плавні спуски до дороги, 

громадський транспорт розрахований для людей на візках, світлофори 

обладнанні звуковим супроводом для незрячих людей, тощо. 

Допомога людям з особливими потребами в тому числі з 

розладами спектру аутизму базується на принципі «навчити людей 

допомагати собі», тобто акцент робиться на підсилення здібностей 

людини. Люди з обмеженим можливостями повинні вміти приймати 

власні рішення або брати участь у їх обговоренні, отримувати якомога 

більшу незалежність, мати нормальне місце проживання. 

Від моменту народження дитина проходить планові перевірки 

здоров‘я, їх проводить педіатр дитини, або ж їх можна зробити в центрі 

материнства або ж на консультації в поліклініці. В немовлят особливо 

важко виявити порушення розвитку, проте якщо дитина не реагує на 

лоскотання, не повертає голови на звуки чи не слідкує поглядом за 

значущими людьми та інші ознаки, то це обов‘язково обговорюється з 

педіатром. 

У кожному регіоні діють Міністерські служби з соціальних 

питань, які надають інформацію про ряд послуг: соціальні, юридичні, 
фінансова підтримка, а також органи, які надають допомогу дітям з 

РСА. Також в країні є Служба громадян міністерства соціальних справ 

(нім. Das BürgerInnenservice des Sozialministeriums), яка входить до 
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відомства соціальних справ і пропонує безкоштовні консультації з 

питань догляду, а також є інтернет-платформа для сімей опікунів. 

У Австрії Федеральне міністерство соціального захисту, охорони 

здоров‘я та захисту прав споживачів – це тісно пов‘язані між собою 

відомства, які співпрацюють спільно для досягнення поставленої мети. 

Після встановлення діагнозу для отримання відповідних пільг, а 

також терапії, програми розвитку, необхідно зібрати ряд документів, що 

дозволить зробити паспорт, який засвідчує про особливі потреби. 

Паспорт є загальнонаціональним підтвердженням інвалідності та її 

ступеня, виданий німецькою мовою. Люди, які постійно проживають за 

межами Австрії з професійних або особистих причин, але є громадянами 

країни також можуть подавати на паспорт інвалідності.  

Соціальна реабілітація дітей з РСА розпочинається з моменту 

виявлення діагнозу відповідно до програми реабілітації, яку складає 

команда фахівців. Раннє втручання включає комплексний розвиток 

дитини з РСА з урахуванням особливостей дитини, ситуації та відносин 

у сім‘ї. Раннє втручання може здійснюватись мобільно в соціальному 

оточенні, а також лікувально-корекційних закладах. Воно повинно 

реалізовуватись не менше трьох разів на тиждень для надання їм 

системності розвитку. Раннє втручання включає: 

- комплексну підтримку розвитку усіх необхідних сфер 

комунікації для дитини, включаючи мову, соціально-пізнавальну 

поведінку, когнітивність, моторику, сприйняття та побутові навички; 

- оптимальну участь дитини у суспільстві (дитячі навчальні 

заклади, сім‘я); 

- підтримка та керівництво батьками соціального середовища 

дитини його розширення та розвиток; 

- розвиток бажаної поведінки; 

- розвиток вмінь роботи в групі; 

- підготовка до школи. 

Також в Австрії є поширеною недержавна програма Therapie-

Assistenzhund (Терапія, що застосовує собаку-поводиря) для дітей з 

РСА. Тварина є спеціально вивчена за відповідними методиками і 

відповідно до особливостей дитини. Собака при правильній роботі стає 

для дитини опорою, психологічною безпекою, з собакою не потрібно 

спілкуватись словами, тому діти комфортно будують відносини з 

тваринами, дитина навчається відповідальності, а також звертати увагу 
на соціальні потреби іншого. У дітей з РСА зменшуються напади гніву, 

стереотипні рухи, завдяки грі з собакою в дитини виробляється уява, 

оскільки собака любить гратись в різні ігри, то в дитини з‘являється 

логіка вирішення завдань (наприклад, кидати м‘яча собаці, бігати на 
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майданчику з різними перешкодами, віддавати команди тварині) (Autism 

Spectrum Disorder, 2018).  

Соціальна реабілітація включає в себе розвиток дитини в 

дошкільних навчальних закладах. У Австрії діти з РСА мають 

можливість навчатись:  

- у загальноосвітніх дитячих садках з усіма дітьми. Проте їхній 

розвиток здійснюватиметься за загальними програмами, але педагоги 

спостерігають за дітьми, надаючи повний звіт за успіх дитини, її 

соціалізацію та адаптацію; 

- в інтеграційних групах в загальноосвітніх дитячих садках, де 

вони навчаються відповідно до їхніх потреб, за відповідними 

методиками та з прикріпленою командою фахівців; 

- у спеціальних лікувально-педагогічних дитячих навчальних 

закладах, де з дітьми навчаються за спеціально розробленими 

корекційними методиками. 

Інклюзія передбачає включення людей з особливими потребами 

до всіх сфер суспільного життя. Інклюзивна освіта в Австрії розуміється 

як підхід, яких передбачає конституційний відхід від поділу людей за 

будь-якими ознаками. Перші класти в тестовому режимі були введені в 

1974 р. в Клагенфурті. Спочатку дійшли до висновку, що успішність 

загальноосвітніх класів знижується через інтегровану дитину. Тому у 

1982 р. в проект включили корекційного вчителя, психолога та фахівців 

закладів, які створили принципи навчання, що опирались на: оцінку 

потреб; постановку цілей; облаштування середовища; прилаштування 

сфер навчання до потреб дітей; принципи цілісного навчання, 

включення сенсорних форм роботи; заміна конкуренції на взаємодію 

між дітьми. 

У 1993 р. опубліковано закон про школу, що забезпечував 

конституційно інтеграцію дітей з особливими потребами в початкову, 

середню, загальноосвітню та кваліфікаційну школи. 

Право на отримання освіти дітьми з розладами спектру аутизму 

реалізують спеціальні школи або спеціальні навчальні центри, які 

відкриваються при загальноосвітніх школах. Завданням спеціальних 

навчальних центрів є консультації, корекція, координація, надання 

інформації про спеціальні навчальні теми, методики.  

На даний час ці школи є розбудованою і диференційованою 

мережею навчальних закладів, де діти з особливими потребами можуть 
отримати як загальну, так і корекційну освіту. У кожному районі є 

прикріплений інспектор, які є представниками шкільної ради та 

займаються питаннями формування класів, програм, набору персоналу, 

координацією роботи між навчальними закладами, тощо. 
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Якщо порівняти як змінилась пропорція загальноосвітніх та 

спеціальних шкіл, то можна побачити, що кількість спеціальних 

навчальних центрів з 1923/24 рр. до 2009/10 рр. збільшилось (таблиця 1). 

Діти з особливими потребами в таких школах навчаються в малих 

класам в середньому 7 осіб (NICE, 2014).  

Таблиця 1 

Учні державних та приватних шкіл 

(Allgemein bildende Pflichtschulen – загальна обов‘язкова освіта, 

Sonderschulen – спеціальна школа) 
 

 
 

Також у спеціальних навчальних центрах окрім загальних класів є 

класи розвитку або їх ще називають «малі класи». У таких класах 

навчаються діти в яких є поведінкові труднощі або великі труднощі з 

навчанням. Дані класи займаються поза регулярними заняттями, тому 

присутня підстава для своєрідної ізоляції дітей від загальних класів. 

Кооперативні класи, в таких класах у дітей з розладами спектру 

аутизму залишаються корекційні та спеціальні заняття, але також є ряд 

предметів, де діти займаються у навчальних групах разом із 

загальноосвітніми класами. Такий досвід сприяє соціальному обміну, 

налагодженню дружніх зв‘язків між однолітками. 

У Австрії тільки 20% осіб з РСА працевлаштовані, інші ж після 

закінчення навчальних закладів не здобувають профорієнтацію. Особи з 
розладами спектру аутизму, які закінчили школу у більшості випадках 

відвідують центри в яких проводиться з ними корекційна робота, 

заняттєва терапія, побутова адаптація. Малий відсоток осіб зайняті в 

майстернях за вибором, де набувають професійних навичок.  
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Отож, уряд Австрії обрав стратегію інтеграції людей з розладами 

спектру аутизму в суспільне життя. Допомога особам з РСА базується на 

принципі: «навчити людину допомагати собі». Навчання та реабілітація 

дітей з РСА в Австрії реалізується в загальноосвітніх закладах, зокрема в 

інтеграційних класах або у спеціальних навчальних центрах. Відповідно 

до потреб дитини з нею працює міждисциплінарна команда фахівців 

безпосередньо в освітньому закладі. В Австрії міністерства, які надають 

послуги дітям з РСА працюють як одне ціле. Міждисциплінарна команда 

фахівців працює відповідно до індивідуальних особливостей дитини, 

виявити сильні сторони та потенціал дитини, розвивати в неї 

незалежність, самостійність та мобільність. 
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1.5. Ігрові форми в сучасній педагогічній діяльності вищих 

навчальних закладів (на прикладі журналістської освіти) 
 

Як регулярно стверджують експерти різних рівнів, сучасна 

система освіти потребує певних перетворень. Зокрема, на Урядовому 

порталі зазначено: «Реформа освітньої галузі є надзвичайно важливою. 

Очевидно, що сьогодні українська освіта не відповідає ані сучасним 

запитам з боку особистості та суспільства, ані потребам економіки, ані 

світовим тенденціям» [2]. Щоб краще зрозуміти необхідність змін, варто 
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виділити низку проблем, які постали перед суспільством взагалі та 

системою освіти зокрема. По-перше, маємо констатувати той очевидний 

факт, що кожне нове покоління живе в більш прискореному темпі, ніж 

попередні. Ще у ХХ столітті футуролог Елвін Тоффлер вказував на 

існування 2-3% людей, які живуть у прискореному темпі й є першими 

членами суперіндустріального суспільства майбутнього [5]. Наразі це 

яскраво виявляється, зокрема, в соцмережах з їхнім тяжінням до 

коротких повідомлень (Twitter, Tik-Tok) та візуалізації (Instagram, Tik 

Tok). Якщо говорити про систему освіти, авторам цих рядків 

неодноразово доводилося чути від студентів-журналістів, що 

чотирирічну бакалаврську програму варто було б скоротити до трьох 

або навіть до двох років. Також трендом сучасності можна вважати 

бажання молоді працювати, починаючи з другого та навіть з першого 

курсу. І якщо йдеться про роботу за спеціальністю, студенти в такій 

ситуації вочевидь підходять до професійної діяльності 

непідготовленими. У кращому випадку вони ставляться до роботи та 

навчання з однаковою пріоритетністю, однак найчастіше професійна 

діяльність відбувається за рахунок навчання. Отже, перша проблема 

полягає в тому, що сучасна молодь сприймає академічну програму 

вишів як неорганічну та затягнуту. По-друге, за останні двадцять-

тридцять років істотно змінилося розуміння того, що є корисною 

інформацією. Раніше корисним було те, що розширювало ерудицію та 

допомагало краще розуміти світ. Наразі підхід став більш 

прагматичним: корисною є така інформація, що може знадобитися у 

професійній діяльності. При цьому загальноосвітні дисципліни, як 

історія та література, не сприймаються як необхідні. Фактично 

відбувається формування соціального запиту молоді до освіти на кшталт 

ПТУ. Отже, проблемою є дисонанс між прагматичним соціальним 

запитом молоді та форматом загальноосвітньої академічної програми 

вишів. По-третє, істотно змінюється запит на форму подачі інформації. 

Лекційний формат сприймається сучасною молоддю як важкуватий у 

порівнянні з майстер-класом або роликом на YouTube. Зокрема, 

професор Є. Балацький зазначає, що формат лекції з‘явився в 

Середньовіччі і походить від церковної проповіді, яка уособлює 

застаріле монологізоване спілкування. На його думку, сучасна молодь 

«не бажає слухати багатогодинні абстрактні пояснення – їй потрібний 

жвавий контакт із лектором» [1]. Отже, проблемою є певна архаїчність 
лекційного формату у сприйнятті сучасної молоді. 

Поставлені проблеми є досить актуальними та важливими, їх не 

можна й надалі ігнорувати. Не в останню чергу внаслідок наявності 

перелічених проблем спостерігаємо зменшення зацікавленості молоді у 
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вищій освіті, що яскраво виявляється у скороченні набору вишів, 

зменшенні кількості філіалів університетів та навіть самих вищих 

навчальних закладів. На жаль, академічна освіта за своєю суттю є досить 

негнучкою, щоб швидко та ефективно реагувати на запити часу. 

Малоймовірно, що можна чекати якоїсь допомоги від Міністерства освіти 

та науки України. Фактично це означає, що підвищувати ефективність та 

шукати спільну мову з цільовою аудиторією необхідно на рівні викладачів. 

Останні роки спостерігається значний інтерес абітурієнтів до 

спеціальності 061 «журналістика». Стандартом вищої освіти цієї 

спеціальності затверджена низка загальних та спеціальних (фахових) 

компетентностей, серед яких необхідно зазначити: здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність працювати 

в команді; здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя [3]. Засвоєння цих компетентностей у навчальному процессі може 

відбуватись за допомогою ігрових форм навчання, зокрема у 

інтелектуальних іграх. 

Як було зазначено вище, сучасна молодь є досить чутливою до 

зовнішніх подразників та взагалі до форми подачі інформації. Отже, на 

нашу думку, слід звернути особливу увагу на методи та формати подачі 

інформації. Вважаємо, що цікавий матеріал для роздумів можна знайти 

у сфері інтелектуальних ігор, до яких автори роботи мають певне 

відношення. Інтелектуальні ігри цікаві для нас тим, що надають 

можливість подати інформацію будь-якого рівня складності в ігровій 

розважальній формі. Багато робіт написано з приводу формування 

культурного дозвілля молоді. Зокрема, дослідник П. Тобенгауз 

наголошує на необхідності введення вищими навчальними закладами 

інтелектуальних ігор у культурне дозвілля студентів. На його думку, 

«гра містить у собі величезні можливості щодо розвитку особистості 

студента та його підготовки до професійної діяльності» [4]. Ми же 

пропонуємо піти далі й обережно вводити інтелектуальні ігри 

безпосередньо у начальний процес. Більше того, ми вже використовуємо 

наведені нижче формати у навчанні студентів.  
Метою нашої роботи є показати, як формати подачі інформації зі 

сфери інтелектуальних ігор можуть бути застосовані у сфері академічної 

освіти. Реалізація мети передбачає виконання наступних завдань: 1) 

пояснити, як працює формат; 2) продемонструвати, як цей формат 
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можна застосувати до журналістських дисциплін; 3) запропонувати 

поради викладачам щодо використання форматів у роботі. Об‘єктом 

нашої роботи є викладацька діяльність у вищому навчальному закладі. 

Предметом роботи – інтелектуальні ігри як формат подачі інформації. 

Інтелектуальні ігри – це різновид ігор, що ґрунтується на 

використанні гравцями свого інтелекту та ерудиції. Значна кількість ігор, 

які ми пропонуємо для використання у навчальному процесі, пов‘язана зі 

«Що? Де? Коли?» Справа в тому, що у процесі існування руху «Що? Де? 

Коли?» почали з‘являтися ігри, які спочатку використовувалися знавцями 

для тренувань, потім за цими іграми почали проводитися окремі змагання, 

а деякі навіть перетворилися на телепроекти. Давайте розглянемо ці ігри у 

контексті викладацької діяльності. 

Телевізійна версія гри «Що? Де? Коли?» всім добре відома, однак 

для проведення занять нас більше цікавить спортивна версія гри, яка має 

певні відмінності. На відміну від телеверсії, у спортивній версії гри може 

брати участь будь-яка кількість команд. Капітани команд здають 

відповідь на кожне запитання на окремому аркуші, після чого ведучий 

зачитує правильну відповідь. Спортивне «Що? Де? Коли?» як навчальний 

формат можна використати на дисциплінах, які включають великий обсяг 

матеріалу і передбачають домашню самостійну роботу студентів. Добре 

для цього пасують історичні дисципліни, як-от «Історія зарубіжної 

журналістики». Викладач має заздалегідь поділити студентів на команди. 

Можна надати їм список додаткової літератури, за якою буде поставлена 

певна частина запитань. Викладачу слід підготувати 20-25 запитань. Слід 

пам‘ятати, що гра «Що? Де? Коли?» – це не вікторина на знання фактів. 

Запитання мають бути такими, на які можна знайти відповідь шляхом 

логічного мислення. Дуже добре, якщо у процесі пошуку відповіді 

студенти мають долучити знання, отримані на лекціях. Варто подбати про 

те, щоб запитання містили цікаві факти, які після оголошення правильної 

відповіді доповнюються коментарями викладача.  

Гра «Брейн-ринг» також добре відома завдяки телевізійній версії. 

Ця гра схожа на «Що? Де? Коли?», однак більше спрямована на 

швидкість реакції та видовищність. Для проведення гри зі студентами 

також найбільше пасує дисципліна історичного ґатунку, оскільки 

потрібний досить об‘ємний фактаж для значної кількості запитань. 

Студентів необхідно поділити на команди (по 5-6 осіб). У залежності від 

кількості команд обирається формат змагань і визначається необхідна 
кількість запитань. Якщо команд не більше п‘яти, можна спробувати 

провести круговий турнір. Інакше доведеться грати за олімпійською 

системою, щоб вкластися у межі заняття. Для проведення офіційних 

змагань використовується спеціальна технічна система, яку можна 
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попросити у місцевих знавців. Якщо систему дістати неможливо, можна 

запропонувати капітанам команд хлопати в долоні на швидкість. У 

кожному двобої має бути 5-7 запитань (можна зробити 9-11, якщо у 

змаганні беруть участь лише три команди). Для проведення гри 

необхідно створити приблизно 50 запитань. Пам‘ятайте, що у «Брейн-

ринзі» можуть знадобитися додаткові запитання для визначення 

переможців у двобоях. Самі запитання треба зробити максимально 

простими з урахуванням рівня знань студентів. При цьому запитання 

мають бути не на перевірку знань, а на логіку. 

«Своя гра» – ще одне досить популярне телевізійне шоу. У 

спортивному варіанті правила гри були дещо спрощені. Гравцям 

спортивної версії пропонується шість тем, кожна тема складається з 

п‘яти запитань. Запитання у межах теми оцінюються від 10 до 50 балів у 

залежності від складності запитання. На відповідь на кожне запитання 

дається п‘ять секунд. Особливість гри полягає в тому, що за неправильні 

відповіді гравці втрачають бали за номіналом запитання. Звичайно, у 

варіанті гри для студентів не слід штрафувати за неправильні відповіді. 

Для проведення «Своєї гри» необхідна об‘ємна навчальна дисципліна, 

яка розбивається на численні тематичні блоки і містить значний фактаж. 

Таким вимогам відповідає, наприклад, «Міжнародна журналістика». 

Назви тем можуть бути досить тривіальними, як-от «Італія», «Франція», 

«Німеччина», однак набагато краще, якщо вони різноманітні: 

«Медіамагнати», «Скандали в ЗМІ», «Гарячі точки» тощо. На підготовку 

спортивних змагань зі «Своєї гри» доводиться витрачати багато часу, 

оскільки необхідно підготувати безліч тем. Однак для навчальних 

потреб підготовку можна скоротити, дещо змінивши офіційні правила. 

Так, у кожному раунді змагань можна збільшити кількість гравців 

(наприклад, з трьох до п‘яти) або зменшити кількість тем (з шести до 

чотирьох). Зокрема, для проведення гри для групи з двадцяти студентів 

може вистачити тридцять тем. «Своя гра» - це вікторина, тож запитання, 

як правило, перевіряють точні знання гравців. Втім, запитання на 

елементарну логіку теж можливі. «Своя гра» – це індивідуальне 

змагання, однак можна проводити й командну гру. Як правило, у 

командній версії гри команди пишуть відповіді на великому аркуші і 

наприкінці гри передають його ведучому. У такому варіанті гри вам 

необхідно підготувати лише шість тем. Крім того, він не забере багато 

часу, тож його можна використати як один із видів роботи на парі. 
Гра під назвою «Пари» може бути використана на будь-якій 

дисципліні. Суть її в тому, що на аркуші зліва та справа пишеться 

список з 15-20 назв або імен. Завдання гравців – знайти правильні 

відповідники у лівому та правому стовпчиках. Скажімо, у межах 
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дисципліни «Основи масової комунікації» можна було б зліва 

розмістити прізвища розробників теорій масової комунікації, а справа – 

назви теорій. Гру можна використати як швидку перевірку знань 

студентів або навіть як частину контрольної роботи. 

Гра «Ерудит-лото» відома кожному викладачеві, оскільки це – 

тестові запитання з чотирма варіантами відповіді. Вочевидь, гра може 

стати у нагоді впродовж викладання будь-якої дисципліни. Попри 

ознайомленість викладачів із цією грою, висловимо кілька порад щодо її 

проведення. Бажано включати у гру ті питання, які пов‘язані або з 

важливими для дисципліни аспектами, або з тими, які можуть викликати 

зацікавленість. Не слід ставити запитання на знання дат. Бажано, щоб 

після надання правильної відповіді викладач міг дати щодо поставленого 

питання розгорнутий коментар. У такий спосіб студентам буде простіше 

запам‘ятати наведені факти. Правильна відповідь не повинна виділятися 

з-поміж інших ані за формою, ані за змістом. Для прикладних 

журналістських дисциплін матеріалом для тестового запитання може 

стати уривок із тексту з варіантами правильного написання. 

Гра «Вірю / не вірю» є максимально спрощеним варіантом 

попередньої гри. Якщо «Ерудит-лото» може використовуватися для 

серйозної перевірки знань, «Вірю / не вірю» спрямована на те, щоб 

розкрити дисципліну як цікаву та неформалізовану. Кожне запитання 

гри має починатися зі стандартної формули: «Чи вірите ви в те, що…» 

Для гри треба добирати оригінальні, незвичні та навіть дивні факти. 

Тоді вигадані вами факти буде непросто відрізнити від правди. Для гри 

достатньо буде підготувати 15-20 запитань і по черзі питати студентів. 

Саму гру краще за все влаштувати наприкінці практичного заняття або 

для відпочинку між більш складними завданнями. 

«Реалії» – досить непроста гра, в якій можна перевірити рівень 

обізнаності гравців із власними назвами (особами, географічними 

назвами, витворами мистецтва тощо) у певній галузі знань. Для гри, як 

правило, обирається шість власних назв. До кожної назви ведучий обирає 

чотири підказки. За відповідь після першої підказки гравець отримує 

максимальну кількість очок, за відповідь після останньої – мінімальну, 

але відповісти можна тільки один раз. Ця гра пасує до дисциплін із 

великим обсягом інформації та детальним розглядом видатних осіб та 

провідних ЗМІ, як-от «Міжнародна журналістика» та «Історія зарубіжної 

журналістики». Скажімо, логічно виглядає варіант із загадуванням шести 
газет та журналів. Таку гру можна було б провести після засвоєння одного 

з навчальних модулів або наприкінці семестру. При проведенні гри слід 

зважати на рівень студентів. Якщо цей рівень не надто високий, студентів 

можна розбити на команди. Загалом гра навряд чи може слугувати для 
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перевірки знань усього курсу, однак її розважальний потенціал досить 

високий. Якщо гра проходила індивідуально, по її завершенню 

найкращих можна преміювати зарахуванням модулю. 

Гра «Надувайлівка» пасує до дисциплін, які містять істотну 

кількість складної термінології. Суть гри в тому, що ведучий передає 

кожному гравцю (або команді) список термінів, які мають бути 

невідомими гравцям. Гравці пишуть коротке визначення до кожного 

терміну і віддають аркуші ведучому. Написані визначення мають бути 

неправильними (навіть якщо гравцю відомі терміни), але схожими на 

істинні для інших гравців. Ведучий додає до списку визначень гравців 

правильне і по черзі їх зачитує. Гравці набирають бали за те, що обрали 

правильне визначення, а також за те, що хтось обрав їхнє неправильне 

визначення. Таку гру можна було б провести на «Видавничій справі та 

редагуванні», оскільки ця дисципліна містить значний термінологічний 

апарат. Істотною перевагою гри є те, що на її підготовку (пошук 5-6 

потрібних термінів та роздруківка аркушів на принтері) витрачається не 

більше десяти хвилин. Для того, щоб провести гру на практичному занятті, 

варто поділити студентів на 4-5 груп. На написання визначень надається 

до 10 хвилин. Вочевидь, гра має в першу чергу розважальний характер і 

демонструє студентам складну дисципліну з неформального боку. До того 

ж гра має пізнавальний характер. Називаючи правильну відповідь, 

викладач має розгорнуто пояснити термін для кращого засвоєння. 

Кросворд – досить популярна інтелектуальна гра, правила якої не 

потребують пояснення. Кросворд як вид роботи може бути 

використаний на будь-якій дисципліні з розважальною метою. Якщо ви 

доберете потрібні для гри терміни та поняття, в Інтернет існують 

програми, які автоматично створюють кросворд. Доречно буде 

запропонувати гру наприкінці пари після більш складної роботи. Для 

економії часу можна провести змагання між партами. Можна 

використовувати і модифікований варіант гри, метою якої є відгадати 

зашифроване у кросворді ключове слово. 

«Крокодил» або «Еліас» – досить популярні розважальні ігри, які 

також можуть бути використані у навчальному процесі. «Крокодил» – 

це роз‘яснення слів, які команда має відгадати, за допомогою 

жестикуляції; «Еліас» – роз‘яснення слів за допомогою інших слів. Їх 

можна використати на більшості навчальних дисциплін, де є розгорнута 

термінологічна та понятійна база. Вочевидь, обидві гри мають 
переважно розважальний характер. Підготовка до гри не повинна 

викликати особливих складнощів, однак проведення гри потребує 

істотних витрат навчального часу. Тож не варто проводити таку гру 

частіше, ніж раз на семестр. 
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Необхідно прийняти як факт, що сучасні підлітки сильно 

відрізняються від молоді кінця ХХ століття. Не кожен із сучасних 

тінейджерів спроможний утримати увагу упродовж цілої пари. Для 

цього потрібні додаткові стимули, зовнішні подразнювачі, зміни у формі 

подачі інформації. Саме такою зміною форми подачі є інтелектуальні 

ігри, інтегровані у навчальний процес. Вочевидь, ігри не повинні 

підміняти процес передачі знань. Втім, на наше переконання, і 

класичний академізм ХХ століття наразі є неприйнятним у боротьбі за 

увагу сучасних студентів. Майстерність викладача якраз і полягає у 

пошуку балансу між напруженою роботою та варіантами активного 

відпочинку. Тим більше що інтелектуальні ігри цілком спроможні 

слугувати засобом передачі знань. У цій публікації ми ставили за мету 

поділитися власним досвідом інтегрування інтелектуальних ігор у 

навчальний процес, показати можливі переваги від подібного 

поєднання. Звичайно, наведені формати не вичерпують усю 

варіативність креативного підходу до навчального процесу. Однак 

сподіваємось, що наведені приклади можуть стати в нагоді тим, хто 

шукає нові шляхи у навчальному процесі. 
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1.6. Особливості впливу умов дистанційного навчання на процеси 

педагогічної комунікації у ЗВО України 
 

Інтернет та онлайн-технології стали одними з найголовніших 

інновацій XX сторіччя. За останні 20 років вони настільки глибоко 

інтегрувалися у наше повсякденне життя, що іноді стає незрозуміло, як 

люди без них обходилися. На відміну від минулого, коли інноваційні 
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технології могли з‘являтися непомітно для пересічної людини та майже 

не впливати на її життя, інтернет вже встиг інтегруватися в усі його 

сфери. Економіка, маркетинг, політика, сфера послуг та розваг 

змінилися під впливом впровадження онлайн-технологій. Не 

залишилася у стороні й сфера освіти, яка завжди намагалася відповідати 

актуальним вимогам суспільства. 

Дистанційне навчання представляє собою суттєво новий тип 

освіти, в якому новітні технології поєднуються з багатовіковими 

знаннями та досвідом педагогіки. Це насамперед відкрита навчальна 

система, яка передбачає активне спілкування між викладачем і 

студентом за допомогою сучасних технологій та мультимедіа. 

Незважаючи на трансформацію освітнього середовища, комунікація до 

сих пір являється одним із головних чинників ефективного навчального 

процесу. Педагогічне спілкування, як особлива форма взаємодії між 

викладачем та студентом, зазнає значних змін під впливом дистанційних 

умов. Це вимагає перегляду існуючих принципів ефективної 

педагогічної комунікації та адаптації їх для реалізації в умовах 

дистанційного навчання. 

Педагогічна комунікація - це професійне спілкування викладача зі 

студентами як на заняттях, так і поза ними, що має певні педагогічні 

функції і спрямоване на створення сприятливого психологічного клімату 

та оптимізацію навчальної діяльності і взаємин між викладачами і 

студентами. Учасниками та головними суб‘єктами педагогічної 

комунікації є викладачі та студенти. Викладач виступає ініціатором 

спілкування, саме він керує процесами навчання та виховання. Його 

основною задачею є якомога зрозуміліша та якісніша передача знання 

студентам. Студенти, у свою чергу, не лише сприймають матеріал, а й 

надають викладачу зворотній зв‘язок (задають питання, діляться 

враженнями, своїм власним досвідом), що дозволяє їм більш ефективно 

засвоювати знання, а викладачу роботи висновок про успішність 

освітнього процесу. 

Більшість педагогів при характеризуванні освітнього процесу 

активно використовують термін ―педагогічна комунікація‖ або 

―педагогічне спілкування‖ як одну з основних складових якісної освіти. 

Якщо розглядати навчання як взаємодію трьох головних компонентів: 

викладач – змістовна навчальна інформація – студент, то саме 

педагогічна комунікація виступає тим необхідним, об‘єднуючим 
елементом цієї системи, без якого процес навчання стає неможливим. 

Хоча сутність та особливості освіти істотно змінилися на протязі 

багатьох років, високий рівень педагогічної комунікації залишається 

одним із найважливіших чинників ефективної освіти. 
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Педагогічна комунікація має широкий спектр функцій, кожна з 

яких слугує інструментом для досягнення головної цілі – забезпечення 

ефективного та продуктивного навчального процесу як для студентів, 

так і викладачів. 

Інформаційна функція. Безпосереднє донесення навчальної 

інформації від викладача до студентів. Процеси перетворення існуючих 

у викладача професійних знань та його власного досвіду на доступний 

та зрозумілий навчальний матеріал є основними у професійній 

діяльності викладача. Інформаційна функція спілкування, забезпечуючи 

процес обміну матеріалами і духовними цінностями, створює умови для 

розвитку позитивної мотивації навчально-виховного процесу, 

обстановки спільного пошуку і роздумів, сприяє розвитку особистості. 

Організаційна функція. Ефективна організація навчального 

процесу є запорукою його успішності та однією з головних умов 

вирішення навчальних задач. Саме за допомогою комунікативних 

інструментів викладач може встановлювати продуктивні цілі, 

відстежувати та аналізувати вже існуючі результати студентів, 

регулювати групову динаміку навчальної групи, тощо. Також 

організаційна функція направлена на рішення однієї із головних 

проблем освіти – підтримку дисципліни, та вимагає від викладача 

високого рівня комунікативної компетенції (Загнітко, 2004). 

Стимулююча функція. Талановитий викладач здатен надихати 

студентів та значно підвищувати їх мотивацію. Проте цей процес є 

вкрай складним, та вимагає від викладача високого рівня знань у галузі 

психології та педагогіки, вміння аналізувати потреби та інтереси 

студентів, а також ефективно користуватися комунікативними 

інструментами, за допомогою яких й здійснюється стимулювання 

студентів до освітньої діяльності. 

Регулююча функція. Оскільки лабільність та гнучкість є одними з 

головних особливостей ефективного навчального процесу, відстеження 

та корегування внутрішніх та зовнішніх процесів, що безпосередньо 

впливають на навчання (емоційний стан студента, недостатня 

зрозумілість інформації, рівень засвоєння пройденого матеріалу, тощо), 

є важливим завданням викладача. Як отримання необхідної викладачу 

інформації, так і корегування вище перелічених процесів, відбувається 

за допомогою комунікації зі студентами. 

Конструктивна функція. Вона забезпечує встановлення певного 
типу взаємодії між студентом та викладачем, що є оптимальним для 

вирішення освітніх задач. При неправильному типі взаємодії 

(наприклад, порушеній субординації, відсутності відповідної 

педагогічної етики, наявності комунікаційних бар‘єрів між студентом та 
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викладачем) навіть навчальний курс не допоможе досягти відповідних 

результатів. І навпаки, правильно встановлена взаємодія між студентом 

та викладачем дозволяє вирішити цілий ряд проблем як зі сторони 

викладача (наприклад, відсутність суттєвого досвіду), так і з боку 

студента (недостатній рівень мотивації). На конструктивній функції слід 

зупинитись детальніше, сьогодні цей компонент педагогічного 

спілкування сьогодні активно змінюється. 

Навчальна парадигма ―суб‘єкт-об‘єкт‖, в якій інтерактивність та 

індивідуалізація навчального процесу зводилася до мінімуму, застаріла 

та не вже не може задовольняти вимогливі потреби сучасного 

суспільства. На її зміну приходить парадигма ―суб‘єкт-суб‘єкт‖, в якій 

студент виступає таким же рівноправним учасником освітнього процесу, 

як і викладач. В такій системі студент може корегувати викладання 

залежно від своїх індивідуальних особливостей, поглиблювати знання у 

актуальних для нього областях знання та скорочувати час, витрачений 

на засвоєння матеріалу. Це водночас як поліпшує, так і суттєво змінює 

процес освіти. 

Головними ознаками педагогічного спілкування на суб‘єкт-

суб‘єктному рівні є особистісна орієнтація співрозмовників (здатність 

адекватно сприймати й розуміти співрозмовника), рівність психологічних 

позицій співрозмовників (недопустиме рольове домінування педагога в 

спілкуванні, визнання право учня на власну думку, позицію стає 

головною умовою), занурення у світ почуттів і переживань, здатність 

розглянути та зрозуміти погляди співрозмовника (спілкування, що 

базується на принципах взаємної довіри, коли партнери уважно слухають 

один одного, навіть якщо один з них є більш кваліфікованим, поділяють 

почуття одне одного, співпереживають), нестандартні прийоми 

спілкування (відхід від рольової позиції викладача та перехід до більш 

лабільних, гнучких методів, які дозволяють не тільки розширити, а й 

поглибити процес засвоєння знань). 

Як можна побачити, в такій парадигмі педагогічна комунікація 

виходить на перший план та виступає ключовим чинником забезпечення 

ефективного освітнього процесу. Саме завдяки їй можлива повна 

реалізація потенціалу нового типу відносин, в яких зникають звичні 

формальні рамки, а вчитель і студент стають рівноправними учасниками 

освітнього процесу. Такий тандем має безліч переваг та багатьма 

вченими вважається оптимальним умов сучасної освіти, яка з кожним 
роком ставить все більш складні завдання. Одним із головних проявів 

суб‘єкт-суб‘єктної взаємодії стає особистісне спілкування між 

викладачем та студентом, яке не заважає педагогічній комунікації, а 

навпаки, сприяє встановленню ефективних взаємовідносин. Таке 
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розуміння в сучасній науці трактується як така суб‘єкт-суб‘єктна 

взаємодія, у процесі якої на основі обміну особистісних позицій 

суб‘єктів конкретної пізнавальної або творчої діяльності можливе їхнє 

морально-духовне зростання, зокрема творче (Бех, 2009). 

Ефективність педагогічної комунікації викладача залежить від 

багатьох чинників. Перш за все це високий рівень володіння мовою, на 

якій ведеться викладання, що дозволяє викладачу використовувати 

доцільний набір мовних засобів. Важливими його характеристиками є 

змістовність, логічність, точність, ясність, стислість, простота та емоційна 

виразність, образність, барвистість мовлення. Правильне, вільне, 

невимушене мовлення, відмова від вульгаризмів, провінціалізмів, 

архаїзмів, слів-паразитів, зайвих іншомовних слів, наголошування на 

головних думках, фонетична виразність, інтонаційна розмаїтість, чітка 

дикція, розмірений темп мовлення, правильне використання логічних 

наголосів та психологічних пауз, взаємовідповідність між змістом і тоном, 

між словами, жестами та мімікою – необхідні елементи мовної культури 

викладача. Саме тому культура спілкування між викладачем і студентами 

ґрунтується на дотриманні загальних правил поведінки, тобто етикету. 

Оскільки моральна культура спілкування є складовою культури 

педагогічного спілкування, то важливим аспектом педагогічного 

спілкування є етика мовлення, або мовний етикет. Система ритуалів і 

відповідних словесних формул, що вживаються з метою встановлення 

контакту та підтримання доброзичливої тональності, і становить мовний 

етикет (Алексеєнко, 2015) 

Як можна побачити, педагогічна комунікація це елемент 

професійної майстерності викладача, який є важливою умовою 

гармонічного освітнього процесу, продуктивних результатів освіти та 

повного розкриття потенціалу кожного студенту. Педагогічна 

комунікація є поліфункціональним, багавимірним та вкрай складним 

процесом, та вимагає від викладача постійного покращення компонентів 

його професійної компетентності. Оскільки освіта завжди була дуже 

гнучкою та чутливою до суспільних змін, викладання повинне 

ураховувати існуючі тенденції. 

Однією з головних актуальних освітніх тенденцій сьогодення є 

впровадження дистанційної освіти. Згідно з визначення Асоціації 

дистанційного навчання США дистанційне навчання це певний тип 

навчання, за якому викладач та студент фізично розділені, а технології 
(наприклад аудіо, відео, інтернет та ін.) виступають у ролі з‘єднуючої 

ланки. Інтернет-системи дистанційної освіти мають специфічні 

характеристики, до яких відносять ідентифікацію та управління 

користувачами, процеси підготовки, впровадження та управління змістом 
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курсу, спеціальних програми для викладачів студентів, моніторинг та 

аналіз поведінки студентів, визначення статусу успішності студентів, 

контроль інтерактивним середовищем спілкування. 

Еффективність дистанційного навчання полягає у спільній роботі 

студентів та викладачів. Для досягнення максимальних результатів, усі 

учасники навчального процесу повинні оволодіти певним комплексом 

особистіних якостей. Успішні дистанційні студенти є мотивованими, 

відданими, ефективними менеджерами часу, які повністю 

використовують широкий інструментарій освітніх онлайн-систем. 

Важливими аспектами самоменеджменту є мотивація та володіння 

навчальною стратегією, які мають ключовий вплив на результати 

навчання (Wang, Y., Peng, Huang, Hou, & Wang, J., 2008). 

Дистанційне навчання забезпечує гнучкість для людей, які зайняті 

й підтримують напружений графік. Студенти можуть знайти здоровий 

баланс між домашніми, шкільними та сімейними обов‘язками. Багато 

програм дистанційного навчання дозволяють студентам працювати у 

своєму власному темпі. За даними Watts, 90% студентів, які зараз 

навчаються в магістратурі за програмою технічного та професійного 

спілкування в Університеті штату Вісконсін-Стаут, працюють повний 

або неповний робочий день, і стверджують, що дистанційне навчання в 

Інтернеті робить можливим освіту для них. 

Проте викладачі також вимушені адаптуватись до нових 

тенденцій. Зміна освітніх умов, інноваційний інструментарій, незвичні 

педагогічні ситуації та можливість як розширити, так і поглибити 

інформативність навчального курсу вимагають від викладача 

адаптивності та лабільності їх професійної компетенції.  

Педагогічне спілкування між студентами та викладачем має 

вирішальне значення для успіху програм дистанційного навчання. 

Зворотній зв'язок викладачів дозволяє встановити чіткі очікування, 

мотивувати студента та визначити напрямки вдосконалення. Викладачі у 

цьому процесі відіграють важливу роль, встановлюючи високі академічні 

стандарти та забезпечуючи швидкий та чіткий зворотний зв‘язок, який 

характеризується високим рівнем індивідуалізації, наочністю, 

інформативністю, актуальністю та адекватністю (Schulze, 2016). 

Технології дистанційного навчання дозволяють викладачеві спілкуватися 

зі студентами за допомогою різних методів, включаючи електронну 

пошту, оголошення, дошки обговорень, вебінари, онлайн-кімнати, 
месенджери тощо. Очевидно, що кожен цей інструмент має свої 

особливості, тому й зворотній зв‘язок повинен відповідати новим умовам. 

Підтримка зі сторони викладача завжди була вкрай важливою для 

студентів. З однієї сторони, вона підвищує їх мотивацію та 
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зацікавленість в матеріалі, з іншої – дозволяє адекватно оцінити свій 

прогрес. Викладачам важливо бути завжди відкритими для відповіді на 

запитання та роз‘яснення інструкцій щодо завдань. Викладачі також 

повинні своєчасно реагувати на студентів. Відповідальність закладів 

вищої освіти полягає у підвищенні якості онлайн-освіти та 

дистанційного навчання, надаючи підтримку викладачам, учням та 

розробці контенту (Kebritchi, Lipschuetz, & Santiague, 2017). Програми 

дистанційного навчання повинні забезпечувати корисний ресурс для 

забезпечення успіху студентів. 

Попередні дослідження означеної проблеми свідчать, що в основі 

практично всіх існуючих кодексів комп‘ютерної етики знаходяться 

загальнолюдські цінності. Вони не регламентують виконання 

конкретних дій, які здійснюються в тій чи іншій ситуації, а створюють 

умови для прийняття індивідуальних моральних рішень. У кодексах 

містяться норми, що базуються на дотриманні чотирьох головних 

моральних принципів. 

Принцип ―privacy‖ (таємниця приватного життя) виражає право 

людини на автономію й свободу в приватному житті, право на захист від 

вторгнення у неї органів влади та інших людей. Дотримання цього 

принципу особливо важливе в зв'язку із створенням численних 

автоматизованих банків даних, що містять різні відомості про особу. 

Тому однією з головних моральних норм творців і користувачів 

інформаційних систем повинно бути зобов‘язання щодо дотримання 

конфіденційності довіреної інформації. 

Принцип ―асcuracy‖ (точність) передбачає норми, що базуються 

на точному дотриманні інструкцій із експлуатації систем і обробці 

інформації, а також чесне й соціально-відповідальне ставлення до своїх 

обов‘язків. Однією з центральних проблем дистанційного навчання є 

недостатня обізнаність та ІКТ-компетентність як зі сторони викладачів, 

так студентів, що може значно ускладнювати педагогічну комунікацію в 

нових умовах. Адаптація навчального матеріалу до нових умов онлайн-

середовища є обов‘язком викладача, незважаючі на велику кількість 

автоматизованих інструментів. 

Принцип ―property‖ (приватна власність) означає недоторканність 

приватної власності й є основою майнового порядку в економіці. 

Наслідування цього принципу означає дотримання права власності на 

інформацію та норм авторського права. Цей принцип також є важливим й 
у контексті онлайн-освіти, оскільки окрім персональної інформації, 

торкається й результатів навчання, відміток, документів звітності тощо. 

Забезпечення безпеки та прозорості цього компоненту навчання є 

необхідною умовою впровадження сучасних освітніх онлайн-технологій. 
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Принцип ―асcessibility‖ (доступність), один із провідних 

принципів інформаційного суспільства, визначає право громадян на 

інформацію й припускає доступ кожного суб‘єкта суспільства до 

інформаційних технологій і до будь-якої необхідної для нього відкритої 

(дозволеної для доступу) інформації, у будь-який час і в будь-якому 

місці. Доступність навчальної інформації є водночас одним із головних 

принципів та передумов ефективної освіти в цілому, та перевагою 

дистанційного навчання, яке розширює та покращує доступ до будь-якої 

інформації. Безліч інтернет-ресурсів, відео та аудіо матеріалів, 

можливість проведення онлайн-конференцій з будь-якими 

університетами, вебінари тощо. 

Отже, педагогічне спілкування представляє собою вкрай 

специфічний процес, який значно відрізняється від звичайного, 

буденного спілкування. Функції, задачі, принципи, складові комунікації 

між студентом та викладачем можуть не мати нічого спільного з 

бесідою тих самих людей у неформальній обстановці. Особливо це 

помітно на фоні сучасних інновацій, однією з яких є дистанційна освіта. 

Вона має безліч переваг, включаючи розширений освітній 

інструментарій, зручність, інтерактивність, доступність освіти тощо. 

Проте ця форма освіти є вкрай вимогливою як в технічному, так і в 

професійно-педагогічному сенсі. Функції та завдання педагогічної 

комунікації трасформуються під впливом онлайн-інструментарію. У той 

же час принципи комп‘ютерного спілкування також повинні бути 

адаптовані до специфіки педагогічного спілкування. Усе це є 

необхідним для повноцінного функціонування комунікативного 

компоненту освітньої діяльності, який є одним із головних та забезпечує 

ефективну та продуктивну освіту. 
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1.7. Художньо-конструктивна діяльність майбутніх вихователів 

ЗДО: напрями удосконалення професійної підготовки 

 

Художньо-конструктивна діяльність дітей дошкільного має 

значний вплив на формування гармонійної, всебічно розвинутої, творчої 

особистості. Особливості педагогічного супроводу вихователем закладу 

дошкільної освіти означеної діяльності вихованців зумовлено 

необхідністю урахування вікових особливостей дітей, їх уподобань та 

інтересів а також перспектив для сенсомоторного розвитку. Слід 

зазначити, що продукти такої дитячої діяльності мають мати суспільне 

значення. Педагог повинен забезпечити їхнє функціонування як сувенірів, 

подарунків, елементів оформлення помешкання, виставок тощо. 

Загальновідомо, що у разі некваліфікованого керівництва вихователем 

конструктивною діяльністю, вихованець втрачає інтерес до неї. Задля 

уникнення цього необхідно створювати в освітньому процесі закладу 

дошкільної освіти такі умови, які позитивно впливатимуть на емоційний 

стан дітей та спонукатимуть їх до вияву творчої активності. Вирішальним 

у цих процесах є особистість педагога, зокрема його здатність належним 

чином організовувати художньо-конструктивну діяльність дітей та 

здійснювати належний психолого-педагогічний супровід. 

Зміна сучасних освітніх пріоритетів, спрямованість педагогічної 

науки на особистісний розвиток майбутніх педагогів зумовлюють 

необхідність формування у них художньо-конструктивної готовності до 

керівництва творчою діяльністю вихованців. Відтак освітній простір 

ЗВО повинен сприяти забезпеченню умов, які сприяють належному 

формуванню готовності студентів до майбутньої професійної діяльності 

з дітьми дошкільного віку.  

Окремі питання щодо професійної підготовки студентів у 

закладах вищої освіти порушено у працях таких учених як О. Абдуліної, 

О. Бондаренко, А. Кубишевої, А. Кучерявого, М. Манько, Н. Пєхоти, 

О. Рибалки тощо. Р. Скульського, М. Щербаня тощо. Особливості 

формування художніх та конструктивних умінь майбутніх педагогів 
висвітлено у дослідженнях Г. Артемової, Н. Голоти, О. Попович, 

О. Сухорукової. Предметно-практична діяльність дітей є предметом 

вивчення учених В. Давидова, Л. Занкової, Д. Ельконіна, та інших. На 
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сучасному етапі цю проблематику досліджують Г. Бєлєнька, 

О. Бондаренко, О. Долинна, Л. Пісоцька, О. Низковська та інші. 

Проаналізуємо напрями удосконалення професійної підготовки 

майбутніх вихователів ЗДО до художньо-конструктивної діяльності з 

дітьми дошкільного віку у процесі засвоєння ними змісту навчальних 

дисциплін. 

Навчальні дисципліни «Педагогіка дошкільна», «Логіко-

математичний розвиток», «Дитяча психологія», «Декоративне 

мистецтво», «Художня праця», «Основи образотворчого мистецтва з 

методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей», «Основи 

педагогічної майстерності», «Теорія та методика взаємодії ЗДО з 

родинами» та ін. містять певну професійну зорієнтованість щодо 

формування художньо-конструктивної діяльності дітей дошкільного 

віку. Опрацьовуючи зміст тематичних блоків, дотичних до проблем в 

означеному напрямі, студенти зосереджуються на основних чинниках 

формування майбутньої особистості, в тому числі й художньо-

конструктивної як актуальної.  

Художньо-конструктивна діяльність дітей дошкільного віку є 

емоційно насиченим, творчим і непередбачуваним процесом. Для 

майбутнього вихователя ЗДО важливо уміти забезпечити умови для 

образного сприйняття дійсності, розвитку творчого мислення, оскільки 

дитина потребує кваліфікованого керівництва з боку дорослого, який, 

натомість, має сам володіти знаннями основ образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва, опанувати художньо-

конструктивними уміннями та навичками. Задля цього в освітньому 

процесі ЗВО під час лабораторно-практичних занять варто продумати 

способи транспозицій навчальних ситуацій взаємодії з дітьми у освітній 

процес ЗДО. Вивчаючи ту чи іншу тему з дисципліни «Художня праця» 

майбутнім педагогам варто розробляти відповідні рекомендації для 

батьків, підбирати літературу з певної теми чи розділу програми задля 

усвідомлення ними того, яким саме чином конкретна художньо-

консруктивна діяльність сприяє повноцінному розвитку дітей. 

Внутрішнє спонукання особистості щодо навчально-пізнавальної 

активності (діяльність, спілкування, поведінка) є неподільним від 

процесу задоволенням певної потреби. Відтак неабияку увагу слід 

приділити формуванню позитивної мотивації задля належного 

формування художніх і конструктивних умінь майбутніх педагогів, 
оскільки однією з сучасних проблем ЗВО є саме зниження пізнавальних 

потреб студентів, відсутність у них належної зацікавленості у навчанні. 

Загальновідомо що пізнавальна мотивація включає в себе мотиви, 

ціннісні орієнтації, ставлення й інтереси особистості і є важливим 
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фактором досягнення успіхів студента у навчанні. Тому під час 

проектування освітнього процесу у ЗВО слід враховувати те, що на 

мотивацію студентів до навчання впливає організація навчально-

пізнавальної діяльності, зміст навчального матеріалу, характер 

навчальної діяльності, методи оцінювання успішності студентів та ін. 

Окрім того, ученими доведено, що належна позитивна мотивація може 

виконувати функцію компенсуючого фактора у випадку наявності 

недостатньо високих певних здібностей [3]. 

Основою орієнтування студента на професію педагога є розвиток 

мотивації щодо художньо-конструктивної діяльності, а саме вивчення та 

усвідомлення ним основних аспектів організації та керівництва 

художньою працею вихованців дошкільного віку. Цьому сприяють 

професійна спрямованість педагогічної підготовки та професійна 

спрямованість власне особистості викладача у ЗВО, який застосовує 

творчі підходи у роботі із студентами, прагне привити любов до 

майбутньої педагогічно-творчої діяльності за допомогою цікавого 

емоційного викладу навчального матеріалу і є особистим прикладом для 

майбутніх педагогів. Тому під час лекцій варто вводити такі проблемні 

запитання, які потребуватимуть від здобувачів освіти припущень, 

пошуку правильної відповіді, запитань, які сприяють активізації 

мислення (Яку роль у підготовці вихователя відіграє оволодіння 

художніми і конструктивними уміннями? Чи змінюються методи та 

прийоми навчання художній праці впродовж дошкільного віку? Якщо 

змінюються, то чим це зумовлено? Як впливає художня праця на 

розвиток творчих здібностей дітей? Назвіть педагогічні вимоги до 

проведення занять з художньої праці на сучасному етапі.) Використання 

та демонстрація викладачем наочного матеріалу під час лекцій (зразки 

робіт дітей та вихователів, схеми, таблиці, фото, відео, роботи народних 

умільців та ін..) підвищує зацікавленість студентів змістом теми яку 

вони опановують, сприяє кращому засвоєнню матеріалу, підсилює їхню 

пізнавально-творчу активність. Усвідомлення майбутніми вихователями 

впливу художньо-конструктивної діяльності на розвиток майбутньої 

особистості спонукає студентів до якіснішого засвоєння змісту 

навчального матеріалу, сприяє формуванню художніх та 

конструктивних умінь, активізує навчально-дослідницьку діяльність.  

У процесі реалізації новітніх педагогічних ідей у процесі 

організації освітнього простору актуальності набуває суб‘єкт-суб‘єктна 
взаємодія викладача зі студентами. Тому неабиякого значення слід 

надавати створенню креативного середовища задля належної їх 

підготовки до художньо-консруктивної діяльності з дітьми дошкільного 

віку. Це можна реалізувати шляхом забезпечення активності студентів 



53 

 

через включення у зміст підготовки задач, які формують творче 

мислення. Так, на практичних заняттях майбутні вихователі 

оволодівають уміннями та навичками виготовлення іграшок з різних 

матеріалів, розробляють конспекти занять, моделюють форми творчої 

роботи з дітьми в навчальній аудиторії; виконують письмові творчі 

завдання (розробити блок запитань, які б дозволити з'ясувати рівень 

сформованості у дітей уявлень про техніку конструювання); 

оформмляють альбом із зразками іграшок способом вирізання, 

скручування, жмакання, комбінування і наклеювання геометричних 

фігур, казкових персонажів, квітів тощо; добирають гру, яка б 

вдосконалювала вміння дітей у виготовленні площинних виробів та ін. 

Під час виробничої педагогічної практики студенти залучаються до 

оформлення приміщень ЗДО, допомагають виготовляти дидактичні ігри, 

атрибути до свят, роздаткові матеріали. 

Належну роль слід відводити організації освітнього процесу, в 

якому б студент виступав у позиції суб‘єкта, який усвідомлює цінність 

набуття художньо-конструктивного досвіду та його творчого реалізації в 

практиці. Ефектиними є диференційовані завдання: вони забезпечують 

студенту під час виготовлення того чи іншого виробу можливість 

творчого вибору теми, самостійного добору матеріалів. Включення 

майбутнього вихователя в освітню діяльність супроводжується 

урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей із їх наступною 

адаптацією до змісту і умов самої художньо-конструтивної діяльності з 

метою успішного її виконання.  
У процесі навчання у закладі вищої освіти майбутнім вихователям 

слід спрямовувати увагу на якісне формування знань щодо методики 

організації та керівництва художньо-творчими видами діяльності дітей 

дошкільного віку. В основі художньо-конструктивної компетентності 

майбутнього вихователя ЗДО – фахові знання про особливості, види 

предметно-практичної діяльності дошкільників. Майбутнім вихователям 

слід усвідомити необхідність психолого-педагогічного супроводу їхніх 

дій. Наприклад, заняття із іграшками, виготовленими власноруч, 

розвивають пізнавальну активність дітей (відкриваючи й закриваючи 

коробки діти навчаюься пізнати властивості предметів (маленький-

великий), їхні якості (твердий-м‘який, легкий-важкий), їхню кількість 

(один, багато, мало), їхню форму (куля, куб, коло, кільце і т.д.). 

Художньо-конструктивна діяльність спонукає дитину запам‘ятовувати і 
відтворювати способи дій, які були продемонстровані педагогом. Це, в 

свою чергу, сприяє розвитку дрібної моторики пальців і координації 

рухів рук. Розвиваються психічні процеси: пам‘ять, мислення, уява 

тощо, активізується пізнавальна активність (допитливість), виховуються 



54 

 

вольові риси характеру тощо. Загальновідомо, що дітям дошкільного 

віку притаманне прагнення до активної діяльності. Це сприятливий 

період у розвитку дитини задля формування особистісних якостей, 

необхідних у подальшому дорослому житті. Своєчасна правильна 

організована робота вихователем в означеному аспекті сприятиме в 

подальшому і підготовці дитини до навчання в школі, де навички 

працездатності та волевиявлення є необхідними: дитина обов'язково 

повинна уміти завершити почату роботу та виконати її старанно. При 

цьому дорослим важливо підтримувати її ініціативу, намагання, 

прагнення, які проявляє вихованець до праці; давати правильний 

напрямок такої активності і самостійності шляхом організації 

навчально-дидактичних ігор дітей, різних занять, посильної праці.  

Реалізація педагогом окреслених нами практичних завдань 

потребує від студентів сформованих умінь інтегрувати знання, якими 

студенти опановують у процесі вивчення навчальних дисциплін, 

узагальнювати і переносити з різних наук і предметів у нову практичну 

навчальну ситуацію [1]. Окрім того майбутній педагог повинен бути 

готовим постійно удосконалювати самого себе, свій досвід, свої 

погляди, педагогічні переконання, творчо інтерпретувати навчальні 

ситуації, шукаючи найефективніші варіанти вирішення освітніх 

проблем. Доцільними будуть пошук відповідей на проблемні чи творчі 

запитання (Яка існує залежність між задатками і здібностями? 

Охарактеризуйте індивідуальні педагогічні якості сучасного педагога. 

Який взаємозв‘язок існує між майстерністю та діяльністю? У чому 

полягає процес удосконалення особистості? Чи існує взаємозв‘язок між 

уміннями та навичками?). 

Неабияку роль у підготовці майбутніх педагогів відіграє вміння 

організовувати творчу взаємодію з вихованцями (досвід практичної 

поведінки у педагогічній діяльності). В основі означеного нами виду 

діяльності є актуалізація художньо-освітніх знань, конструктивних 

умінь та навичок; творчий підхід до використання форм і методів 

взаємодії з дітьми. За умови належної організації освітнього процесу у 

закладі вищої освіти, професійне становлення особистості майбутнього 

фахівця відбувається безпосередньо у процесі підготовки до 

професійної діяльності. Слід враховувати, що підготовка майбутніх 

педагогів відбувається з урахуванням таких груп взаємодій: «викладач – 

здобувач освіти», «здобувач освіти – здобувач освіти» і «здобувач освіти 
– дитина». Для оптимізації спільної діяльності в рамках умовно 

окреслених груп необхідно володіти навичками моделювання не тільки 

власної поведінки, але й поведінки дітей. А це складний процес, який 

потребує від майбутнього фахівця відповідних знань та вмінь, 
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сформованості належних професійно-особистісних якостей, формування 

яких можливе лише у процесі активної діяльності. Проте організація 

такої роботи забезпечує транспозицію реальних ситуацій навчально-

виховного процесу ЗВО у професійну діяльність майбутніх педагогів 

шляхом моделювання форм роботи (ділова гра «Дизайн у роботі з 

покидьковим матеріалом») з дітьми під час лабораторно-практичних 

занять, навчально-педагогічні ігри (ділові та рольові), аналіз 

педагогічних ситуацій майбутньої професійної діяльності; контроль 

якості навчально-пізнавальної діяльності з подальшим корегуючим 

впливом під час практики та лабораторно-практичних занять; визнання 

за кожним права на помилку з обов‘язковим аналізом її причин, 

визначенням шляхів її подолання; налаштування студентів на 

саморозвиток, самовдосконалення, самореалізацію [2].  

Ефективними є ділові та рольові педагогічні ігри під яких 

здійснюється підготовка студентів до творчої художньо-конструктивної 

діяльності дітей дошкільного, спроектовується творча професійна 

атмосфера, певним чином схожа за сутнісними характеристиками до 

умов реальної майбутньої професійної діяльності. При цьому ми 

опираємося на твердження Г. Падалки: «найпершою умовою творчого 

розвитку є виховання у студентів бажання створити щось нове, по-

своєму вирішити те чи інше питання. Примусовість тут неможлива, 

проте можна виробити психологічну установку на творчість. Наявність 

сильного бажання, прагнення творити, є сильним стимулом до 

виникнення творчої активності. Творчо мислить той, хто цього хоче. 

Але це не означає, що як тільки людина побажає – і цієї ж миті 

з‘являться художні ідеї. Не одномоментне бажання, а постійне 

прагнення працювати творчо, безперервно продовжувати пошуки слід 

систематично стимулювати у студентів» [4, с. 43]. Означене допомагає 

майбутнім педагогам виробити індивідуальний стиль поведінки, 

перевірити свої можливості, полегшити у майбутньому адаптацію після 

переходу реальної педагогічної діяльності.  

Ефективним є і наступне завдання: встановіть асоціативний ряд на 

тему «Творчий розвиток дитини дошкільного віку», використовуючи 

поданий текст (Усі ми з захопленням милуємось величним, міцним, 

столітнім дубом… Найвищий дуб у лісі є таким не лише тому, що виріс 

із найміцнішого жолудя, а ще й тому, що інші люди не затуляли йому 

сонця, грунт насичений та родючий, зайці не обгризали його кору, коли 
він ще був молодим, і дроворуби його не зрубали, поки він набирався 

сили. Усім відомо, що успішні люди зростають з міцного насіння. Але 

чи всім відомо про сонячне світло, що їх зігрівало, про грунт, який давав 

силу корінню, про зайців та дроворубів, котрих пощастило оминути?). 
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Зазвичай у студентів достатньо знань для того, щоб відповісти на це 

запитання. Майбутні педагоги зазначають, що основна складність під 

час виконання цього завдання полягає в тому, що вони були не готовими 

застосувати свої знання у іншій ситуації. Праця педагога – це робота з 

майбутніми особистостями, і педагог щоразу працює в іншій мінливій 

освітній ситуації. Йому щоразу потрібно бути готовим до перебування в 

іншому «педагогічному полі». Це потребує готовності до інтегрування 

усіх своїх психолого-педагогічних знань задля перенесення їх в іншу 

навчально-виховну взаємодію з дітьми. Важливим є оптимальний вибір 

форм та методів навчання; професійна спрямованість змісту навчальних 

дисциплін художньо-естетичного циклу як основи теоретичної і 

практичної підготовки майбутніх студентів до керівництва художньо-

конструктивною діяльністю працею дітей дошкільного віку.  
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1.8. Викладач вищого навчального закладу – головний суб’єкт 

сучасного освітнього простору 
 

Трансформація сучасного освітнього простору в Україні є 

об'єктивною необхідністю. Ми стали очевидцями безпрецедентного 

зростання уваги до вищої освіти, розширення її функцій і ролі в 

суспільстві. Сьогодні вона розглядається в цивілізованому суспільстві 

не тільки як інституція задоволення фахових потреб особистості, але й 

як духовна необхідність. 

Вища школа в нашій країні зорієнтована на відтворення 

інтелектуального і духовного потенціалу нації, вихід вітчизняної науки, 

техніки і культури на світовий рівень, забезпечення ринку праці 
висококваліфікованими фахівцями. 

Викладачі вищих навчальних закладів України усвідомлюють, що 

наші студенти потребують якісної освіти, необхідної для їхньої 

майбутньої трудової діяльності. Ми повинні стати більш 

конкурентоспроможними. Це означає, зокрема, що українські заклади 
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вищої освіти мають об'єднатися та вийти на європейський ринок з такими 

пропозиціями, які б зацікавили студентів і викладачів з інших країн і 

відповідали б особливостям наших культурних і наукових традицій. 

Становлення та розвиток національної економіки сьогодні просто 

неможливо уявити без викладачів вищих навчальних закладів, які 

створюють та ефективно використовують інтелектуальну власність 

нашої країни. Ключову роль у формуванні цього базису займає наукова 

діяльність вищих навчальних закладів, які не тільки роблять нові 

відкриття, але й безпосередньо впливають на процес їх практичного 

використання в різних галузях промисловості. 

Викладач вищого навчального закладу — головний суб‘єкт 

сучасного освітнього простору. Його вплив на процеси, що відбуваються 

в навчальному закладі, є в усіх відношеннях визначальним. Саме 

викладацький склад є тією концентрованою силою, яка створює необхідні 

умови для навчання молоді. Викладачі напрацьовують, зберігають і 

передають студентам з покоління в покоління кращі національні, 

естетичні, виховні, культурні тенденції й досвід. Щоб бути цікавим 

співрозмовником, викладач повинен щоденно дбати про своє наукове, 

професійне і особистісне зростання, широко використовувати 

комп‘ютерні та телекомунікаційні технології. Викладачі постійно 

підвищують свою кваліфікацію в стінах вищих навчальних закладів 

України і за кордоном. Саме від їхньої високої педагогічної майстерності 

залежить якість підготовки майбутніх спеціалістів. 

Однією з вимог до сучасного фахівця з вищою освітою є 

володіння іноземними мовами. В умовах глобалізації знання кількох 

іноземних мов має надзвичайно важливе значення для всіх жителів 

нашої планети, яка сьогодні стала такою малою, що жодна країна, жодна 

нація не може відповідати одна на виклики сьогодення. Народи, різні за 

расою, національністю, релігією, політичним режимом, хочуть 

навчитися, як жити разом, бути терплячими та поважати один одного. 

Особи, які володіють кількома іноземними мовами, успішно 

спілкуються з широким колом людей. Доведено, що багатомовні 

особистості розвиваються швидше, ніж одномовні. Творчо 

використовуючи знання іноземних мов, вони налагоджують ділові та 

культурні зв‘язки з різними країнами, що дає їм можливість глибоко 

ознайомитися з міжнародною економікою та багатою світовою культурою.  

З кожним роком рівень викладання іноземних мов покращується в 
Україні, але він залишається все ще низьким у порівнянні з зарубіжними 

країнами. В значній мірі новітні технології, кваліфіковані викладачі 

можуть допомогти нашим студентам краще і швидше опанувати 

іноземні мови. 
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В своїй повсякденній роботі викладач повинен враховувати 

індивідуально-психологічні особливості кожного студента, постійно 

підбирати необхідні прийоми і методи навчання. Це робить заняття 

продуктивним, стимулює інтерес студента до вивчення іноземних мов, 

знання яких має величезне значення для забезпечення суспільного 

прогресу і зміцнення авторитету України на міжнародній арені. 

Викладачі нашого університету систематично шукають способи 

підвищення освітнього рівня підростаючого покоління. Які методи потрібно 

використати, щоб не тільки підготувати висококваліфікованих економістів зі 

знанням іноземних мов, але й виховати культурних і освічених людей? Як 

допомогти кожному студенту стати цікавим співрозмовником, вміти 

висловлювати свої думки, отримувати велику насолоду від спілкування не 

лише зі своїми співвітчизниками, але й з іноземними партнерами? 

В сучасному освітньому просторі не завжди існує тісна єдність 

викладачів і студентів. Особливо це стосується молодих наставників, які 

ще не мають необхідного педагогічного досвіду. Як виявити творчий 

потенціал кожної молодої людини, знайти шлях до тонкої студентської 

душі, розробити методи вирішення проблемних ситуацій, щоб досягти 

успіху в повсякденній роботі з підростаючим поколінням? 

Для досягнення високого рівня педагогічної майстерності 

необхідна повсякденна співпраця викладача і студента. Якщо раніше 

викладач знаходився в центрі навчального процесу, то сьогодні студенти 

мають право вибору викладача, програм, ресурсів, засобів, форм освіти. 

Вони прагнуть самовдосконалюватись, випромінюють творчу 

активність, несуть відповідальність за свою навчальну діяльність, 

обробляють великі масиви інформації, накопичують нові знання та 

досвід, шукають інноваційні рішення проблем, обмінюються 

різноманітними матеріалами, щоб ефективно підготуватись до 

практичних занять, модулів, круглих столів, іспитів, олімпіад. 

Проте деяким юнакам і дівчатам дуже важко дається вивчення 

іноземної мови. Вони впадають у відчай від занадто великої кількості 

інформації, сумніваються в собі. Від них не можна очікувати високої 

продуктивності праці. Такі студенти інертні і соціально неадаптовані до 

життя, не вміють доводити справу до кінця, слабо відчувають реальність 

і можуть бути далекі від практичної сторони життя. Їм бракує рішучості, 

оперативності, уваги, відповідальності, пунктуальності. Не маючи перед 

собою чіткого плану, вони не можуть працювати в повну силу. 
Саме викладач зобов‘язаний надати допомогу студентам, які мають 

прогалини в вивченні іноземної мови. На практичних заняттях він 

повинен створити сприятливу і творчу атмосферу, щоб ніхто не боявся 

зробити помилку. Бажано, щоб для менш здібних студентів викладач 
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розробив спеціальні, доступні завдання, провів індивідуальні 

консультації. До своїх вихованців наставник повинен підібрати 

відповідний підхід, здатний компенсувати їхні недоліки в навчанні, 

допомогти їм адаптуватись до життя. В своїй повсякденній діяльності він 

має завжди бути уважним, стриманим, пунктуальним, чуйним, 

поблажливим, дбайливим, люб‘язним, справедливим, гуманним, 

оптимістичним. Він повинен діяти ефективно і неординарно, враховуючи 

індивідуальні особливості кожного, вміти пристосовуватись до будь-якої 

ситуації на практичному занятті, володіти мистецтвом спілкування, 

підтримувати і підбадьорювати студентів, вміти переконувати, висувати 

чіткі вимоги, вчити студентів не відступати перед труднощами, 

критикувати обережно, зважати на обставини життя кожного, налагодити 

емоційні стосунки і знайти взаєморозуміння, робити компліменти. Не 

потрібно забувати, що кожний студент має свій творчий потенціал, 

приховані можливості, які викладач повинен виявити і розкрити. 

З давнього часу викладачі шукають способи удосконалення своєї 

педагогічної діяльності. Які новітні методи використати, щоб допомогти 

майбутнім економістам оволодіти своєю спеціальністю? Як допомогти 

кожному студенту в його самостійній підготовці до практичних занять, 

як поліпшити індивідуально-консультативну роботу? 

Якщо раніше навчання майбутніх спеціалістів зводилось до 

запам‘ятовування і відтворення вивченого матеріалу, то сьогодні 

університет повинен сформувати творчого, конкурентоспроможного 

фахівця, здатного працювати в умовах ринкової економіки. 

Сучасна специфіка педагогічної діяльності викладача іноземної 

мови вимагає комплексного підходу до навчання у вищій школі, який 

включає практичні заняття, індивідуальні консультації, самостійну 

роботу студентів. 

Комплексне навчання іноземної мови спрямоване на досягнення 

такого рівня знань, навичок та вмінь, який забезпечує комунікативну 

спроможність спілкування в професійних та ситуативних сферах, 

необхідну для спеціаліста економічного профілю як в усній, так і 

письмовій формах. 

Навчання іноземної мови передбачає комплексну реалізацію 

практичної, розвиваючої, загальноосвітньої та виховної цілей. 

Практична мета навчання полягає в оволодінні студентами 

іноземною мовою як засобом спілкування в усній і письмовій формах в 
соціально-побутовій сфері. 

Розвиваюча мета передбачає подальший розвиток комунікативних 

здібностей студента, його пам‘яті (слухової і зорової, оперативної та 
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тривалої), логічного мислення, вольових якостей, пов‘язаних з 

досягненням прогресу в навчальній діяльності. 

Загальноосвітня мета направлена на збагачення духовного світу 

особистості, розширення знань про економічну і культурну діяльність 

людей різних націй і народностей. 

Виховна мета заключається в прищепленні таких якостей, як 

культура спілкування, толерантність, працьовитість, здатність 

прийняття самостійних рішень, доброзичливість. 

Дієвий підхід до навчання аудіюванню, мовленню та читанню в 

їхньому взаємозв‘язку, а також комунікативний характер навчального 

процесу й ситуативна обумовленість вправ сприяють досконалому 

володінню іноземною мовою. 

Практичні заняття з іноземної мови на нашій кафедрі являються 

основою навчального процесу. Вони передбачають постановку загальної 

проблеми викладачем, її обговорення за участю студентів, виконання 

контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. На практичних заняттях 

для активізації навчально-пізнавальної діяльності мої колеги 

систематично використовують сучасні навчальні технології: 

аудіозаписи, відеофільми, дискусії, диспути, рольові ігри, презентації. 

Під час дискусії обговорюється якесь спірне питання, проблема. 

Цей метод передбачає обмін думками і поглядами учасників з приводу 

певної теми, розвиває мислення, допомагає формувати погляди і 

переконання, виробляє вміння формулювати думки й висловлювати їх, 

вчить оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до 

власних поглядів, допускає альтернативні відповіді. 

Дискусія може бути визначена й спровокована викладачем, але 

може й виникнути спонтанно. Участь у дискусії формує у викладачів і 

студентів комунікативні навички, культуру спілкування, в тому числі 

вміння терпимо ставитися до думки співрозмовника, аргументовано 

доводити свою точку зору, слухати й поважати думку опонента. 

Диспут - це спеціально підготовлена й організована публічна 

суперечка на наукову, суспільну або будь-яку іншу тему, в якій беруть 

участь дві або більше сторін, що відстоюють свої позиції. Метою занять-

диспутів є формування оціночних суджень, уявлень про світ. Для 

успішного проведення диспуту необхідна значна підготовка, 

орієнтована на ознайомлення з проблемою, створення адекватної 

атмосфери в аудиторії. Учасників краще розділити на підгрупи, кожна з 
яких має дискутувати з іншою за заздалегідь розробленими 

повідомленнями, наводити необхідні аргументи. 

У нашому університеті на практичних заняттях з іноземної мови 

рольові ігри розвивають вміння використовувати набуті знання в 
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інсценізації певної життєвої ситуації. Рольова гра — це один з варіантів 

проведення тренінгових занять. Студенти розподіляють ролі, готують 

орієнтований перелік запитань і відповідей, а викладач виступає у ролі 

консультанта. Таким чином створюються позитивні умови взаємодії 

викладача і студента. 

Під час презентацій студенти звітують про певні досягнення, 

результати виконаної роботи, демонструють нові товари і послуги. 

Презентації сприяють активізації навчального процесу, допомагають 

формувати логічне мислення, грамотно висловлювати свої думки, 

подолати надмірну скромність і сором‘язливість, студенти вчаться 

невимушено триматись перед аудиторією. 

В зв‘язку з коронавірусом сучасний освітній простір зазнав 

глибоких потрясінь і значних трансформацій. Сьогодні дистанційне 

навчання являється сучасною специфікою педагогічної діяльності і 

набуває особливого значення, адже на плечі викладачів лягає велика 

відповідальність за здоров‘я наших студентів. 

В країнах Західної Європи дистанційні курси навчання широко 

використовуються викладачами в своїй повсякденній праці. Вони 

розробляються завдяки спільним зусиллям великої групи спеціалістів, в яку 

входять викладачі, програмісти, дизайнери, художники, редактори. Розробка 

одного дистанційного курсу триває кілька років і коштує сотні тисяч євро. 

Викладачі іноземної мови нашої кафедри не мають у своєму 

розпорядженні таких великих коштів, але все ж таки їм удалося ще в 

2002 році створити перші дистанційні курси з англійської і французької 

мов для студентів-магістрів. Ця програма успішно працювала в 

локальній мережі КНЕУ протягом кількох років. Вона включала десятки 

економічних текстів, кілька варіантів тестів, глосарію, завдань для 

самоперевірки різної складності, що в значній мірі допомогло 

поліпшити самостійну роботу студентів і знайти індивідуальний підхід 

до кожного. У зв'язку зі внесеними змінами в навчальну програму у 

студентів п'ятого курсу вже немає занять з іноземної мови протягом 

останніх років, проте наші викладачі продовжують використовувати 

цінні матеріали цього курсу при підготовці до індивідуальної роботи зі 

студентами стаціонару. 

У дистанційного навчання велике майбутнє. Сьогодні всі 

викладачі нашої кафедри розробляють нові курси. Завдяки 

дистанційним курсам працюючі студенти, молоді мами з малими дітьми, 
люди з обмеженими можливостями зможуть здобувати вищу освіту в 

домашніх умовах. Викладачі вищих навчальних закладів також 

подумають про підвищення свого професійного рівня. Сьогодні навіть 

не кожний професор погодиться записати на відеокамеру свою лекцію і 
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викласти її в Інтернет. Адже викладач, який стоїть перед мікрофоном, 

повинен не тільки досконало знати свій предмет, але й володіти 

майстерністю диктора і актора, послідовно і впевнено висловлювати 

свої думки, мати приємний тембр голосу. 

Деякі викладачі намагаються переконати, що неможливо навчити 

студентів дистанційно, не працюючи з ними в аудиторії. Вони вважають 

це фантастикою. Але історія підтверджує, що дуже часто фантастичні 

ідеї стають реальністю в майбутньому. 

Викладачам нашого університету потрібно ретельно вивчати 

потенційні можливості дистанційного навчання, постійно працювати 

над його вдосконаленням, впроваджувати новітні методи в навчальний 

процес. На нашу думку, щоб досягти максимального успіху в 

педагогічній діяльності, потрібно поєднувати дистанційне навчання з 

безпосереднім спілкуванням викладача зі студентами на заняттях, що 

практикується на нашій кафедрі вже сьогодні. 
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Копилова Надія Олександрівна  
Одеська державна академія будівництва і архітектури 

 

1.9. Використання мультимедійних презентацій у процесі 

викладання дисциплін гуманітарного циклу 

 
Технологізація, інформатизація та віртуалізація сучасної культури 

призводять до певних трансформацій у межах освітнього процесу. 

Перед системою освіти постають нові завдання, що потребують 

застосування та вдосконалення сучасних технологій. Педагогічні і 

методичні розробки останніх років демонструють «всебічне 
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впровадження інформаційно-комунікаційних засобів» [8, с. 100]. Ця 

проблематика набуває нагальної актуальності у сьогоднішній ситуації 

пандемії, у зв‘язку з якою у вищих навчальних закладах активно 

впроваджуються дистанційні форми навчання.  

Поява інтерактивних методів навчання відкриває нові можливості 

для подання навчального матеріалу викладачем, для проведення занять, 

нових форм роботи зі студентами і студентської науково-дослідної 

роботи [8]. Мультимедійні технології відкривають перед педагогом 

певні дидактичні можливості: наочність, акцентування, можливість 

емоційного впливу, зокрема за рахунок динаміки кольорового 

зображення. Це актуально для викладання як природничих і технічних 

навчальних дисциплін, так і гуманітарних (історія, історія мистецтва, 

культурологія, філософія, педагогіка, релігієзнавство тощо).  

Методичні особливості гуманітарних наук пов‘язані з 

необхідністю засвоєння студентами великого об‘єму матеріалу, 

звернення до великої кількості джерел та їхнього критичного 

осмислення. Крім того, часом проблеми гуманітарних наук носять 

дискусійний характер та великою мірою залежать від контексту, в 

межах якого розглядаються. Це вимагає від студентів розвинення 

навичок критичного відбору, систематизації та аналізу вивченого 

матеріалу, формування власної позиції, в тому числі етичної, та її 

презентації. Сучасна людина живе у ситуації інформаційного 

перенавантаження, що може ускладнювати навчальний процес для 

студента будь-якої спеціальності. У цьому контексті вміння критично 

оцінювати інформацію, що поступає, та обирати найголовніше, 

виходить на перший план. З пасивного слухача студент перетворюється 

на активного учасника пізнавального процесу. Відповідно поступово 

трансформується роль педагога. Викладач постає не стільки як 

транслятор певних знань, а радше як модератор навчального процесу. 

Він направляє студентів, задаючи основні вектори пізнавального 

процесу, допомагає орієнтуватися у нескінченному інформаційному 

потоці, стимулює розвиток критичного мислення і творчого потенціалу. 

При цьому набуває більшої гостроти проблема викладацького вміння 

грамотно систематизувати та подавати інформацію на лекційних 

заняттях та у додаткових матеріалах до них. Зміни у соціокультурному 

середовищі взагалі та у сфері освіти зокрема вимагають творчого 

підходу від педагога, високого ступеню емоційного залучення студента 
до навчального процесу. Однією з форм подання інформації на заняттях 

є лекція-бесіда, активним учасником якої постає не тільки викладач, але 

й студентська аудиторія. Коли лекційний матеріал супроводжується 

дискусійними питаннями, обмін інформацією припиняє носити 
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однобічний характер. Успіх проведення такої форми лекції залежить 

безпосередньо від уміння педагога утримувати увагу аудиторії, 

майстерно керувати діалогом (полілогом), який не повинен відвести 

увагу від мети і змісту лекційного матеріалу. Таке заняття стає більш 

ефективним за умови наявності наочної (візуальної) інформації. Адже за 

даними вчених більше 90% інформації надходить до нас через зір і слух, 

які є найпотужнішими і найефективнішими канали передачі і прийому 

інформації [2]. У цьому контексті одним з провідних методичних 

інструментів викладача все частіше виступають мультимедійні 

технології.  

У процесі взаємодії зі студентами педагог постійно актуалізує свої 

знання щодо психології молодого покоління. Результати сучасних 

досліджень демонструють, що сьогоднішня студентська молодь 

сприймає візуальну інформацію краще, ніж представники інших 

поколінь, та репрезентує собою так зване «кліпове мислення» [4]. 

Феномен «кліпового мислення», який досі не має однозначного 

трактування серед дослідників, пов‘язаний з постійним користуванням 

молодого покоління Інтернетом. Така діяльність відрізняється 

«пошуком за ключовими словами» (тегами), вибірковою увагою, 

роботою з гіпертекстами, швидким темпом сприйняття й обробки 

інформації, легкістю переключення уваги, вмінням одночасно 

виконувати кілька операцій, сприйняттям оточуючого світу через 

короткі яскраві образи і повідомлення. При цьому можуть виникати 

проблеми з встановленням логічних зв‘язків, заглибленням у предмет 

вивчення, концентрацією на одному завданні в певному відрізку часу, 

критичним аналізом інформації. У роботі над організацією навчального 

процесу, викладач повинен враховувати сильні та слабкі сторони 

студентської молоді. Своєрідним компромісом у цьому питанні ми 

вважаємо використання мультимедійних презентацій та методу 

проектів, який адаптується до особливостей викладання практично всіх 

навчальних дисциплін, в тому числі гуманітарного циклу. «З 

урахуванням зростаючих потреб сучасного студента викладачеві у 

здійсненні щоденної практики необхідно використовувати на 

аудиторних заняттях потенціал можливих переваг мультимедійних 

ресурсів з метою налагодження і поліпшення педагогічної взаємодії, 

збільшення можливості доповідача з візуалізації й мобільності 

інформації» [1, с. 2]. Створюючи мультимедійну презентацію, педагог 
власним прикладом демонструє студентові механізм аналізу, 

систематизації та презентації інформації. «В інтерактивному режимі 

роботи графіка, анімація, фото, відео, звук, текст створюють інтегроване 

інформаційне середовище, в якому користувач знаходить якісно нові 
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можливості, спроможні відігравати роль вагомого засобу активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів» [5, с. 418]. 

В останнє десятиліття популярності в освітньому середовищі 

набула програма Microsoft Power Point, що входить до стандартного 

набору Microsoft Office та призначена для створення, редагування і 

демонстрації презентацій. Створена наприкінці 80-х років минулого 

століття, ця програма спочатку використовувалася у сфері бізнесу. 

Сьогодні ж технічні можливості Power Point допомагають викладачеві у 

виконанні освітньо-педагогічних завдань. «Зручність у використанні, 

інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і найширші можливості редагування 

навчального матеріалу забезпечили цій програмі стійкий попит в 

освітянському просторі» [1, с. 1]. А функції, переваги та недоліки її 

застосування в навчальному процесі, проблема ефективності її 

використання та можливих альтернатив активно вивчаються 

вітчизняними та зарубіжними дослідниками (М. Тукало, Т. Бондаренко, 

В. Шмідт, Л. Янчева, Н. Маханькова, М. Синиця, Н. Заєць, М. 

Криволапова та інші).  

Програма Power Point сприяє підвищенню методичної 

майстерності викладача та водночас оптимізує його працю на лекції, 

забираючи на себе частину його традиційних функцій. Наприклад, 

презентація дає можливість наочно представити структуру лекції, що 

може зекономити час, який зазвичай витрачається на диктування. 

Викладач гуманітарної дисципліни може винести у презентацію 

визначення важливих термінів і теоретичних категорій, основні тези 

лекції, проблемні та дискусійні питання, доречні цитати, важливі імена, 

прізвища, назви й дати. Таким чином увага аудиторії акцентується на 

найбільш значних моментах і нюансах лекційного матеріалу, виклад 

якого стає більш яскравим та виразним. Демонстрація пропонованого 

матеріалу проходить «без перевантаження зорового простору учнів, 

увага фіксується на досліджуваному об'єкті» [7]. Презентація дозволяє 

створювати наочні образи у вигляді схем та графіків, додавати 

ілюстрації, невеликі аудіо- і відеофрагменти. Ілюстрації можуть 

демонструватися у великих розмірах, що вкрай актуально, наприклад, 

для лекцій з мистецтвознавства та історії мистецтв. М. Криволапова 

радить «звести текстову інформацію до мінімуму, замінивши її схемами, 

діаграмами, малюнками, фотографіями, фрагментами фільмів» [2]. Тоді 

як текст може бути представлений у вигляді основних моментів 
повідомлення. 

Створюючи презентацію у Power Point, вкрай необхідно 

дотримуватися балансу та не перевантажити її великими блоками 

тексту, надмірною різноманітністю шрифтів, надто складною 
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кольоровою анімацією, зайвими слайдами, що не несуть смислового 

навантаження. Все це буде відволікати студентів від змістовної частини 

лекції. Адже презентація повинна виступати як допоміжний інструмент, 

логічно структурувати та доповняти заняття, а не зміщати всю увагу на 

себе. Дослідниками розроблено цілу систему правил створення успішної 

презентації [2], [3].  

Серед позитивних моментів використання Power Point також 

можна відзначити відносну простоту в експлуатації, зручність та 

швидкість відтворення слайдів, відсутність необхідності підключення до 

інтернету під час демонстрації. До недоліків програми зазвичай 

відносять обмеженість варіацій макетів, втрату певних анімаційних 

ефектів у разі несумісності різних версій програми, лінійний характер 

презентації (частково цю проблему можна вирішити за допомогою 

гіперпосилань), певну складність в установці.  

Існує низка альтернативних програм, що виконують аналогічні 

Power Point функції, зокрема це LibreOffice Impress, Google Slides, Prezi, 

Zoho Show, PowToon, Keynote тощо [9]. Проте не всі вони є доцільними 

в навчальному процесі. Зокрема програма Keynote, розроблена як 

частина набору офісних програм iWork від компанії Apple, відкриває 

широкі можливості для створення презентацій, але є більш зручною для 

експлуатації на мобільному пристрої, ніж на комп‘ютері з операційною 

системою Windows. А сервіс PowToon пропонує більше різноманіття 

можливостей, ніж цього вимагає успішна робота з лекційним 

матеріалом, що зрештою може призвести до зайвих зусиль та 

перевантаження презентації.  

LibreOffice Impress є альтернативним Power Point програмним 

забезпеченням. Ця програма має аналогічний інтерфейс, інструменти, 

функції та підтримує всі формати Power Point. Також вона проста в 

експлуатації та безкоштовна. LibreOffice Impress не відрізняється 

функціональним різноманіттям і підходить для створення простих 

презентацій.  

Популярною і безкоштовною альтернативою Power Point є Zoho 

Show. Це програмне забезпечення дає можливість отримувати доступ до 

презентації з будь-якого пристрою, підключеного до Інтернету, та 

демонструвати презентацію дистанційно. Ця функція набуває 

особливою актуальності у зв‘язку з впровадженням дистанційного 

навчання. Zoho Show відрізняється простотою в експлуатації, не 
потребує додаткового налаштування, може створювати яскраві візуальні 

ефекти, здійснювати вставку відеороликів з YouTube [9]. Для початку 

роботи потрібна реєстрація через аккаунт у Google або Facebook. Також 

Zoho Show має функцію збереження створеної презентації на жорсткий 
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диск. За допомогою цієї програми викладач може не тільки проводити 

онлайн-лекції, але й створювати інтерактивні веб-сторінки для 

самостійної роботи студентів з матеріалами навчальної дисципліни. Це 

актуально для студентів-гуманітаріїв, яким доводиться працювати з 

великими об‘ємами інформації.  

Іншим зручним аналогом Power Point виступає сервіс Google 

Slides. Ця програма належить до офісного пакету Google, є 

безкоштовною та підтримує файли Power Point (є схожою за 

принципами експлуатації). Slides підтримує кілька типів файлів, 

включаючи .ppt, .pptx, .odp, .jpg, і .pdf. Це дозволяє легко переглядати та 

конвертувати файли, вставляти зображення безпосередньо в слайд. 

Презентація Google може демонструватися з будь-якого пристрою 

(комп‘ютер, планшет, смартфон): для демонстрації потрібен аккаунт у 

Google та наявність інтернет-сполучення. Google Slides є зручною 

програмою для підготовки та проведення онлайн-лекцій у ситуації 

дистанційного навчання. Після лекції викладач може надати студентам 

доступ до презентації для самостійної роботи з нею (презентація 

зберігається на диску Google Drive). При цьому будь-які зміни чи 

доповнення, що викладач вноситиме до презентації, будуть відразу 

відображатися в ній. Також сервіс має автоматичну перевірку 

орфографії. Програма Google Slides пропонує достатньо широкий вибір 

шаблонів для презентацій, але є незручною для створення складних 

анімацій. Втім останнє не становить суттєвий недолік, адже 

перевантаження анімації забирає багато уваги і зрештою заважає 

навчанню. До можливих недоліків можна віднести складності у разі 

відсутності інтернет-сполучення, та, як у випадку Power Point, 

лінійнійний характер презентації.  

Слід підкреслити, що Google Slides є доцільним інструментом у 

процесі групової самостійної роботи студентів, коли необхідно удвох чи 

утрьох підготувати доповідь, реферат або проект.  

Ще одною альтернативою традиційній презентації може стати 

Prezi або Prezi.com – хмарне програмне забезпечення, що було 

розроблене наприкінці минулого десятиріччя. Частина вітчизняних 

дослідників (С. Зубченко, І. Юрченко, Г. Ткачук, Т. Бондаренко) 

віддають перевагу саме цій програмі. Prezi має зручний інтерфейс, 

відрізняється широкими технічними можливостями, дозволяє 

створювати нелінійні інтерактивні презентації, постійно оновлюється та 
модифікується. Це програмне забезпечення фокусується головним 

чином на графіці, рухах і анімаціях, які легко привертають увагу 

аудиторії. До недоліків можна віднести певні складності у настройці, 
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анімаційну перевантаженість, необхідність платити за більш широкі 

технічні можливості.  

Отже, використання презентацій в навчальному процесі значно 

полегшує та в той же час урізноманітнює роботу зі студентами. 

Дослідники зазначають низку переваг, які надає студентам такий 

формат роботи. Це забезпечення наочності, сприяння комплексному 

сприйняттю і кращому засвоєнню великих блоків матеріалу, здійснення 

одночасного запам'ятовування навчального матеріалу кількома 

способами (візуально, на слух). Одним з видів навчально-творчої 

діяльності студента-гуманітарія повинно стати вміння самостійно 

працювати з презентаціями: у якості доповнення до лекційного 

матеріалу, а також у якості інструмента опрацювання інформації під час 

самостійної роботи над доповідями, науковими есе, реферативними, 

курсовими і дипломними проектами. Вміння швидко обробляти великі 

блоки інформації, структурувати та презентувати свою точку зору є 

необхідною компетенцією майбутнього спеціаліста. Серед переваг 

використання мультимедійних презентацій як форми роботи зі 

студентами дослідники також зазначають забезпечення більших умов 

для особистісно-орієнтованого підходу в навчанні [2] (що є вельми 

актуальним для гуманітарної спрямованості освіти), а також підсилення 

елементу естетичного виховання за рахунок використання комп'ютерної 

графіки, технології мультимедіа [1].  

Незважаючи на всі зазначені переваги використання 

мультимедійних презентацій в навчальному процесі, ряд дослідників 

висловлюють занепокоєння їхньою зростаючою популярністю, на що 

звертає увагу Н. Маханькова [3]. Проблемними питаннями постають 

можливе сенсорне перевантаження та розсіювання уваги студентської 

аудиторії, ускладнення сприйняття лекційного матеріалу через наявність 

кількох одночасних каналів інформації, занадто швидкий або повільний 

темп зміни слайдів, можлива відсутність мотивації працювати з 

конспектом та самостійно шукати інформацію. До того ж постійна 

методична робота з презентаціями значно підсилює робоче 

навантаження викладача, а відсутність достатнього рівню технічного 

оснащення у вищих навчальних закладах ускладнює демонстрацію 

презентацій під час лекційних занять.  

Наявність означених проблем вимагає розгляду, аналізу та 

пошуку ймовірних шляхів їх вирішення, відповідних методичних 
напрацювань, дидактичних умов, рекомендацій. Нагальною потребою 

постає розроблення критеріїв аналізу та оцінки ефективності 

використання мультимедійних презентацій в навчальному процесі, 

зокрема у викладанні гуманітарних дисциплін. Дослідники І. Шевченко 
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та Є. Суліма зазначають, що сьогодні перед педагогічними навчальними 

закладами постає необхідність уведення спеціальних дисциплін для 

реалізації засвоєння педагогами навичок роботи з комп‘ютером та 

Інтернетом, а також застосування можливостей сучасного комп‘ютера в 

процесі викладання всіх дисциплін [6].  
Отже, використання мультимедійних презентацій дозволяє 

педагогові говорити з молодим поколінням мовою новітніх технологій. 

Перевагами такої форми роботи з аудиторією є наочність, мобільність, 

інтерактивність, оптимізація навчального процесу, можливість 

додаткового емоційного та естетичного впливу. Звичайно, 

мультимедійні засоби навчання не можуть та на повинні повністю 

замінити викладача. Проте вони спроможні підвищити продуктивність 

освітнього процесу, виступаючи як важлива складова інструментарію 

взаємодії педагога та студента, педагога та інформації, студента та 

інформації, студента та студента. Проблематика використання 

мультимедійних презентацій у навчальному процесі взагалі та у 

викладанні гуманітарних дисциплін зокрема відкриває широкий простір 

для подальших досліджень та вирішення існуючих методичних, 

технічних, етичних і психологічних проблем.  
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1.10. Сучасний стан освітнього простору університету 

та перспективи педагогічної діяльності у ньому 

науково-педагогічних працівників 

 

Постановка проблеми. Складні соціально-економічні та політичні 

процеси і перетворення на міжнародній арені та у багатьох країнах світу 

сьогодні змушують заново замислитись над проблемами, які постають за 

таких умов перед вищими навчальними закладами. Необхідно 

проаналізувати, наскільки позитивно чи негативно сучасні університети 

та освітній простір, який склався в них, впливають на суспільні процеси 

та життєдіяльність окремих членів суспільства. Провідними 

тенденціями розвитку міжнародного та європейського освітнього 

простору сьогодні, як ми знаємо, є глобалізація, інтеграція, 

інтернаціоналізація, відкритість, демократичність та студентоцентризм 

освіти тощо, але, поряд з цим, часто, зустрічаємо і негативні факти, які 

характеризують освітній процес: висока або взагалі недоступна вартість 

навчання, недостатнє фінансування університету, недостатнє 

матеріальне забезпечення університету, або ж відсутність сприятливого 

психологічного клімату у колективі вищого навчальну закладу, або ж 

недостатня згуртованість колективів у академічних групах здобувачів 

вищої освіти, недостатня повага та оцінка соціальної значимості праці 

науково-педагогічного працівника тощо. Над цими явищами необхідно 

заново задуматись сьогодні, щоб уникнути та усунути у майбутньому 

серйозні наслідки даних негативних чинників. 

Протягом усієї історії людства університети відігравали важливу 

роль у розвитку наукового, економічного і виробничого потенціалу 

суспільства, активно впливали на соціальний і політичний розвиток 

кожної держави. 

Власне, і ті умови і фактори розвитку суспільства, за яких 

виникали і розвивалися університети, є чинниками, які впливали і 

визначали специфіку освітнього простору такого соціального інституту, 

як університет. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз різногалузевої 
наукової літератури свідчить, що науковці приділяють значну увагу 

проблемам освітнього простору навчального закладу та педагогічній 

діяльності викладача: Бєлєнька Г., Борова Т., Булатова О., Зайковський О., 

Касярум Н., Нечітайло І., Цимбалару А., Цюняк О. та інші. Особливо 
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велика кількість наукових праць присвячена теоретичним основам і 

технологіям професійного розвитку, моделям професійного розвитку, 

професійним компетентностям науково-педагогічних працівників 

університетів, зокрема, наукові праці Борової Т. та інших. 

Мета даної роботи – сформувати цілісне розуміння освітнього 

простору сучасного вищого навчального закладу (університету) та 

навести основні підходи щодо уявлень, яким має бути даний освітній 

простір та діяльність науково-педагогічних працівників у ньому, щоб 

результати освітнього процесу не розходилися з очікуваннями та 

потребами окремих індивідів та суспільства. Завданнями публікації є 

виокремити та охарактеризувати складові та сутнісні ознаки освітнього 

простору такого навчального закладу, як університет, а також визначити 

тенденції розвитку професійної діяльності науково-педагогічних 

працівників у майбутньому. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується означена робота. Питанню дослідження освітнього 

простору навчального закладу присвячено багато наукових досліджень. 

Вони включають і структурно-системний аналіз даного явища, і 

визначення напрямків і перспектив його удосконалення. Проте, немає 

спеціальних робіт, які б розкривали стан та проблеми сучасного освітнього 

простору університету та описували складові, які визначають напрями 

діяльності в ньому науково-педагогічних працівників у майбутньому. 

Матеріали та методи. При проведенні дослідження нами 

використано дані літературних джерел та дані проведених наукових 

досліджень щодо поняття освітнього простору, його ознак та складових 

елементів. Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові 

та спеціально-юридичні методи пізнання. 

Виклад основного матеріалу. Поняття освітній простір у науці 

знайшло різноманітні визначення: як певний «педагогічний феномен», 

як «соціальний або соціокультурний, чи соціопсихологічний феномен», 

як «структурована система педагогічних факторів й умов», як 

«інтегральна характеристика педагогічної реальності», як «система 

соціальних відносин», як «система соціальних зв‘язків в освітній 

галузі», як «освітнє середовище», як «один із видів соціально-

просторових феноменів» тощо. Але важливим акцентом у 

характеристиці даного явища стали – зв'язок людини з освітнім 

середовищем, освоєння окремою особистістю наявних умов, тобто 
особистий простір кожного учасника навчального процесу, передача 

знань та інформації, і наявність зв‘язків між суспільством та 

соціальними інститутами освітянської галузі, тобто інституційне та 

субстанціональне значення освітнього простору. 
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Бєлєнька Г.В. пропонує визначати освітній простір вищого 

навчального закладу як соціальний простір взаємодії суб‘єктів 

освітнього процесу, складовими якого є матеріальна база, що забезпечує 

умови навчання; інформаційний простір, що реалізується через 

змістовне наповнення всіх видів діяльності студента; кадровий 

потенціал та психологічний клімат, що забезпечують комфортність 

суб‘єктивного освітнього простору (простору особистості) кожного з 

учасників освітнього процесу 1, С. 19-20. 

Цюняк О.П. слушно звернула увагу на те, що у педагогічному 

словнику (Педагогічний словник / підгот. Н.Б. Копиленко та ін.; відп. 

ред. М.Д. Ярмаченко; АПН, Ін-т педагогіки. Київ: Педагогічна думка, 

2001. 516с.) освітній простір визначається як такий, що забезпечує 

можливості формування духовного обличчя людини, яке складається під 

впливом моральних і духовних цінностей, що є надбанням її культурного 

кола, а також процес виховання, самовиховання, впливу, шліфування 

особистості, процес формування обличчя людини 2, С. 140. 

Освітньому простору притаманні такі характеристики як: часові 

характеристики (минуле, теперішнє та майбутнє), територія і конкретне 

місце розташування, система і цілісність, структура та механізм, обсяг 

освітніх послуг та потужність і інтенсивність освітньої інформації, 

взаємодія з різними сферами суспільного життя.  

Ознаками освітнього простору є те, що він передбачає штучне 

робоче/навчальне середовище, інформаційне, соціальне та внутрішнє 

середовище, ергодизайн, конструювання, розгортання, самоорганізацію 

та проектування як його структурні складові, а також наявність у нього 

та його учасників одночасно статусу, як об‘єкта, так і суб‘єкта 

освітнього процесу 3, С. 45-47. 

У педагогічній літературі можна зустріти й більш розгорнутий 

перелік властивостей освітнього простору, як соціального феномена: 

1) це потенціал свободи особистості; 

2) існування різних освітніх траєкторій; 

3) єдині юридичні межі; 

4) багатофункціональність; 

5) багатопрофільність – надання спектру освітніх послуг, 

диференційованих за змістом; 

6) варіативність та інтегрованість форм взаємодії суб‘єктів та 
інституцій; 

7) дискретність і неперервність; 

8) часова неперервність; 

9) просторова протяжність – район, місто, регіон, країна; 

10) доступність – різноманіття способів задоволення освітніх потреб; 
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11) динамічність; 

12) структурованість; 

13) неоднорідність, пов‘язана з історично створеними за час 

розвитку людства центрами освіти та культури; 

14) ієрархічність; 

15) рухливість меж освітнього простору; 

16) єдність функціональних зв‘язків між освітніми інститутами; 

17) інноваційний потенціал; 

18) відкритість – включення в інші соціальні простори 4, С. 112. 

Як слушно зазначають вчені-соціологи, «якщо сфокусуватися на 

процесах соціалізації та ідентифікації індивідів в контексті проблематики 

освітнього простору, то можна сказати, що вони протікають на перетині 

великої кількості полів. Кожне з цих полів характеризується відносною 

«цільністю» внутрішніх соціальних взаємодій, що створює особливу 

атмосферу, яка має «силовий», «притягувальний» характер стосовно 

індивідів, котрі перебувають у цих полях. Поля взаємно переплітаються, і 

таке переплетення є достатньо тісним. В освітньому просторі вищого 

навчального закладу в якості таких полів можуть розглядатися різні 

навчальні дисципліни і спеціальності, різні сфери діяльності (навчальна, 

наукова, культурно-масова, управлінська тощо). … в освітньому процесі 

відбувається засвоєння норм і цінностей того поля, під вплив якого 

потрапляє індивід. Таким чином, відбувається процес соціалізації в цих 

полях, що складають структуру освітнього простору вищого навчального 

закладу» 5, С. 76. 

Усі наведені характеристики освітнього простору ми можемо 

побачити у такому визначенні даного поняття: «під освітнім простором 

слід розуміти просторово-часове поле функціонування і розвитку 

системи освіти, як відкритої й активної соціальної сфери, в якій діє 

ідеологія формування особистості з урахуванням умов зовнішнього 

середовища (природно-кліматичних, демографічних, екологічних, 

соціально-економічних, політичних тощо), потреб соціальних 

замовників (і самої особи), реалізуються освітні послуги установами 

освіти й організаціями, які володіють освітнім, виховним та 

розвиваючим потенціалом» [4, С. 108].  

Слід зазначити дещо про історію становлення професійної 

науково-педагогічної діяльності педагога вищої школи. За час розвитку 

людства освітній простір пройшов декілька етапів свого становлення:  

1) безпосереднє спілкування особистості з носіями соціального 

досвіду до винаходу писемності;  

2) акумулювання своєрідних вузлів освітнього простору в 

монастирях та університетах, які призвели до освітньої 
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стратифікації, тобто наявності у суспільстві різних освітніх середовищ з 

різними освітніми можливостями та освітнім потенціалом; 

3) вирівнювання характеристик освітнього простору завдяки 

книгодрукуванню, розвитку транспорту та засобів зв‘язку; 

4) інтеграція та глобалізація 4, С. 108.  

В цілому процес становлення науково-педагогічної діяльності у 

вищих навчальних закладах можна умовно поділити на два основні 

етапи: доуніверситетський (до XI століття) і етап виникнення і 

функціонування вищих навчальних закладів університетського типу (з 

XІ століття і до сьогодні). 

Перший етап – це доуніверситетський етап розвитку вищої освіти, 

який характеризується розподілом педагогічної освіти за суб‘єктами 

навчального процесу та диференціацією освіти залежно від віку 

здобувачів освіти (наявністю ступенів освіти), початком зародження 

методологічних засад науково-педагогічної діяльності. Наприклад, 

Платон (427-347 р. р. до н.е.) поділяв освіту на елементарну, середню і 

вищу, і у своєму творі «Держава» він розподіляє вищу школу на два 

ступені – нижчу, від 21 року до 30 років, і вищу, від 30 до 35 років. 

Заснована ним у 387 році до н.е. філософська школа – Академія, була 

праобразом вищого навчального закладу. Першим професором в історії 

Європи вважається видатний вчений – філософ Греції Арістотель (384-

322 р.р. до н.е.), який відомий як засновник першого ліцею (334 р. до н.е.) 

– навчального закладу університетського типу, в якому, окрім лекцій і 

бесід, велись дослідження наукового характеру. Арістотель залишив після 

себе трактати – лекторські конспекти, які стали підручниками в період 

Середньовіччя. Арістотель вказував на необхідність поєднання загальної 

освіти з професійною. Ще одним цікавим прикладом з історії, який 

свідчить про існування процесу регламентації вищої освіти, є факт того, 

що у 176 р. імператор Марк Аврелій поєднав чотири філософські школи в 

одну і почав платити заробітну платню викладачам. Представники влади 

у державах Стародавнього Світу розуміли роль освіти, а також те, що 

оплачуючи працю викладачів, вони отримують право вимагати 

викладання тих ідей, які їм необхідні. 

Другий етап розвитку науково-педагогічної діяльності – це етап 

виникнення і функціонування вищих навчальних закладів 

університетського типу (триває, починаючи з XІ століття і до сьогодні), 

який характеризується формуванням основних методологічних засад 

професійної педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах, 

становим та класовим характером вищої освіти на перших етапах та 

демократизацією і глобалізацією освітнього простору у сучасний період. 

Так, у подальшому диференціація освіти знайшла своє відображення в 



75 

 

Законі безперервності освіти Ж.-А. Кондорсе (Франція, 1792р.), який 

базувався на двох положеннях: постійній зміні навколишньої обстановки 

освітнього простору (природної, виробничої, технологічної та соціальної) 

та постійному прагненні людини до саморозвитку та самовдосконалення. 

Традиції поєднання загальної і професійної освіти, наукових досліджень і 

передачі знань, впроваджені ще Арістотелем, знайшли подальший 

розвиток в епоху Середньовіччя, в діяльності професійних шкіл: 

юридичних в Бейруті, Константинополі (VII ст.), Болоньї (X ст.); 

медичних в Салерно і Монпельє (X ст.) тощо, а також в діяльності 

університетів, які виникли в Європі у ХІ-ХІV століттях. Поступово 

зростає втручання держави у процес регламентування науково-

педагогічної діяльності: процес підбору викладацького персоналу, 

встановлення штату, конкурсів тощо. На даному етапі формується клас 

науково-педагогічної інтелігенції. Першими європейськими 

університетами стали: Болонський і Саламанський в Італії і Іспанії (XI 

ст.), Паризький (в подальшому – Сорбонна) у Франції (XII ст.), 

Кембриджський і Оксфордський у Великобританії (XIII ст.), Празький у 

Чехії і Краківський у Польщі (XIV ст.). У 1530 році у світі нараховувалось 

62 університети. Хоча першим «класичним університетом» прийнято 

вважати Берлінський університет, відкритий у 1810 році. 

Головним завданням вищих навчальних закладів було здійснення 

наукових досліджень. За своїм призначенням університет – це вільна 

корпорація викладачів і студентів. Основна ідея університету 

концентрує в собі три функції: освітню, дослідницьку і культурно-

виховну, а сьогодні ще й соціальну. 

Україна повністю визнала і сприйняла фундаментальні принципи 

Європейського простору вищої освіти (ЄПВО – офіційно проголошено у 

2010 році), які були затверджені Великою хартією університетів від 18 

вересня 1988 року у Болоньї. У 2006 році в Україні було створено 

Національний Болонський центр та Національну групу промоутерів 

Болонського процесу, до якої були залучені фахівці провідних 

університетів. Відповідно, як відомо, Україна запровадила 

кваліфікаційні рівні бакалавра і магістра, було розроблено додаток до 

диплому та у ВНЗ впроваджено систему оцінювання ECTS, чим ми 

користуємось і сьогодні. 

Не можна оминути і значення для освітнього простору 

особистості педагога, його формуючої ролі у здобутті професійної 
компетентності здобувачів вищої освіти. Тому, утвердження у 

суспільстві і колективі навчального закладу поваги до соціальної ролі 

науково-педагогічного працівника сприятиме формуванню позитивного 

іміджу вищого навчального закладу у суспільстві та суспільства в 
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цілому. Слід погодитись з твердженням, що особистість педагога 

визначається не даною йому владою, і не нормованістю ролі, а 

соціальною значущістю його праці, особистісними якостями, 

сповідуваними та демонстрованими цінностями, професійними 

здібностями та вміннями (здійснювати наукові дослідження, 

організовувати освітній простір, вибудовувати взаємини зі здобувачами 

вищої освіти) 1, С. 21. Головне завдання науково-педагогічного 

працівника у сучасному освітньому просторі університету – сформувати 

у здобувачів вищої освіти позитивне ставлення до процесу мислення як 

до самоцінності, а також спонукати до самостійності у міркуваннях та 

формуванні висновків. 

Важливим чинником освітнього простору є і позитивний 

психологічний клімат у колективі вищого навчального закладу, 

моральні цінності, що прийняті в ньому, а також неофіційні відносини, 

що складаються між учасниками освітнього процесу 1, С. 23. Від цього 

залежить якість особистого простору кожного учасника навчального 

процесу та зовнішніх зв‘язків університету з іншими соціальними 

інститутами та суб‘єктами. 

Також, як слушно зауважує Нечітайло І. С., для того, щоб освітній 

простір вищого навчального закладу функціонував ефективно, 

необхідно, щоб у ньому була розгорнута максимально широка палітра 

соціальних відносин, які створюють умови соціалізації. І ці відносини не 

повинні бути пов‘язані лише з переданням/отриманням і засвоєнням 

професійних знань, вмінь та виробленням навичок 5, С. 78. Тобто, ще 

раз підкреслюється важливість зовнішніх зв‘язків та контактів 

університету з оточуючими суб‘єктами. 

Слід враховувати, що в освітньому просторі вищого навчального 

закладу формуються/конструюються «потрібні» і «корисні» індивіду і 

суспільству ідентичності: професіонала, інтелігента, порядного 

сім‘янина, громадянина, гуманіста та багато інших, тому під час 

організації освітнього простору необхідно здійснювати й організацію 

об‘єктів ідентифікації таким чином, щоб задавати спрямованість 

ідентифікаційним та соціалізаційним процесам «у потрібне русло». 

Освітній простір університету повинен бути не тільки інформаційним, 

культурним чи будь-яким іншим, а, в першу чергу, соціальним, тобто 

простором соціальних відносин 5, С. 78. 
Сучасний стан освітнього простору університету 

характеризується такими ознаками: 

- постійний вплив на нього політичного, соціального, культурного 

та економічного внутрішнього (національного) та зовнішнього 

середовища; 
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- незворотність процесу глобалізації як результат розвитку 

інтеграційних процесів національних освітніх систем; 

- об‘єктивна історичність процесу глобалізації освітнього 

простору університетів; 

- кожна національна система виступає суб‘єктом глобального 

освітнього простору; 

- компонентами сучасного освітнього простору університетів 

виступають суб'єктна, діяльністна, середовищна, інституційна, 

субстанціональна (індивідуальна) складові; 

- відповідно складовими елементами внутрішньої структури 

освітнього простору університету є його інформаційне, соціальне та 

інституційне середовище; 

- основними ознаками освітнього простору є системність, 

поліструктурність, комплементарність, ієрархічність, просторова та 

інституційна визначеність, відкритість та динамічність; 

- сьогодні університети стають глобальними установами та навіть 

глобальними ринками; 

- активний вплив університету на зовнішнє середовище та 

формування конкурентних переваг національних соціально-економічних 

систем 6, С. 63, С. 67, С. 68. 

Сьогодні науково-педагогічні працівники університетів працюють 

в умовах високої динаміки змін у суспільстві та одночасно 

неоднорідності й обмеженості ресурсів освітніх організацій. Тому, 

замислюючись над сутністю професійного розвитку науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів та його складових 

у сучасних умовах, необхідно почати з факторів, які впливають на 

професійний розвиток педагогів. Якість професійної діяльності науково-

педагогічного працівника залежить, в першу чергу, від рівня його 

теоретико-методологічної фахової та педагогічної підготовки, 

педагогічної майстерності, володіння інформаційно-комунікаційними 

технологіями та інтерактивними методами навчання. Компетентність 

науково-педагогічного працівника загалом складається з певної ієрархії 

компетентностей, які включають: ключові (фахові або базові), 

загальнофахові (компетентності певної категорії фахівців, поєднаних 

одним предметом діяльності), спеціальнофахові (компетентності за 

певною спеціальністю). Факторами, які стимулюють професійний 

розвиток педагогів є особистість кожного науково-педагогічного 

працівника, його право самостійно визначати цілі, планувати свою 

діяльність, обирати свій стиль професійного удосконалення та 

необхідний кінцевий результат навчальної роботи. Науково-педагогічні 

працівники, які впроваджували нововведення у практичні заняття та 
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отримали підтвердження підвищення результатів навчання студентів, 

показують більш позитивне відношення до процесу навчання та свою 

особисту причетність та відповідальність за досягнення студентів, що 

можна порівняти з відчуттям самодосягнення. Іншими словами, ці 

науково-педагогічні працівники відчувають свою причетність до змін у 

навчанні студентів та вважають, що мають певний вплив на рівень їх 

досягнень 7, С. 170-172, С. 175. На мою думку, у сучасних умовах 

педагог має бути готовим: до постійної самоактуалізації та 

самомоніторингу, до постійного розвитку себе як людини, до виховання 

і підтримання в собі прагнення досконалості, прагнення професійного 

росту, бути здатним постійно займатися самоосвітою, систематично 

працювати над власними досягненнями, мати цілісне уявлення про себе 

як науково-педагогічного працівника вищого навчального закладу (як 

члена соціуму, та як індивіда), мати вміння і навички для роботи у 

нестабільному суспільстві, і тільки тоді він буде здатен досягти 

належних та ефективних результатів свого професійного розвитку.  

Висновки. Проведене дослідження дає змогу уточнити смислове 

значення поняття «освітній простір університету». Пропонуємо таке 

визначення освітнього простору університету – це просторово‐часове 

поле функціонування і розвитку системи освіти в університеті та 

навчального процесу в ньому, що враховує ідеологію формування 

особистості з урахуванням умов зовнішнього середовища, потреб 

соціальних замовників (і самої особи) (стейкхолдерів), освітній, 

виховний та розвиваючий потенціал такого закладу вищої освіти. 

Освітній простір є важливою характеристикою освітнього процесу у 

вищому навчальному закладі. Освітній простір в цілому та університету 

зокрема сьогодні розглядається в основному лише стосовно особистості. 

Тенденціями розвитку сучасного університетського освітнього 

простору, в першу чергу, є глобалізація, як об‘єктивний історичний 

процес. Науково-педагогічний працівник університету сьогодні – це 

самостійний професіонал у відповідній галузі знань, який здатен 

самостійно та ефективно працювати і розвиватись, наділений сильною 

волею та творчими здібностями. 
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1.11. Effective online assessment within distance learning 

 

If we wish to discover the truth about an educational system, 

 we just look into its assessment procedures (Rowntree) 
 

Introduction. Assessment is considered to be one of the most crucial 

elements of the educational process. At the same time it is also regarded to be 

one of the most complicated to alter. With the advance of technologies and the 

emergence of distance learning, the notion of assessment has presented a new 

challenge for educators. The outbreak of Covid-19 has posed a threat to 

effective assessment since teachers become deprived of face-to-face 

communication with their students and, consequently, of the ability to assess 

learners‘ knowledge and skills in person. As stated by scholars [18, p. 1], 

current assessment methods are frequently seen as outdated, ineffective and 

even devastating. Therefore, new technologies and tools with their beneficial 

characteristics and affordances, presenting more personalised and engaging 

assessment experiences, should be widely implemented into distance learning.  

The key concepts of the research. The lockdown in spring 2020 has 

made the turn to distance learning inevitable to all educators worldwide. 

Surprisingly as it may seem, the notion of distance learning (online learning, 

e-learning) is not a new one. 

As far back as 1966, Rudolf Manfred Delling‘s definition states that 
distance education is a planned and systematic activity which comprises the 

choice, didactic preparation and presentation of teaching materials as well as 

the supervision and support of student learning and which is achieved by 

bridging the physical distance between student and teacher by means of at 

least one appropriate technical medium [8, p. 186]. Peters defines distance 
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education as a method of imparting knowledge, skills and attitudes which is 

rationalized by the application of division of labour and organizational 

principles as well as by the extensive use of technical media, especially for 

the purpose of reproducing high quality teaching material which makes it 

possible to instruct great numbers of students at the same time wherever they 

live. It is an industrialized form of teaching and learning [20, p. 206]. 

In 1989, Barker and colleagues provided a definition of distance 

education that captured the emergence of telecommunication technologies. 

Telecommunications-based distance education approaches are an extension 

beyond the limits of correspondence study. The teaching-learning experience 

for both instructor and student(s) occur simultaneously – it is contiguous in 

time. When an audio and/or video communication link is employed, the 

opportunity for live teacher-student exchanges in real time is possible, 

thereby permitting immediate response to student inquiries and comments. 

Much like a traditional classroom setting, students can seek on-the-spot 

clarification from the speaker [6, p. 25]. 

In order to develop a definition of distance education, Keegan analyzed 

each of the earlier definitions of distance education and incorporated this 

form of education into five characteristics.  

• The quasi-permanent separation of teacher and learner throughout the 

length of the learning process (this distinguishes it from conventional face-to-

face education);  

• The influence of an educational organization both in the planning and 

preparation of learning materials and in the provision of student support 

services (this distinguishes it from private study and teach-yourself 

programmes);  

• The use of technical media – print, audio, video, or computer – to 

unite teacher and learner and carry the content of the course;  

• The provision of two-way communication so that the student may 

benefit from or even initiate dialogue (this distinguishes it from other uses of 

technology in education); and  

• The quasi-permanent absence of the learning group throughout the 

length of the learning process so that people are usually taught as individuals 

rather than in groups, with the possibility of occasional meetings, either face-

to-face or by electronic means, for both didactic and socialization 

purposes [14, p. 50]. 

Pirrong and Lathen [21] examined the use of two-way interactive 
television for university level business instruction. Their study showed that 

remote-site students scored higher on exams than their on campus 

counterparts. According to Mehrotra, Hollister, and McGahey [17, p. ix.], 

distance learning is not a future possibility for which higher education must 
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prepare, it is a current reality creating opportunities and challenges for 

educational institutions; a reality offering students expanded choices in 

where, when, how, and from whom they learn; a reality making education 

accessible to ever larger numbers of persons. Some of the later 

surveys [17, p. 9] have stated that distance learning is a type of learning 

which takes place partially or entirely over the Internet.  

Using digital technology within assessment is not a new technological 

introduction to education. It refers to any use of digital technology for the 

purposes of formal educational assessment. Throughout its lifetime, scholars 

have suggested that it offers traditional assessment practices potential catalysts 

for change and responds to growing assessment challenges (e.g., distance 

learning, high student populations, objective and high-quality feedback) [27]. 

Assessment vs testing. Assessment and testing considerably differ from 

each other. While testing is formal and often standardized, assessment is 

based on a collection of information about what students know and what they 

are able to do. In other words, students are given the exact procedures for 

administering and scoring in testing. In assessment, on the other hand, there 

are multiple ways and methods of collecting information at different times 

and contexts [16, p. 29]. 

Dietel, Herman, and Knuth [9] define assessment as ―any method used 

to better understand the current knowledge that a student possesses‖. 

According to Mitchell [16] testing can be defined as single-occasion, 

unidimensional, timed exercise, usually in multiple choice or short-answer 

form. For a long time, student learning was measured only by testing in 

traditional school settings. Currently, it is realized that there is not only one 

way of gathering information about student learning. Furthermore, testing is 

seen as only one part of assessment and a broader concept of assessment is 

being widely used [15]. 

Assessment categorization. Researchers have singed out the following 

categories of assessment [4, p. 3]: 

♦ Formative assessment: assessment that helps to give a convenient 

feedback and motivation to the student and do not have scores. Also brings 

convenient feedback to designers of materials.  

♦ Summative assessment is a scored assessment and gives a result to 

measure outcomes and success of the learner.  

♦ Norm assessment: use the achievements of a group to set the 

standards for specific grades and is used in most universities.  
♦Criterion assessment: establish the standard (criterion) and mark 

students against it.  

♦ Alternative assessment: the integration of the assessment activity 

with learning processes and real-life performance. Known as authentic 
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assessment it enables students to demonstrate knowledge by working on 

authentic task, putting students under control of their own learning [3, p. 3] 

and helping the students to develop the necessary skill for autonomous (and 

lifelong) learning. 

Characteristics of an online assessment tool. We share the opinion of 

those scholars [4, p. 4] who state that it is necessary to produce educative 

Internet-based systems that permit the dissemination of the education, 

covering the needs of diverse learning group profiles. To obtain this, it is 

desirable that such systems perform automatic task to adapt itself to each 

user, disconnecting the content from its presentation by using a semantic 

approach rather than a syntactical one, defining a meaningful web. In 

consequence, learning systems must be flexible and efficient, and one way to 

accomplish that is to be an open and standardized system. 

The Australian Quality Training Framework defines some desirable 

components of quality in assessment: validity, reliability, flexibility, and 

fairness [7, p. 17]. In addition, this framework highlights requirements such 

as assessment information to candidates; standards of performance required in 

the workplace; sufficiency of evidence; provision of feedback to candidates; 

equitable assessment processes and language, literacy, and numeracy 

considerations in assessment.  

In addition, Kendle and Northcote [7] have criteria to guide the design 

and development of effective qualitative online assessment tasks:  

• variety: including both quantitative and qualitative methods; 

• authenticity: using open-ended tasks that simulate workplace tasks, as 

well as appropriate quantitative tasks; 

• collaboration: allowing for interaction between learners and others, 

and using appropriate communication technologies;  

• feedback: ensuring appropriate feedback mechanisms are possible 

using peer feedback and peer tutoring; 

• online resources: making full use of available quantitative packages 

as well as other internet resources; 

• learner responsibility: providing options and opportunities for 

accountability within assessment task.  

To obtain the desired results of the assessment activities, Hayes 

provides a list of expectations for online assessment and states that 

assessment should [7]: be clearly related to the aims and objectives of the 

subject; occur at integrated moments along the learning continuum; embody 
students utilizing authentic, real life skills and processes; include provision of 

proactive skills support if required, and allow for students to make choices 

and be informed of their learning progress. 
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Traditional assessment tools. The most widely used traditional assessment 

tools are multiple-choice tests, true/false tests, short answers, and essays.  

True/false tests require students to make a decision and find out which 

of two potential responses is true. Since they are easy to score, it is easy to 

administer true/false tests. However, guessing might increase the chance of 

success by 50%. Especially, when the test item is false, it is quite hard to find 

out whether the student really knows the correct response. One possible 

solution is to ask student to provide with an explanation for the incorrect 

item, or rewrite the statement correctly. [24]. 

Multiple-choice tests can be used effectively in testing the items that 

demand low level of cognitive effort such as recalling previously memorized 

knowledge, yet items that require students to use higher order thinking skills 

such as analyzing and synthesizing are more difficult to produce [24].  

Essays are effective assessment tools since the questions are flexible and 

assess the higher order learning skills. Creating a rubric might be helpful to 

grade the essays [24]. A rubric can be defined as a criteria-rating scale, which 

gives the teachers a tool that allows them to track student performance [1].  

Short-answer tests are items written either as a direct question 

requiring the learner fill in a word or phrase or as statements in which a space 

has been left blank for a brief written answer [24, p. 270]. Furthermore, the 

questions need to be precise. Otherwise, the items that are open to 

interpretations allow learners to fill in the blanks with any possible 

information [24]. 

Alternative assessment tools. According to Simonson and others, there 

are three approaches in alternative assessment: authentic assessment, 

performance-based assessment, and constructivist assessment. Similarly, 

Reeves [22] suggests three main strategies to integrate alternative assessment 

into online learning settings: 1. cognitive assessment, 2. performance 

assessment, 3. portfolio assessment. Researchers and educators use the term 

performance-based, alternative, and authentic assessment interchangeably. As 

Wangsatorntanakhun [26] states the term, performance-based assessment, 

embraces both alternative and authentic assessment. Therefore, throughout 

this article, performance assessment is used to refer to alternative assessment.  

There are two major concepts that describe performance assessment: 

1) Performance: A student‘s active generation of a response that is observable 

either directly or indirectly via a permanent product; 2) Authentic: The nature 

of the task and context in which the assessment occurs is relevant and 
represents ―real world‖ problems or issues [10]. Authentic assessment aims to 

relate the instruction to the real-world experience of the learners. The task 

needs to be meaningful in order to be authentic [24]. Winking [28] also points 

out the role of authenticity and states that alternative assessments require 
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higher order thinking skills so that students can solve real-life related 

problems. Finally, Bailey [5] relates the power of the performance tests are 

not only to their authenticity, but also to their direct and highly contextualized 

nature.  

In order to increase the effectiveness of performance assessment, 

instructors need to pay attention to the following points [10]: 

1. Selecting assessment tasks that are clearly aligned or connected to 

what has been taught.  

2. Sharing the scoring criteria for the assessment task with students 

prior to working on the task.  

3. Providing students with clear statements of standards and/or several 

models of acceptable performances before they attempt a task.  

4. Encouraging students to complete self-assessments of their 

performances.  

5. Interpreting students‘ performances by comparing them to standards 

that are developmentally appropriate, as well as to other students‘ performances. 

Alternative assessment strategies include open-ended questions, 

projects, exhibits, demonstrations, hands-on execution of experiments, 

computer simulations, and portfolios [9].  

Portfolios consist of student work that displays mastery of skill of the 

task and expression [15]. Paulson, and Meyer define portfolios as a 

purposeful collection of student work that exhibits the student‘s efforts, 

progress, and achievements in one or more areas. The collection must include 

student participation in selecting contents, the criteria for judging merit, and 

evidence of student self-reflection [5, p. 216]. Because of their cumulative 

nature, portfolios require a lot of input and responsibility of from the student. 

Moreover, they demand a great deal of time commitment from the teachers, 

which yields a practicality problem in assessment [5]. 

The benefits of portfolios are pointed out by Arter [2]. Students will: 

get a broader, more in-depth look at what students know and can do; base 

assessment on a more ‗authentic‘ work; have a supplement or alternative to 

report cards and standardized tests; have a better way to communicate student 

progress to parents. 

One application of portfolio use at a distance is electronic portfolios. 

An electronic portfolio is a technology-based form of authentic student-based 

assessment [1]. The practicality of e-portfolio use is highly dependent on 

instructor‘s as well as learner‘s knowledge of computer technology. The 
variety of information that could be included to e-portfolios is infinite. It is 

helpful to use rubrics to assess the quality of the work [1]. 

Projects can be created individually or as a group. They can possess 

authenticity, real life related concepts as well as prior experience of the 
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learners. Any type of method that display what student know about a specific 

topic, i.e. development of plans, art work, research proposals, multimedia 

presentations, is considered as project. Problem-based learning requires 

learners to use their problem solving skills to respond to a given situation. For 

instance, they can be presented a scenario and asked to provide strategies or 

solutions. The task is assigned to either individuals or groups. They present 

with the findings they come up with in various forms, such as multimedia 

presentation, role-play, and written report [24]. 

Assessment and distance learning. There are some essentials of 

assessment, which are particularly important in distance education. Nouwens 

and Towers [18] claim that the assessment strategy to be employed is 

determined by the delivery media, resources and the time available. Similarly, 

Jones [13] underlines that the media for providing tests is heavily dependent 

on the availability and the accessibility of the resources to the distance 

instructor. Some of the assessment strategies used in distance education are 

the following: individual works developed individually and sent by regular 

mail or by email; assessment based on contributions for group discussions; 

tests (automatically handled by computer program); term papers (analyzed by 

professor or assistants); oral or written tests conducted in the presence of the 

instructor (through videoconference) or with a remote assistant [25]. 

Jones [13] argues about two types of assessment options, distributed 

and on-line, in distance education. Distributed assessment option requires 

distance learners to use specific software, which can be downloaded from the 

Internet or mailed; whereas, on-line assessment option occurs by directing the 

computer browser to the given web page and no installment takes place.  

Reeves [22] highlights the distinct nature of assessment in traditional 

classes compared to its embedded nature in online environments. In 

traditional learning environments students are usually assessed after they 

completed certain number of classes in a semester, i.e. mid-term exams and 

finals in essay, short answer or/and multiple choice formats. In online 

learning environments, on the other hand, assessment and instruction are 

integrated through interactive media simulations. For example, in a web-

based simulation program, learners can encounter several problems where the 

program provides them with feedback. Here, while the computer finds out the 

improvement in the student performance, it provides the instructor with 

performance assessment data as well.  

There are several factors that must be taken into consideration in 
designing as well as implementing assessment procedures in distance 

education. Researchers [24] underline the essential role of fairness of the 

assessment activity. They suggest that instructors should avoid punishing or 

rewarding distant learner because of their location, i.e. setting different times 
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to submit assignments for students who take the course at a distance or in 

class. Jones [13] also argues that in order to ensure singularity, it is necessary 

that learners respond to the test items at the same time despite their location. 

Furthermore, Nouwens and Towers [18] point out the limited opportunities 

for dialogue between learners and instructors in distance education. They 

suggest the followings to increase the effectiveness of the assessment process 

at a distance:  

1. develop the learners' independent study skills,  

2. promote educational dialogue between the lecturer and student,  

3. help identify and deal with students' misconceptions,  

4. give direction to learning in key subject areas, 

5. relate learning to student work and experiences,  

6. permit students to assess their progress,  

7. provide fair, valid and reliable assessment, indicate to lecturers the 

quality of teaching in a subject,  

8. provide feedback about strengths and weaknesses of the study 

materials. 

Tarouco and Hack [25] also discuss the role and quality of interaction 

regarding assessment at a distance. They state that instructors use other 

mechanisms such as body language, participation etc. besides formal 

mechanisms in face-to-face instruction. In distance education contexts, on the 

other hand, only formal mechanisms generally take place. Nevertheless, with 

the advancement in computer technology, this is no longer an issue and 

networks and the Internet are likely to fill in this gap.  

According to scholars [24], one of the responsibilities of the distance 

instructor is to make sure that learners are familiar with the technological 

tools for class as well as the assessment strategies that will be utilized. It is 

essential to allow students to practice ‗digital dropbox‘ for assignments, 

online chats, web-based quizzes etc. Another important issue to be discussed 

is diversity. As Wangsatorntanakhun [26] states one of the goals of 

performance assessment is to pay attention to student diversity in terms of 

learning styles, cultural backgrounds, and proficiency levels. Most distance 

education programs address a highly diverse group of learners in terms of 

age, race, socioeconomic status etc. Instructors need to be aware of the fact 

that besides enriching the socio-cultural interactions among learners, diversity 

might cause some problems as well. For example, while younger adults might 

perceive alternative assessment strategies useful, older adults might find 
traditional assessment tools more effective [24]. 

Conclusion. The main characteristics of alternative assessments are 

great benefit to distant student. Ongoing assessment activities as well as self-
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based assessment tools remove the time pressure on the learner [24]. 

Assessment with the use of digital technologies is seen to:  

♦ Provide immediate feedback offering 'real-time', learner-led feedback 

that diagnoses and reduces misconceptions and provides more opportunities 

to act on feedback from a range of audiences. This can also lead to useful and 

new forms of teacher and learner dialogue, improvements of the assessment 

experience and increased student engagement. 

♦ Potentially increase learners‘ autonomy, agency and self-regulation – 

could support more personalized responses to work and progress and can 

facilitate self-evaluative and self-regulated learning through diverse 

collections of evidence, immediate formative feedback, better tracking of 

progress to learning outcomes and reflection on achievements.  

♦ Support for collaborative learning – offers opportunities for peer 

assessment, undertaking and tracking knowledge building and sharing 

activities, co-evaluation and social interaction.  

♦ Provide authenticity – could present challenging problems and ways 

to assess complex skills like problem-solving, decision making, and testing 

hypotheses, which is argued to be more authentic to future work experiences 

and what skills and knowledge will be required after formal education. 

♦ Widen range of measurement – via the ability to create and visualize 

complex data sets and models that consider multiple factors, digital 

technologies can elicit and measure multi-faceted skills, sets of knowledge 

and cognitive processes that have previously been difficult to assess.  

♦ Flexible and appropriate responses – may offer choice in approach, 

format and timing of assessment for students, who can access assessment at a 

time and place of their own choosing, with no constraints due to time or 

location.  

♦ Increase efficiency and reduce teachers‘ workloads – potentially 

improves efficiency of data management such as marking, moderating and 

storing information by helping teachers use their time and resources better; 

offers more environmentally friendly administration of assessment. 

♦ Improve student performance - evaluations show that e-feedback can 

improve student performance and demonstrates other benefits, such as better 

student engagement [27]. 

♦ Integrate formative and summative assessments – summative 

assessments tend to be retrospective, in that they test knowledge previously 

acquired without leaving an opportunity for ongoing learning. Digital 
technologies can integrate assessment and instruction, as in immersive 

learning environments or programmes that monitor how students solve 

problems on the computer and provide immediate feedback.  
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♦ Improve assessment validity and reliability – can help track 

assessment validity through use of rich media rather than just text [19]. 
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2.1. Формирование образовательного пространства как базиса 

нелинейного мировоззрения (социально-психологический аспект) 

 

В системе развития современных образовательных технологий, 

рассматриваемых как совокупность приемов, методов и воздействий, 

применяемых для формирования систематизированных знаний, умений 

и навыков у индивида в процессе обучения, особое место занимают 

проблемы формирования его мировоззрения. 

В широком (социально-философском) понимании мировоззрение 

можно рассматривать [1, 2]: во-первых, как систему обобщенных 

представлений индивидуума об общих естественно-природных 

закономерностях, которым подчиняется мир, общество и человек: во-

вторых, как систему принципов, взглядов, ценностей, идеалов и убеждений, 

определяющих направление деятельности отдельного субъекта, социальной 

группы, класса или общества в целом; в-третьих, как систему 

представлений о параметрах идеализируемого мира, общества и человека. 

Как известно, формируемое мировоззрение определяет основу 

субъективного восприятия человека, отражающего объективный мир в 

понятиях, суждениях, теориях и связанного с решением тех или иных 

задач. Об особенностях доминанты современного мировоззрения можно 

с достаточным основанием говорить, как о линейном мышлении, 

которое предопределяется тем, что современный мир состоит из 

повсеместных и преобладающих упрощений. 

Однако, следует принимать во внимание, что современное развитие 

цивилизации характеризуется целым рядом выразительных особенностей 

развития науки и мировоззрения (мышления) в целом, дающих основания 

говорить о становлении нового этапа их развития – так называемого 

постнеклассического этапа [3, с. 459], предопределившего наступление 

«века нелинейности» [4, с. 159]. Как известно, традиционное образование 

и соответствующее мировоззрение в сугубо «отраслевом» контексте 

рассматривается по таким направлениям как экономическое, социальное, 

экологическое, политическое, техническое, архитектурное и т.д. 
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В настоящем исследовании рассмотрим исключительное 

актуальное направление современного образовательного направления, 

которое пока представляет собой «terra incognito» («неизвестная земля») 

– это формирование нелинейного мышления в контексте потребностей 

современного образования. Такое нелинейное мышление, основанное на 

синергетическом сочетании смежных наук, умении найти аналогии 

между процессами биогенного и абиогенного, в том числе техногенного 

происхождения и т.д. позволит избежать целого ряда смысловых 

ловушек (с-ловушек), расставленных на пути линейного взгляда на мир. 

В такие с-ловушки могут попадать как отдельные индивидуумы, так и 

малые и большие группы. 

Поведение отдельного человека как личности существенно зависит 

от социальной среды. Последняя представляет собой сложно устроенное 

общество, в котором люди объединены друг с другом в многочисленные, 

разнообразные, более или менее устойчивые соединения, называемые 

группами. Среди таких групп можно выделить большие и малые. Большие 

представлены государствами, нациями, народностями, партиями, 

классами, другими социальными общностями, выделяемыми по 

профессиональным, экономическим, религиозным, культурным, 

образовательным, возрастным, половым и другим всевозможным 

признакам. Через эти группы опосредовано осуществляется воздействие 

идеологии общества на реакцию составляющих их людей. 

Непосредственным проводником влияния общества и больших 

социальных групп на индивида является малая группа. Она представляет 

собой небольшое объединение людей (от 2-3 до 20-30 человек), занятых 

каким-либо общим делом и находящихся в прямых взаимоотношениях 

друг с другом. Малая группа представляет собой элементарную ячейку 

общества. В ней человек проводит большую часть своей жизни. 

Известный тезис о зависимости поведения личности от социальной 

среды правильнее было бы сформулировать как мысль о зависимости 

личности от линейности и нелинейности отношений, существующих в 

малых группах. Примерами малых групп, наиболее значимых для 

человека, являются семья, школьный класс, трудовой коллектив, 

объединения близких друзей, приятелей и т.п. 

Здесь линейность рассматривается как аддитивность 

(одинаковость) отношений к каждому индивидууму. 

Малую группу характеризует аддитивная поведенческая 
общность ее членов, которая выделяет и обособляет группу, делает ее 

относительно автономным социально-психологическим образованием. 

Эта общность может обнаруживаться по разным характеристикам – от 

чисто внешних (например, территориальная общность людей как 
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соседей) до достаточно глубоких внутренних (например, члены одной 

семьи). Аддитивная мера общности определяет сплоченность группы – 

одну из основных характеристик уровня ее социального развития. 

В тоже время группы могут быть разными по величине, по характеру 

и структуре отношений, существующих между их членами, по 

индивидуальному составу, особенностям ценностей, норм и правил 

взаимоотношений, разделяемых участниками, межличностным 

отношениям, целям и содержанию деятельности. Количественный состав 

группы на языке науки называется ее размером, индивидуальный – 

композицией. Структуру межличностного общения, или обмена деловой и 

личностной информацией, именуют каналами коммуникаций, нравственно-

эмоциональный тон межличностных отношений – психологическим 

климатом группы. Общие правила поведения, которых придерживаются 

члены группы, называют групповыми нормами. Все перечисленные 

характеристики представляют собой основные параметры, по которым 

выделяют, разделяют и изучают малые группы в социальной психологии. 

Рассмотрим классификацию малых групп. Условные, или 

номинальные, – это группы, которые объединяют людей, не входящих в 

состав ни одной малой группы. Иногда выделение таких групп 

необходимо в исследовательских целях, чтобы сравнить результаты, 

полученные в реальных группах, с теми, которые характеризуют 

случайное объединение людей, не имеющих ни постоянных контактов 

друг с другом, ни общего объекта достижений. В противоположность 

номинальным группам выделяются реальные. Они представляют собой 

совокупность членов-субъектов достижения общего – объекта. При этом 

следует понимать, что каждый член группы видит свою субъектность 

по-своему, то есть достижение объекта для группы в целом является 

ветвящимся нелинейным процессом. Совокупность ветвей процесса 

достижения объекта образует пространство, которое тесным образом 

связано с образовательным пространством членов группы. Среди ветвей 

процессы достижения объекта могут быть и смысловые ловушки. 

Целесообразно рассмотреть мировоззренческую проблему 

комплексной оценки указанных препятствий, которые можно трактовать 

как «ловушки», обусловленные во многом субъективным характером и 

нелинейностью их. Вследствие наличия фактора субъективизма эти 

«ловушки» определяются как «психологические». При этом 

взаимосвязанные и взаимозависимые социально-экономические и 
экономико-экологические явления и процессы будут рассматриваться в 

целостном социо-эколого-экономическом описании. 

В системе формирования мировоззрения человека и социальных 

групп «расставлено» множество разнообразных психологических ловушек. 
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По аналогии с информационно-экономической интерпретацией 

понятие «ловушка» [10, с. 149] под «психологической ловушкой» надо 

понимать следующее: а) психологическая, мировоззренческая ситуация, 

напоминающая замкнутый круг, в котором попытка выйти из западни по 

одному пути ведет по другому пути в аналогичную; б) хитрая уловка, 

субъекта с целью поймать, изобличить объект в чем-либо. 

За минувшее столетие психологи экспериментально установили 

множество закономерностей человеческого мышления, которые 

предопределяют множество ловушек, разбросанных внутри нашего 

сознания. Множество психологических ловушек (далее – «П-ловушки») 

можно свести к десяти группам, которые в виде целостной дескриптивной 

модели представлены на рис. 1. в качестве содержательного наполнения 

этой модели использована публикация Г. Тарасевича [11, с. 60-63].  

 

 
Рис. 1. Психологические ловушки в системе формирования 

линейного мировоззрения 
 

I - Эффект гомогенности аутгруппы; II - Субъективная ценность, 

иррациональный выбор; III - Субъективная ценность, иррациональный выбор; IV - 

Иллюзии справедливого мира; V - Эффект хиндсайта, эффект заднего ума; VI - 

Групповая поляризация; VII - Огрупленное мышление, группомыслие; VIII - Эффект 

простого объяснения; IX - Эффект яркой картинки (эффект ложной 

репрезентативности); X - Разрешение когнитивного диссонанса. 
 

Рассмотрим содержательную сущность этой модели более 
подробно в контексте децимальной (десятичной) группировки П-ловушек. 

Эту содержательную сущность по группам можно свести к следующему. 

Группа I. Эффект гомогенности аутентичной группы 
(аутгруппы). В качестве примеров этого эффекта психологи приводят 

такие суждения: европейцам кажется, что у них лица очень разные, а у 
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китайцев, негров и других «случайных» лица в основном одинаковые. На 

вопрос: «какие волосы у кавказцев?», как правило, слышится в ответ, что 

они «черные» (в действительности у них волосы могут быть не только 

черными, но и рыжими, русыми; древнее название Армении – айастан 

исходит от названия племени айастов – рыжеволосых альбиносов.  

К числу наиболее характерных примеров эффекта гомогенности 

следует отнести разделение мира на «своих» и «чужих». 

Психологи и физиологи считают, что эффект гомогенности у 

человека во многом предопределяется так называемым принципом 

когнитивной экономики. Мозг человека весьма ленив и всячески 

стремится сократить объем перерабатываемой информации, что, в свою 

очередь, предопределяет использование простых линейных схем 

анализа и не желание более обстоятельно анализировать психологию 

каждого отдельного субъекта.  

В результате попадания в такую ловушку государство Украина 

потеряло и теряет сотни тысяч научных и практических кадров, 

имеющих многолетний опыт работы. В стране наступил кадровый 

голод, что приводит к дефициту нелинейных оценок.  

Группа II. Субъективная ценность, иррациональный выбор 

Примерами данной П-ловушки являются взгляды и утверждения типа: 

люди делают то, что им выгодно (они предпочитают продавать 

подороже и покупать подешевле; «кто платит, тот и заказывает 

музыку»). В реальной жизни люди очень часто поступают 

иррационально – совершают поступки, которые кажутся невыгодными 

(это имеет место в личных отношениях, в политике, торговле). 

Проблему иррациональности в человеческом поведении детально 

описали ученый-психолог из Принстонского университета Даниэль 

Капеман и экономист-экспериментатор из университета Джорджа 

Мэйсона (Вирджиния, США) Вернон Смит, за что получили 

Нобелевскую премию по экономике в 2002 г. 

Иррациональность человеческого поведения проявляется в 

следующем. Казалось бы, люди делают выбор, учитывая большое числа 

факторов, условий и предпосылок, в том числе собственный опыт, 

культурные нормы, эмоциональный фон и т.д. и т.п. Однако: 

а) люди в целом проявляют иррациональность – сравнивая 

ситуации, они пытаются вспомнить что-то похожее, но более поздние 

события помнятся лучше (например, если вашего друга недавно 
ограбили, вы будете считать город опасным для жизни, потому что 

история с другом – это первое, что приходят в голову); 

б) в условиях неопределенности люди анализируют сложные 

ситуации на основе простых правил, они пытаются решать все слишком 
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быстро, приходя к неэффективным и ошибочным выводам. Примером 

такой психологической ловушки – иррационального мышления – являются 

попытки найти общее между событиями в Украине и Беларуси, а также 

найти общие черты цветных революций – «цветное название», горящие 

шины, пианино на площадках «протестантов», «коктейли Молотова» и т.д. 

такая аддитивность по существу приводит к примитивизму. 

Группа III. Фундаментальная ошибка казуальной атрибуции. В 

данном случае под «казуальной атрибуцией» (КА) понимается то, как 

мы объясняем причины поступков других людей или самих себя. 

Что касается сущности «фундаментальная ошибка» (ФО) КА, то 

она заключается в том, что ФО встречается очень часто. 

Социальные психологи подчеркивают, что при оценке причин 

поступков других, люди, как правило, преувеличивают роль 

особенностей характера и преуменьшают влияние социальной ситуации. 

Например, о человеке чаще всего судят так: взявший в руки оружие – 

агрессивен и жесток; жертвующий деньги сиротам – добр и отзывчив. 

К числу гипотез, объясняющих фундаментальную ошибку 

атрибуции, можно отнести эффекты заметности (явности) и не заметности 

(не явности). В жизни поведение человека – заметно, а обстоятельства, 

которые стоят за теми или иными действиями – не очень заметны. К 

сожалению, в Украине достаточно много случаев, когда отдельные лица в 

целях достижения эффекта заметности стремятся, исходя из отдельных 

частных случаев (казусов), доказать ложное или сомнительное 

положение, нанося тем самым вред имиджу или безопасности страны, что 

опять-таки говорит о линейном примитивизме. 

Группа IV. Иллюзия справедливого мира. Этот штамп проявляется 

в следующем: 

1) в условиях множества несправедливостей, болей, трагедий 

люди стараются «не брать в голову», абстрагироваться от этого, 

успокаивают себя тем, что жертвы в какой-то степени сами виноваты; 

2) бывает, что в человеке просыпается героическое начало и он 

может выражать готовность бороться с несправедливостью в мире. Но 

начинает представлять себе, что всю несправедливость и мерзость все 

равно побороть не получится. А все это его подводит к выводу, что 

жертвы несправедливостей не такие уж невиновные. В подобную 

ловушку попадают те, кто отвергает «презумпцию невиновности, 

создавая тем самым атмосферу подозрительности и недоверия, что 
приводит к расколу общества на группы, объединенных некоей 

аддитивностью, то есть линейностью взглядов. 
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Группа V. Ошибка хиндсайта, эффект заднего ума. Эта ошибка 

(эффект) особенно характерны для политиков-любителей. Очень мало 

политиков, которые признают свои ошибки. 

Эти ошибки психолог Элизабет Лофтус связывает с эффектом 

ложной памяти. Суть его заключается в том, что человек может 

внедрять в свою память то, что правильно прогнозировал события, хотя 

на самом деле ничего подобного не было. При этом каждая группа 

волей-неволей стремится к линейности мышления, не задумываясь о 

последствиях, имеющих нелинейный характер. 

Группа VI. Групповая поляризация. Весьма распространенный в 

общественных отношениях эффект социальной групповой поляризации 

можно сравнить с физическим эффектом Максвелла, который можно 

трактовать следующим образом: люди (частицы), заряженные 

одинаково, стремятся собраться в одной части пространства, люди 

(частицы) с другим зарядом перемещаются в другую. 

В человеческом сообществе в группах, объединенных для борьбы 

с чем-то (с властью, конкурентами и т.п.), как правило, поощряются 

любые высказывания против этого чего-то и осуждаются (хотя бы 

морально) какие-либо оправдывающие высказывания. Итоги этих 

процессов известны – каждая группа смещается в сторону радикализма. 

По существу, происходит линейность мышления в обратном 

направлении с игнорированием промежуточных нелинейных процессов 

лишь на основе прецедентности. 

Группа VII. Огрупленное мышление, группомыслие. К числу 

наиболее характерных примеров формирования «группомыслия» 

социальные психологи относят те решения, которые влекут за собой 

поражения, аварии, социально-экономические кризисы и катастрофы. 

Согласно Элиота Аронсона – автора термина «общественное животное» 

к наиболее известным и резонансным примерам «группомыслия» могут 

привести роковые явления, которые повлекли за собой тяжелые 

последствия: фашизация Германии, Италии, Испании, приведшие ко 

Второй Мировой войне; поддержанная правящей элитой Вьетнамская 

война (1963-1973) Соединенных Штатов Америки за геополитический 

плацдарм против коммунизма в Юго-Восточной Азии (через Вьетнам 

прошло около 9 млн. американских военнослужащих; наряду с 

вьетнамцами погибло 60 тыс. и было ранено более 300 тыс. американцев). 

Историки считают, что Вьетнамская война (1963-1973 гг.) была одной из 
самых тяжелых и грязных в американской истории. Только под давлением 

мирового сообщества 27 января 1973 г. в Париже было подписано 

Соглашение о прекращении войны и восстановления мира. 
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Навязываемая аддитивность мысли в виде группомысли приводит 

к фашизации (от слова фашина – сноп). 

Группа VIII. Эффект простого объяснения. Суть эффекта состоит в 

постулировании тезиса «Что такое хорошо – что такое плохо». По 

существу, игнорируются такие сложные явления, как диссипация, 

дивергенция, синергия, конвергенция, ковариация и т.д. реализация такого 

эффекта приводит к трактовке рыночных отношений как сугубо базарных и 

плановости как командно-административному методу. Объекты такого 

разделения становятся субъектами соответствующей аддитивности. 

Группа IX. Эффект яркой картинки (эффект ложной 

репрезентативности). Эффект проявляется преимущественно в 

средствах массовой информации – печатных и электронных. Как правило, 

этот эффект возникает при линейной передаче позиции владельца СМИ к 

объекту информированности. При этом какие-либо нелинейные 

промежуточные субъекты информации исключаются. Целью эффекта 

ложной репрезентативности является достижение аддитивности 

восприятия «картинки» - в этом смысле эффект играет роль П-ловушки. 

Группа Х. Разрешение когнитивного диссонанса. Диссонанс, 

рассматриваемый как несоответствие, противоречие является по сути 

формой неаддитивности, то есть нелинейности. Однако экзогенное или 

эндогенное разрешение диссонанса может привести к таким крайним 

формам П-ловушек, как фобизм и фанатизм 

Наиболее распространенными формами фанатизма являются – 

религиозный, национальный, спортивный. 

Фанатизм практически всегда сопровождается нетерпимостью к 

иным воздействиям и взглядам, а, главное, – неспособностью критично 

относиться к себе и своим действиям. 

В контексте нашего предмета исследований – социальной фобии, 

проблема фобизма является, вероятно, более сложной. Человек или 

социальная группа могут не обнаруживать отчетливого критического 

понимания беспочвенности, неразумности своих страхов, то это с точки 

зрения социологии не столько фобия, а патологические сомнения, 

опасения, заблуждения (в медицине это состояние называется «бредом»).  

Фобизм и фанатизм роднит (т.е. имеют общие характерные черты, 

определенные поведенческие проявления) например: а) избегания 

предмета фобии (фанатизма) с помощью навязчивых, ритуальных, 

радикальны действий; б) проявление патологии ненависти к предмету 
фобии (фанатизма); в) нередко проявляется поддержка этой фобии 

(фанатизма) значительной частью общества; г) воспроизводимые в 

обществе фобизм и фанатизм (даже спортивный), как правило, приводят 
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к крайне негативным последствиям – масштабным конфликтам, 

кризисам, катастрофам. 

В рассматриваемом контексте следует отметить, что в современно 

социально-политической литературе широко используется термин 

«ксенофобия» как неприязнь ко всему чужому.  

Примерами особо резонансного фобизма, приведшего к массовой 

гибели людей и уничтожению огромных материальных ценностей 

является германский нацизм периода 1933-1945 гг. Когда в мире стали 

известны злодействия, совершенные нацистами, появились версии, 

утверждающие, что большинство немцев не знали о преступлениях 

Гитлера. Эта была попытка снять с немцев часть вины за безумие их 

правителей. Но факты свидетельствовали, что рядовые немцы были не 

только осведомлены о Холокосте и других массовых репрессиях, но и 

относились к этому с пониманием и одобрением. 

Характерны ли явления фанатизма и фобизма для Украины, 

России и других стран бывшего СССР? Ответ однозначен – характерны.  

Дилемма этой проблемы такова: опыт развития человечества 

показывает, что развитие индивидуума, социальной группы как 

«ловушки», государства с патологией ненависти в долгосрочном плане 

всегда обречены на неуспех, разрушение. Нередко, многие политики и 

государственные деятели национальных республик бывшего СССР 

весьма активно использовали ранее и используют в настоящее время этот 

инструмент для объединения наций, страны. В тоже время определенной 

фобией в России можно считать фактическое неприятие суверенитета 

этих республик как части бывшей Российской империи и бывшего СССР, 

наследниками и продолжателями которых считают себя многие россияне 

(своеобразность аддитивности как пример линейности мышления). 

В заключительной части данной работы обратим внимание на 

некоторые важные вопросы, рассмотренных проблем, необходимые для 

разработки комплексных аналитических оценок, прогнозных разработок 

и подготовки управленческих решений в формировании 

образовательного пространства в Украине. 

1. Для анализа современных социально-экономических, 

экономико-экологических и социо-политических явлений и процессов 

характерен традиционный подход, который в своей основе исходит из 

линейных представлений о характере анализируемых сложных событий 

и явлений. Линейные представления о сложных событиях и явлениях, 
какими, например, являются социальные, политические, экономические 

конфликты и кризисы, как правило, неправомерно упрощают ход 

развития общественных явлений. 
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2. Традиционный линейный взгляд на сложные события, как 

правило, в анализе явлений и выработке рекомендаций приводит к 

определенным ловушкам, что неизбежно предопределяется: во-первых, 

недооценкой фактора маргинализации в обществе (социальной, 

политической, социокультурной), который, особенно в кризисных, 

форс-мажорных обстоятельствах связан с появлением и проявлением 

различных форм девиантного («отклоняющего») поведения и 

терроризма (не только на уровне власть предержащих, но и на уровне 

организованных и неорганизованных социальных групп); во-вторых, 

сужением понимания спектра возможных состояний и путей развития 

событий; в-третьих, упускаются из вида тенденции регресса, 

разрушения, в том числе и основного базиса развития общества. 

3. Нелинейный подход к анализу социально-экономических, 

политических и экономико-экологических явлений, процессов, событий 

с точки зрения выявления резервов повышения устойчивости развития 

общества, особенно в кризисных условиях, предопределяет 

необходимость выявления социально-политических и иных «ловушек», 

которые следует рассматривать как своего рода капканы, которые в 

лучшем варианте сдерживают поступательное развитие общества, а в 

худшем – разрушают общество. 

4. Анализ рассмотренных в настоящей работе явных «ловушек» 

применительно к резонансным событиям в Украине не исключает 

проявления новых неявных скрытых «ловушек», число которых, как 

правило, возрастает в условиях острых кризисов. Эта проблема требует 

дополнительных исследований, в том числе в плане роли и «веса» 

каждой «ловушки» в системе устойчивого развития страны. Данная 

проблема может быть решена путем формирования соответствующего 

образовательного пространства в стране. 
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2.2. Социальные основы управления в чрезвычайных ситуациях 

 

Каждый объект управления характеризуется существенными 

особенностями, отличиями, но научные методы управления имеют в 

своем арсенале общие принципы и методы воздействия на любой 

управляемый объект. Теория, практика и искусство управления 

применяются руководителем для достижения цели своей деятельности и 

позволяют выработать стратегию, комплекс средств и методов для 

решения поставленных задач при персональной ответственности за 

принимаемые управленческие решения. Определение целей, стратегии 

управления и осуществление принятых решений с помощью 

производственного коллектива составляют основной комплекс 

функциональных обязанностей руководителя. 

Каждый из управляемых объектов является системой, состоящей из 

отдельных, но взаимосвязанных частей, элементов. Причем система 

приобретает новые свойства, которыми не обладают составляющие ее 

элементы. 

Управление обеспечивает непрерывное и целенаправленное 
воздействие на управляемый объект, которым может быть 

технологическая установка, коллектив или отдельная личность. 

Управление есть процесс, а система управления – механизм, который 

обеспечивает этот процесс. Любой динамический процесс, в котором 
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могут участвовать и люди, состоит из отдельных процедур, операций и 

взаимосвязанных этапов. Их последовательность и взаимосвязь 

составляют технологию управленческого (в нашем случае) процесса. 

Строго говоря, технология управления состоит из информационных, 

вычислительных, организационных и логических операций, 

выполняемых руководителями и специалистами различного профиля по 

определенному алгоритму вручную или с использованием технических 

средств. Технология управления – это приемы, порядок, регламент 

выполнения процесса управления. 

Часто технологический процесс управления осуществляется в 

условиях неопределенности, при неполноте исходной информации. 

Однако дефицит информации не является непреодолимым препятствием 

для принятия прогнозного управленческого решения. 

Управленческая операция – законченное и целесообразное 

действие, направленное на выполнение конкретной задачи 

технического, организационного или социального характера. Каждая 

операция выполняется в соответствии с определенными правилами, 

инструкциями и должна быть увязана с предыдущими и последующими 

операциями технологического цикла. Прохождение операций во 

времени и пространстве и составляет процесс управления. 

Различают технические системы (энергосистемы, нефте-, 

газопроводы, информационно-вычислительная сеть, технологический 

процесс и т.д.), социально-экономические системы (отдельные 

предприятия, отрасли, транспортные системы, сфера обслуживания и 

торговля и т.п.) и отдельно выделяют особо сложные системы – 

организационные, основным элементом которых является человек – 

элемент сам по себе сложный, активный и далеко не всегда 

предсказуемый. 

Если процесс управления осуществляется человеком (оператор, в 

общем случае – руководитель), то такая система называется 

неавтоматической. Воздействие на управляемый объект в таких 

системах может осуществляться различными способами: механическим 

или электрическим. 

Для целесообразного управления объектом руководитель должен 

иметь информацию о его состоянии с помощью приборов или через 

исполнителей. Эта информация поступает руководителю по каналу 

обратной связи, сравнивается с требуемым режимом работы, и в случае 
необходимости на управляемый объект посылаются сигналы 

регулирования. Следует подчеркнуть, что объектом управления может 

быть не только техническое устройство, технологическая линия, но и 

такие сверхсложные управляемые системы, как коллектив, семья, 
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личность. В этом случае управление системой часто бывает весьма 

трудным, требующим большого опыта, знаний и искусства, так как ее 

реакции на команды управления зачастую неадекватны, иногда даже 

непредсказуемы и парадоксальны. 

В автоматических системах управления технологический процесс 

осуществляется без непосредственного участия человека. В этих 

случаях роль человека передается регулятору, который на основании 

полученной информации принимает соответствующее решение. 

Во многих определениях подчеркивается, что управление – это 

особый вид деятельности, специфическая функция, отличная от тех, 

которые выполняют другие члены организации. 

Управление как функция реализуется через выполнение особых 

управленческих действий – функций управления. Рассмотрение 

управления с этих позиций связано с разработкой таких вопросов, как 

состав и содержание всех видов управленческой деятельности, а также 

их взаимосвязи в процессе управления. 

Впервые состав управленческих функций был сформулирован 

А. Файолем (1841-1925), который разделил всю деятельность по 

управлению на пять основных частей: планирование, организовывание, 

распоряжение, координирование и контроль. В последующих 

разработках состав функций управления пополнялся, в том числе и за 

счет детализации тех или иных видов управленческих работ. Поэтому в 

ряде современных работ в качестве отдельных функций управления 

рассматривается множество управленческих действий, например 

мотивация, руководство, коммуникации, исследования, оценки, 

принятие решений, подбор персонала, представительство, ведение 

переговоров и заключение сделок и др. 

Деятельность по выполнению функций управления в МЧС 

осуществляется как процесс. Этот процесс позволяет сфокусировать 

внимание на взаимосвязанности отдельных управленческих функций в 

пространстве и времени. Все вопросы управления при этом 

рассматриваются через призму управленческих процессов, то есть через 

взаимоувязанные между собою управленческие действия (процедуры), 

направленные на принятие решений для реализации целей организаций. 

Выделяют три вида управления: техническое, биологическое, 

социальное: 

1) техническое – управление объектами на основе технических правил; 
2) биологическое – управление биологическими процессами с 

учетом законов природы, закономерностей развития тех или иных 

организмов; 
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3) социальное – управление людьми. В данном случае в качестве 

объекта управления могут выступать как группы людей (трудовой 

коллектив, обучающиеся и т. д.), так и отдельные люди. Самым 

сложным по своей структуре является управление государством, 

которое в широком смысле представляет собой объединение групп 

людей (трудовых коллективов, общественных объединений, наций и т. 

д.). Именно социальное управление является основной составляющей в 

содержании управления в целом. 

Ядро механизма управления в сфере МЧС составляет 

целенаправленное управляющее воздействие, включающее 

целеполагание и целеосуществление. 

Принятие решения в условиях неопределенности связано с 

выбором, результат которого зависит от интеллектуально-личностных 

особенностей человека. «Выбор» позволяет снизить уровень 

неопределенности ситуации, так как он способствует преобразованию 

ситуации неопределенности и делает ситуацию более предсказуемой. 

Процесс принятия решения недостаточно изучен с 

психологических позиций. Состояние изученности проблемы принятия 

решения таким образом относится к характеристике современного 

состояния и перспектив развития психологии. 

Одним из авторов, предпринявших прояснить психологические 

подходы к принятию решений, был Ю. Козелецкий. Он выделил четыре 

этапа в процессе принятия решения: создание субъективного 

представления о задаче; оценка последствия принятия альтернативных 

решений; прогнозирование условий, определяющих эффективность при 

принятии альтернативных решений; принятие решения на основе 

выбора из всех рассмотренных альтернатив. 

Следует отметить, что формирование субъективного представления о 

задаче, которую предстоит решить, может происходить в том случае, если 

задача окажется актуальной для данного субъекта. Решение задачи 

должно входить в область его интересов, обязанностей, амбиций и т.п. 

При этом субъект может принять задачу, если ее решение на его взгляд, 

может способствовать самоосуществлению, самосовершенствованию как 

максимум, либо может способствовать удовлетворению потребностей 

какого-либо уровня (от физиологического, безопасности, аффилиации до 

самоактуализации) как минимум. 

Уровень потребностей личности в значительной мере зависит от 
уровня развития интеллекта. В то же время интеллект субъекта позволит 

ему объективно («трезво») оценить задачу. 

Принятие задачи непосредственно связано с системой мотивов 

субъекта к деятельности, общению, познанию. 
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После принятия решения субъект начинает перебирать (оценивать) 

альтернативные способы, пути решения проблемы. На данном этапе 

принятия решения исключительно значимым является аналитический 

ум субъекта. 

Принятие решения, как правило, направлено на достижение 

результата, успеха в конкретной деятельности. Успех в любой сфере 

деятельности зависит не только от способностей, навыков, знаний, но и 

от мотивации достижения. Человек с высоким уровнем мотивации 

достижения настойчиво работает, стремясь достичь намеченных целей. 

Уровень мотивации в деятельности работников ОПЧС и принятие 

решения определяются: значимостью достижения успеха; надеждой на 

успех; субъективной оценкой вероятности достижения успеха; 

субъективными эталонами достижения. 

Мотивы достижения успеха или избегания неудачи являются 

личностными переменными и обусловлены базовыми характеристиками 

личности, такими как самооценка, направленность, ценностные 

ориентации, притязания и др. 

Качество принимаемого решения индивидом зависит от уровня его 

притязаний. Индивид с высоким реалистичным уровнем притязаний 

уверен в ценности своих действий при принятии решений. Принятие им 

решений связано с наличием устойчивых жизненных планов, 

стремлением к самоутверждению, ответственностью и готовностью к 

коррекции неудач за счет собственных усилий. 

Какими же принципами нужно руководствоваться, чтобы принять 

решение? Определите масштаб проблемы: не зацикливайтесь на мелких 

деталях, постарайтесь охватить проблему в целом. Подобно тому, как вы 

интересуетесь содержанием книги, просматривая ее оглавление, 

постарайтесь увидеть проблему полностью, чтобы определить ее масштаб. 

Рассмотрите возможные варианты: не принимайте решения, до тех 

пор не проанализируете все варианты ее решения, которые приходят к 

вам в голову. Постарайтесь посмотреть на проблему с разных сторон. 

Оцените возможные варианты, проанализируйте все плюсы и минусы 

каждого варианта решения проблемы. 

Не проецируйте прошлые неудачи на новую ситуацию: очень сложно 

справиться со страхом принятия решений, постоянно размышляя над 

ситуациями, в которых вы приняли решение и потерпели неудачу. 

Помните, успеха достигает лишь тот, кто умеет концентрироваться на 
своих победах и делать выводы из своих поражений. 

Одна голова хорошо, а две – лучше: в процессе обдумывания 

вариантов решения проблемы, вы можете привлекать советчиков, но в 

итоге, принимать решение все равно придется вам. Даже если вы 



104 

 

вооружитесь советом одного из выбранных вами экспертов и полностью 

примете его на вооружение, не забывайте, что за результаты отвечать 

вам и только вам. 

Не пренебрегайте своими чувствами: разумеется, никто не отрицает 

ведущей роли здравого рассудка и логического мышления в принятии 

решений и анализе проблем, связанных с принятием решения. Но нельзя 

также полностью исключать значение внутренних ощущений и чувств. 

Рациональное решение – это решение, которое основывается на 

базе аналитического процесса, и часто не зависящее от 

предшествующего опыта. 

Для того, чтобы принять управленческое решение, каждый 

сотрудник МЧС должен хорошо разбираться не только в понятийном 

аппарате, но и достаточно квалифицированно при этом применять на 

практике: методологию управленческого решения; методы разработки 

управленческих решений; организацию разработки управленческого 

решения; оценку качества управленческих решений. 

Методология управленческого решения представляет собой 

логическую организацию деятельности по разработке управленческого 

решения, включающую формулирование цели управления, выбор методов 

разработки решений, критериев оценки вариантов, составление 

логических схем выполнения операций разработки решений. Методы 

разработки управленческих решений включают в себя способы и приемы 

выполнения операций, необходимых в разработке управленческих 

решений. К ним относятся способы анализа, обработки информации, 

выбора вариантов действий и пр. Организация разработки 

управленческого решения предполагает упорядочение деятельности 

отдельных подразделений и отдельных работников в процессе разработки 

решения. Организация осуществляется посредством регламентов, 

нормативов, организационных требований, инструкций, ответственности. 

Технология разработки управленческого решения – это вариант 

последовательности операций разработки решения, выбранный по 

критериям рациональности их осуществления, использования 

специальной техники, квалификации персонала, конкретных условий 

выполнения работы. 

Качество управленческого решения – совокупность свойств, 

которыми обладает управленческое решение, отвечающих в той или 

иной мере потребностям успешного разрешения проблемы. 
Принятию решения предшествует выбор критериев, по которым 

будет принято решение. 

Чаще всего, обсуждая содержание функций управления в системе 

МЧС, имеют в виду совокупность объективно необходимых, устойчиво 
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повторяющихся действий, объединенных однородностью содержания и 

целевой направленностью. Функции управления системы МЧС 

порождаются разделением труда, объединяя однородные по характеру и 

общности промежуточных целей элементы совокупного воздействия, т.е. 

отдельные управленческие работы. Чтобы назвать функции управления, 

необходимо определить признаки однородности и общности целей, 

элементов целенаправленного воздействия. Ни одна из функций сама по 

себе или простая сумма функций не дает представления об управлении. 

Только в неразрывном единстве, диалектическом взаимодействии они 

образуют единый управленческий цикл. 

Управленческий цикл содержит в себе четыре функции: это 

планирование, организация, мотивация, контроль. 

Планирование. Эта функция представляет собой по существу 

процесс подготовки решений. 

Этапы планирования: постановка целей и задач; определение 

исходных предпосылок; выявление альтернатив; выбор наилучшей 

альтернативы; ввод и исполнение плана. 

Организация. Функция организации нацелена на упорядочение 

деятельности руководителя и исполнителей. Прежде всего, это оценка 

руководителя отдела изучение подчиненных, определение 

потенциальных возможностей каждого работника, расстановка сил и 

т. д. Вся эта организаторская деятельность протекает на фоне 

проявления вполне конкретных структур отдела МЧС. 

Мотивация. После проведения подготовительных мероприятий 

руководитель отдела должен обеспечить успешное выполнение работы. 

Контроль. Эта функция, как говорил Г.Файоль, «состоит в 

подтверждении того, что все идет в соответствии с принятым планом, 

существующими директивными документами и принятыми принципами 

управления». Другими словами, контроль — это процесс проверки и 

сопоставления фактических результатов с заданиями. 

Управление любым объектом, в том числе чрезвычайной 

ситуацией, всегда начинается с постановки целей. Люди (общество) 

преследуют три типа целей: 

Первый – задачи: те цели, которые надеются достичь в рамках 

планируемого периода; 

Второй – цели: те вехи, которых не надеются достичь в рамках 

планируемого периода, но рассчитывают достичь позднее и к которым 
предполагается приблизиться в рамках планируемого периода;  

Третий – идеалы: те цели, которые не считаются достижимыми, но 

допускают приближение к ним и в плановом периоде и за его пределами. 
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Применительно к чрезвычайным ситуациям формирование целей 

управления в методологическом плане определяется двумя 

фундаментальными характеристиками общества как саморазвивающейся 

биосоциальной системы. Во-первых, его способностью обеспечить 

собственную стабильность. Это достигается за счет так называемых 

обратных связей, благодаря которым общество, как и любой живой 

организм, способно преодолевать внешние угрозы, уменьшать риск 

своего разрушения. Во-вторых, способностью обеспечить собственное 

развитие, используя положительные обратные связи, которые 

содействуют поддержанию изменчивости системы, ее эволюции. 

Таким образом, предотвращение причин возникновения 

чрезвычайных ситуаций и их самих является наиболее эффективной 

стратегией управления, в максимальной степени приближающей нас к 

идеализированной цели – полной безопасности развития общества. 

Управление в условиях чрезвычайных ситуаций – одно из самых 

непростых государственных управлений. Оно требует от 

государственных органов власти, во-первых, быстроты и оперативности 

в принятии решений, во-вторых, слаженность и мобильность при 

осуществлении специальных мер по защите населения и окружающей 

среды, в-третьих, развитую систему оповещения и предупреждения 

населения о чрезвычайных ситуациях и т.д. 
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2.3. Соціально-психологічна взаємодія в сучасному 

освітньому просторі 

 

Вступ. В умовах сучасного суспільства питання освіти молодого 

покоління набувають особливого значення, оскільки нові пріоритети 

розвитку цього суспільства, що орієнтовані на врахування 

індивідуальних рис людини в певній соціальній сфері, виділення 
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студента / учня як головного суб‘єкта в навчальному процесі, призводять 

до вибору нових форм соціально-психологічної взаємодії в цій площині, 

що в результаті гарантують досягнення головної мети навчання – не лише 

набуття студентом нових знань, але й умінь і навичок їх застосування, і 

поряд із цим – сформованості особистості, яка здатна до власної 

інтерпретації готових ідей, а також до продуктивної комунікації. 

Уміння комунікувати передбачає наявність особливої 

компетентності, що включає знання про довколишній світ, здатність 

виділяти основні з них, які є найбільш актуальними в певних умовах, а 

також здібність установлювати продуктивні зв‘язки в межах фахового 

спілкування. Ці риси виробляються в процесі соціально-психологічної 

взаємодії в освітній сфері, де кожен її суб‘єкт –студент, викладач, 

практичний психолог, адміністратор, члени сім‘ї – роблять внесок у 

формування такого комунікативного комплексу. Те, що сам студент 

(учень) також бере участь у цьому процесі, не викликає сумніву, адже 

мотивація потребує обов‘язкового зворотнього зв‘язку – індивідуальної 

рефлексії з продуктивним результатом. Саме тому ми маємо дослідити 

рольову специфіку кожного суб‘єкта освітньої комунікації в межах 

соціально-психологічної взаємодії.  

Виклад основного матеріалу. Освітнє середовище вченими 

розглядається як цілісний соціально-психологічний простір, що 

передбачає чітко структурований комплекс умов, взаємозв‘язків і 

залежностей, цілей і мотивів, взаємин і позицій та в якому здійснюється 

цілеспрямований психологічний вплив педагогів-викладачів на 

студентів [1, С. 5]. Тобто передбачається створення відповідної 

атмосфери навчання, освітнього контексту, де б студенти не лише 

отримали потрібні їм у майбутньому знання й навички, але й набули 

вмінь виявляти особисті концептуальні твердження, вибирати найбільш 

ефективні засоби навчальної діяльності та налагодження міжособистісних 

стосунків, і не лише з іншими студентами, але й з викладачами та іншими 

працівниками навчального закладу. Українські вчені А. Гірняк, 

О. Васильків О. [2], Г. Горбань [3], Л. Джигун, В. Хіміч [4], 

В. Москаленко [5] розглядають такі процеси, послуговуючись категоріями 

психології, І. Беседовська [6], Т. Равчина [1], Н. Слободяник [7] та інші – у 

контексті особистісно орієнтованого навчання.  

Узагалі питання психологічної взаємодії досліджувалися 

німецькими вченими ще з ХІХ століття, проте предметна сфера нашого 
дослідження обмежується спілкуванням в освітньому процесі, що в 

українській науці також диференціюється. Зокрема, Одеська наукова 

школа психологічної взаємодії досліджує сферу менеджменту, а 

Львівська – освіти. Проте таке розмежування має формальний характер, 
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оскільки головна мета психологічної взаємодії є спільною – пріоритет 

гуманістичного начала в розвитку людини, винайдення певних чеснот, 

які мають бути сформовані в кожного члена соціуму. Оскільки ж 

педагогічна взаємодія розглядається як засіб спілкування, що забезпечує 

комунікацію між суб‘єктами освітнього процесу та стимулює розвиток 

їх особистості, З. Ковальчук додає ще одну її функцію – формування 

нових особистісних психологічних утворень, що потребує регулярного 

моніторингу стану співвідношення такої взаємодії в окремому 

освітньому закладі та загалом у державній сфері освіти [8, С. 79]. 

Недарма вчені акцентують не лише на взаємодії суб‘єктів процесу 

навчання, але й на особливостях розвитку їхньої комунікативної 

соціалізації. Тобто провідна функція освіти – розвивальна, яку 

Н. Слободяник убачає в таких принципах: 1) основна мета освіти – 

розвиток людини, зокрема її духовної сфери; 2) основа освітнього 

процесу – взаємодія вчителя й учня, паритетні відносини, що 

передбачають взаємовплив і взаємодію; 3) критерій ефективної 

діяльності вчителя – уміння організувати навчальний процес, що 

передбачає як створення умов для саморозвитку учня, так і розвиток 

самого педагога; 4) розвивальна освіта будується на використанні 

психологічних особливостей розвитку учнів і педагогів [7]. Саме в таких 

умовах можуть бути сформовані означені З. Ковальчук нові особистісні 

психологічні утворення. 

Відповідно до означеного нами вище виділення студента як 

головного суб‘єкта в навчальному процесі його рольову специфіку в 

межах соціально-психологічної взаємодії проаналізуємо першою. 

Т. Равчина описує особливості взаємодії студента з освітнім 

середовищем через мотив міжособистісної комунікації молоді в умовах 

спільноти, що об‘єднана певними цільовими орієнтирами до цивілізованого 

європейського суспільства, згідно з положеннями щодо організації 

освітнього процесу, відповідно до яких студент як головний суб‘єкт 

навчально-пізнавальної діяльності набуває нових знань, спираючись на 

власний (або його близьких) досвід, а тому нову інформацію він сприймає й 

інтерпретує саме через цю призму, причому ефективним у цьому є не 

прийняття певної готової думки, а саме власна її інтерпретація, а також 

предметний обсяг навчання, що стосується практичного застосування та 

особистого інтересу. Ці моменти має враховувати викладач, пропонуючи 

студентові ситуації й контексти, у яких ті набувають досвіду 
міжособистісної взаємодії [1, С. 4]. Тобто саме комунікативний аспект 

взаємодії студента з викладачем стає в ній вирішальним.  

Тому до процесу формування комунікативних умінь у 

психологічній площині привернено увагу дослідників, які визначають 
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відповідні його складові. Зокрема, Л. Березовська називає серед них 

такі: урахування індивідуальних психологічних особливостей студента, 

насамперед його інтелектуального розвитку; виявлення рівня розвитку в 

нього комунікативних умінь – керувати власною поведінкою, бути 

спостережливим, уважним, креативним; розуміти свого співрозмовника, 

його психічний стан; уміти вербально й невербально спілкуватися, 

будувати своє мовлення відповідно до обставин комунікації [9, С. 22]. 

Л. Джигун і В. Хіміч визначають комунікативну компетентність як 

сукупність знань, умінь і навичок, що виявляються в комунікативних 

діях, забезпечуючи ефективність процесу спілкування та досягнення у 

площині наведення стосунків зі студентами, колегами в навчальній 

діяльності [4, С. 41].  

Така компетентність обов‘язково включає комплекс умінь, які 

диференціюються від простих до складних: уміння вербального й 

невербального спілкування (говорити, слухати, використовувати міміку, 

жести, умовні позначення тощо); уміння розподіляти власну увагу 

(розрізняти більш потрібні предмети для вивчення й менш потрібні); уміння 

соціальної перцепції (розуміти внутрішній стан партнера в комунікації, 

прогнозувати його реакцію щодо певного впливу); репрезентативне уміння 

(показати себе перед студентською аудиторією вмілим фахівцем); уміння 

керувати своєю поведінкою у спілкуванні (зменшувати ступінь реагування 

на певні психологічні подразники); уміння встановити діловий та 

емоційний контакт зі студентами (за допомогою комунікативного 

пристосування, атаки, утримання чи перехоплення ініціативи у 

спілкуванні); усе це з метою використати процес спілкування на вирішення 

педагогічних завдань – навчання й виховання. 

Отже, міжособистісна взаємодія студентів відбувається в різних 

формах комунікації, де суб‘єкт виконує різноманітні ролі, розвиває 

міжособистісні контакти, виробляє власне ставлення до нових знань і 

розуміння проблем з обов‘язковим зворотнім процесом у стосунках із 

викладачем. Це суб‘єкт-суб‘єктна форма комунікації в навчальному 

процесі, що, за аналізом Т. Равчиної, передбачає задіяння механізмів 

взаєморозуміння (у певному полі взаємних інтересів і позицій), 

координації (погодженість на таку співпрацю), узгодження (формування 

спільних намірів і мотивації до взаємостосунків) – як між студентами, 

так і між студентом і викладачем [1, С.7]. Узагалі соціальна взаємодія, за 

словами Н. Слободяник, відбувається у процесі спільної діяльності та 
спілкування, що передбачає й спадкоємництво поколінь, коли життєвий 

досвід переходить від однієї генерації до іншої (разом із наслідуванням 

поведінки старших) [7]. Тобто можна зробити проміжний висновок про 

потребу соціалізації молодого покоління громадян України.  
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Щодо такої соціалізації студентів у процесі психологічної взаємодії 

І. Беседовська виділяє важливий мотив адаптації до нових умов навчання, 

що відбувається на першому курсі й передбачає три форми: 1) формальну 

(пристосування до нового комунікативного оточення, змісту й сутності 

навчального процесу в університеті на відміну від колишньої школи); 

2) соціально-психологічну (інтеграція в групі з іншими першокурсниками 

та загалом університетському середовищі, початки соціальної взаємодії з 

іншими, зокрема й викладачами); 3) дидактичну (адаптація до нових форм 

подання навчального матеріалу, виявлення особистих інтелектуальних 

можливостей і здібностей студента-першокурсника). Ці різновиди адаптації 

зумовлюють і певні труднощі, що виявляються в низькій успішності вже на 

першій сесії, ускладнення сприйняття нового навчального матеріалу тощо 

[6, С. 10-12]. Зарадити цьому можуть відповідні педагогічні заходи, серед 

яких – виявлення студентів, у яких виникають такі труднощі, і допомога їм, 

зокрема ознайомлення їх із правилами й рисами вищої освіти, запобігання 

зайвій насиченості навчального матеріалу, формування вміння сміливо 

викладати свої думки тощо.  

В. Москаленко відзначає, що у процесі соціалізації молодої 

особистості виникають ситуації, що потребують організаційного впливу у 

площині засвоєння життєвого досвіду старших поколінь. З іншого боку, 

стихійна соціалізація частіше не прийнятна [5, С. 107]. Тобто виховання 

передбачає обов‘язкову організованість, що й пропонує традиційна 

система освіти, яка до того ж передбачає зворотній зв‘язок, за якого 

міксуються здавалося б неспівмірні явища – індивідуалізм і колективізм.  

Другий суб‘єкт міжособистісної взаємодії в освітньому процесі – 

викладач – виконує роль уже не лише учасника комунікації (навіть 

активного), але й її стратега – особи, що планує її етапи, засоби й 

методи, соціалізує її відповідно до власних намірів і державних 

орієнтацій освіти. Тому роль викладача у процесі соціалізації 

особистості, зокрема й студента, аналізується як у площинах суб‘єктно-

вчинкової парадигми та психологічного моделювання, так і загалом у 

загальному розумінні актуальності цього процесу в державному житті.  

Г. Горбань, аналізуючи положення Закону України «Про освіту», 

серед учасників освітнього процесу – учнів (студентів), їх батьків, 

працівників освітньої сфери – виділяє саме вчителів (викладачів) як 

виконавців мети освіти, що безпосередньо здійснюють усебічний 

розвиток особистості житини (юнака), її талантів і якостей, сприяють 
формуванню властивостей, потрібних для успішної її самореалізації. У 

свою чергу інші організатори навчального процесу працюють для 

забезпечення таких умов навчання, у яких ця мета здійснюється, що 

також справляє позитивний (або негативний) вплив на психологічний 
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розвиток особистості та її комунікативні риси як учасника 

міжособистісного спілкування [3, С.17-18]. Також на це впливає й 

суспільство, формуючи певні орієнтації щодо мотивації молодої людини 

до отримання нових знань, – це можуть бути умови швидких змін, 

високої технологічності життя, глобалізації світу тощо. Тому викладач 

мусить перебудовувати своє фахове мислення відповідно до змін у 

суспільстві, опановуючи нові форми освітньої взаємодії та створюючи й 

освоюючи новітні технології, зокрема інтерактивні й комп‘ютерні.  

Щодо рольових особливостей спілкування викладача А. Гірняк та 

О. Васильків зазначають, що деякі з них впливають на загальний стан 

психологічного контактування в освітньому процесі. Так, загравання зі 

студентами, що має на меті отримання популярності серед групи, 

властиве недосвідченим викладачам; самоусунення чи дистанціювання 

свідчить про фахову неспроможність або адміністративно-командний 

стиль управління; і навпаки – ефективним є спілкування, у якому 

робиться спільна справа, що мотивує студентів краще за все, або ж 

спілкування на науковій основі, що створює атмосферу серйозного 

дослідження [2, С. 85]. Відповідно до цього вченими визначаються 

моделі комунікативної поведінки викладача – диктаторська 

(волюнтаристська), неконтактна (одностороння), вибіркової уваги 

(неадекватна), зосередженості на собі (егоїстична), запрограмованого 

реагування (формалістична), авторитарна (адміністративно-командна) та 

активної взаємодії (прогресивна) [2, С. 86], з-поміж яких саме остання 

(як позитивна) передбачає мирне співіснування поруч зі студентським 

колективом, надання прикладу, як потрібно робити, або мікс цих двох 

моделей, що відображає повноцінні суб‘єкт-суб‘єктні зв‘язки.  

У площині ж виховної функції викладача О. Пасічник виділяє 

соціальний різновид фахових комунікативних умінь, що передбачають 

«здатність спрямувати суспільний потенціал на задоволення потреб 

особистості на основі застосування комунікативних стратегій і 

тактик» [10, с. 133]. У такому разі викладач мусить насамперед 

орієнтуватися в соціальній ситуації, де відбуваються як заплановані, так 

і непередбачені події, що порушують стабільні зв‘язки людини з 

довколишнім світом, і це впливає на цілісність моральних, соціальних, 

етнічних цінностей і традицій.  

Таким чином, викладач має бути інтегрований у процес навчання 

у формі співробітництва, що, за словами Л. Березовської, має 
відбуватися виключно в умовах спілкування, заснованого на 

взаєморозумінні студента й викладача, на емоційності подання 

навчального матеріалу, на інноваційних формах, зокрема інтерактивних, 

що загалом сприятиме формуванню у студентів мотивації до отримання 
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нових знань і, відповідно, самовдосконалення [9, С. 22-23]. Це 

відповідає стратегії діалогу, яку А. Гірняк та О. Васильків розподіляють 

у межах ефективної психологічної взаємодії суб‘єктів освітнього 

процесу на кілька напрямків: 1) порозуміння (досягнення спільних 

орієнтирів у навчанні); 2) переконання (шлях логічного доведення, 

правильного мотивування); 3) співробітництво (емпатичні відносини, 

взаємодопомога в навчанні); 4) авторитетність (активний вплив 

викладача, але без зайвого тиску на особистість). Така стратегія 

спрацьовує із застосуванням різноманітних психологічних прийомів – 

навіювання, зараження, наслідування, емпатії, гумору [2, С. 87], які 

допомагають досягти зазначеного вище співробітництва.  

У свою чергу Л. Джигун і В. Хіміч соціальному діалогу як 

суб‘єкт-суб‘єктній взаємодії надають таких ознак: рівність позицій, 

базована на толерантному ставленні до співбесідника, емоційна 

відкритість і довіра партнеру у спілкуванні. У такому процесі дві 

особистості формують спільний психологічний простір, у якому 

вирішуються як конфлікти, так і навчальні завдання, відбувається 

ефективна взаємодія. Таким чином реалізуються функції психологічної 

взаємодії через спілкування в освітньому процесі – інформаційно-

комунікативна (передання навчальної інформації), регулятивно-

комунікативна (регулювання поведінки у спілкуванні), афективно-

комунікативна (урахування впливу емотивної сфери) [4, С. 412. Тобто 

відбуваються психологічні процеси пізнання особистості, обміну 

інформацією, організації навчальної діяльності, обміну ролями, 

самоствердження, зацікавлення цінностями інших осіб і соціальних 

груп, привернення їх до власних цінностей та ін.  

Принагідно зауважимо, що кожен суб‘єкт навчально-виховного 

процесу мусить мати здатність до педагогічної взаємодії, компонентами 

якої З. Ковальчук називає мотиваційний (орієнтованість особистості на 

таку взаємодію з потребою в міжособистісній взаємодії, емпатією та 

позитивним сприйняттям партнерських відносин), когнітивний (здатність 

до самопізнання та саморегуляції з наявністю теоретичних знань про таку 

взаємодію), поведінковий (наявність комунікативної компетенції з 

відповідним толерантним ставленням до співбесідників) [8, С. 80-81]. 

Тому тут задіяні механізми оволодіння знаннями, самовдосконалення 

особистості, самоперетворення її в умовах комунікації.  

Проте в умовах психологічної взаємодії викладача й студента не 
лише відбуваються позитивні процеси, що формують нові якості, але й 

наявні певні психологічні бар‘єри, які А. Гірняк та О. Васильків 

диференціюють таким чином: зумовлені особистісними та фаховими 

властивостями викладача (наприклад, адміністративний імперативний 
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стиль спілкування, невміння організовувати колектив студентів тощо); 

зумовлені особистісними психологічними рисами студента (наприклад, 

індивідуалізм, юнацький максималізм, некреативність, невміння 

спілкуватися з товаришами чи педагогом, підлабузництво тощо); 

зумовлені специфікою предмета вивчення (складність засвоєння, 

надмірна насиченість інформацією, нелогічність структурування 

матеріалу, розуміння непотрібності такого предмета для майбутньої 

фахової діяльності тощо); зумовлені несприятливими чинниками 

навчального середовища, в якому відбувається освітній процес 

(суперництво між студентами, булінг, ментальні відмінності, санітарно-

гігієнічні умови, гендерні проблеми тощо) [2, С. 85]. На нашу думку, це 

традиційні педагогічні проблеми, що властиві будь-якій системі освіти 

та виховання, у будь-якому суспільстві за будь-якого політичного 

режиму, оскільки ґрунтуються вони переважно на суб‘єктивній основі.  

Ще одним суб‘єктом соціально-психологічної взаємодії в освітній 

сфері є адміністрація навчального закладу, адже згідно з 

характеристикою освітнього простору, за якою основним ресурсом є 

особистісно орієнтований підхід до навчання (для соціальної взаємодії 

між його суб‘єктами); основною метою такої взаємодії є створення умов 

для розвитку молоді (фізичного й психологічного); а розвиток 

освітнього простору є умовою для розвитку кожного учня та шкільного 

мікросоціуму (у площині комунікації) [7], ці складові / чинники 

підлягають передусім адміністративному контролю.  

Наприклад, в умовах сучасної тривалої пандемії COVID-19 мають 

ураховуватися й нові психологічні умови комунікації в освітньому 

процесі, тобто до функцій консультативно-методичної (для учасників 

освітнього процесу), просвітницької (для батьків учнів і студентів) 

додається превентивна – для захисту здоров‘я та створення безпечних 

умов для спілкування під час навчання. Ці аспекти належать до 

рольових функцій психологічної служби в закладах освіти, що 

конкретизуються у відповідному Листі МОН [11], де визначаються 

психодіагностична, консультативна, корекційно-відновлювальна, 

розвивальна, просвітницька, навчальна, організаційно-методична, а 

також комунікативна робота, що органічно вписується в актуальний 

освітній процес.  

Практичний психолог у сфері освітньої взаємодії є посередником 

у системі взаємовідносин суб‘єктів освітнього середовища, а тому 
впливає не лише на студента / учня чи викладача / учителя, але й на 

загалом процес спілкування, ситуацію в навчальному закладі. Тобто він 

взаємодіє як із дітьми, так і з дорослими, як індивідуально, так і в групі, 

контролюючи взаємовідносини як у колі студентів / учнів, так і колі 
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викладачів, адміністрації [10, с. 133]. Виховна ж функція діяльності 

психолога передбачає втягнення вихованців у соціальний і навчальний 

процеси з ознаками їх соціалізації – формуванням соціальних потреб, 

розвитком соціальних здібностей, установленням взаємодії з іншими 

суб‘єктами, що загалом формує у студентів комунікативні вміння.  

Г. Горбань визначає конкретні напрямки роботи психолога 

освітнього закладу, що впливають на загальний психологічний контекст 

навчальної діяльності, зокрема в аспекті соціально-психологічної 

взаємодії: психологічне забезпечення та супровід освітньої діяльності 

педагогів; підтримувальна робота з учнями, які виявляють труднощі у 

власній соціалізації в освітньому процесі; консультування керівників 

навчального закладу [3, С. 18]. Тобто в цьому переліку функцій 

практичного психолога відзначаємо його безпосередній вплив на 

розвиток не лише особистості учня / студента, але й особи педагога та 

менеджера у площині його адаптації до нових умов світового розвитку, 

зокрема освітньої сфери (акмеологічні, гендерні тощо аспекти).  

У такому разі психолог має враховувати динамічні зміни у світі та 

освіті, до яких мусять бути готові й учні / студенти, й учителі / 

викладачі. Ці зміни передбачають швидкий розвиток дитини, її 

соціалізацію, що є набагато складнішою в дорослих людей – її батьків і 

вчителів. Тому цих суб‘єктів освітньої діяльності потрібно об‘єднати в 

певних аспектах таких змін – наприклад, в інтерактивних, коли 

комунікація відбувається негайно, без затримок і пауз на обдумування. 

У таких умовах саме дорослі мусять виявляти нові способи взаємодії для 

порозуміння з молоддю, відшукуючи адекватні вирішення нових 

завдань освітньої взаємодії.  

З іншого боку, З. Ковальчук психологічний супровід навчально-

виховного процесу в сфері освіти розглядає комплексно – як систему 

фахової діяльності педагогів, психологів, спрямованої на «забезпечення 

активізації змістовних характеристик усіх структурних компонентів 

педагогічної взаємодії, а також стимулює процес розвитку через 

навчання суб‘єкта навчально-виховного процесу на всіх етапах його 

індивідуального та соціального становлення і самоствердження». Сюди 

ж додається і спрямованість студентів «на актуалізацію власних 

потенційних особистісних можливостей» основним завданням 

психологічного супроводу навчально-виховного процесу зі створенням 

«ситуації розвивальної взаємодії, забезпечення оптимальним умов для 
ефективного набуття знань, вироблення і засвоєння нових умінь і 

навичок» для власної самореалізації [8, С. 80]. Тобто психологічна 

взаємодія в освітньому просторі передбачає залучення всіх суб‘єктів 

навчальної діяльності (комунікації), а також батьків.  
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Проте процес такої взаємодії через комунікацію стає можливим 

лише за наявності у студентів мотивації до соціальної активності, що 

також має певний суб‘єктивний вимір. Так, у монографічному 

дослідженні, присвяченому соціалізації особистості, В. Москаленко 

застосовує й вимір генетичної психології, за яким соціальність людини 

з‘являється ще до її народження, у потребі боротися за життя, а тому 

людина має перебувати в постійному русі, динамічних відносинах із 

довколишнім соціумом, тобто у розвитку «від однієї якісної ступені до 

іншої». Тобто соціалізація «відбувається через активне включення 

особистості у всі види взаємодії її життєвого простору» [5, С. 46, 49]. 

З. Ковальчук у генетичному аспекті розглядає й педагогічну взаємодію, 

відповідно до чого визначає принцип поліваріативиості, за яким 

відбувається добір оптимальних шляхів удосконалення такої взаємодії 

через розвиток її засобів, прийомів і технік, що має «покращити перебіг 

і результати навчально-виховного процесу та стимулювати всіх 

учасників до самореалізації [8, С. 79], через що молода особистість стає 

зацікавленою у власному інтелектуальному й фаховому розвитку. 

І зрештою постає ще один суб‘єкт психологічної взаємодії в 

освітньому просторі – сім‘я студента / учня, його батьки, які мають 

неабиякий вплив (навіть вирішальний) на формування особистості. Вони 

формують для цього власне середовище, що надає підтримку дитині у 

площині сприяння чи гальмування її саморозвитку. У такому разі, за 

словами В. Москаленка, діти набувають потрібних у житті загалом і 

навчанні зокрема комунікативних навичок – особистісної взаємодії, 

осмислення життєвих / суспільних норм і цінностей, засвоєння соціальних 

ролей (зокрема й гендерних, статевих). Означене власне середовище 

позначається вченими як «мала група», що поряд зі сприйняттям сім‘ї як 

складової суспільства є «транслятором макросоціальних відносин» і 

«середовищем мікросоціальної взаємодії» [5, С. 46].  

Функція транслювання передбачає в такому разі передання 

цінностей соціальної культури – релігійних традицій, етнічних і 

моральних стереотипів, коли батьки є своєрідним джерелом вибору 

дитини з-поміж такого комплексу потрібних елементів, у чому старші 

стають підсвідомим і свідомим прикладом для них. Це відбувається 

через постійне спілкування в колі сім‘ї, починаючи з народження 

дитини, тобто комунікативний аспект постає й тут провідним, 

спрощуючи отримання потрібних знань і навичок. Навіть у складні 
періоди стосунків дітей із батьками в сім‘ї перші все одно так чи інакше 

сприймають досвід старших. З іншого боку, для досвіду молодших 

важливим стає не лише приклад членів сім‘ї, але й інших старших осіб, 

які складають найближче позашкільне оточення. Це може бути сусід, 
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тренер або партнер у певній грі – улюбленому занятті (музика, шахи, 

комп‘ютерні ігри тощо). Тобто навіть прагнення незалежності як 

провідний чинник дорослішання «уживається» з потребою зовнішнього 

впливу на особистість.  

Таким чином, сім‘я та інші важливі (значущі) для юнака / юнку 

особи справляють вплив на процес його / її соціалізації, що зміцнюється 

в умовах навчального закладу під час взаємодії з учителем / викладачем, 

практичним психологом і групою однолітків. Головне в цьому процесі – 

формування нових якостей особистості, серед яких провідними стають 

комунікаційні.  

Висновки. Отже, у межах соціально-психологічної взаємодії в 

освітній сфері визначаються рольові функції суб‘єктів навчальної 

діяльності – студентів (реалізація мотивації до самореалізації та 

соціалізації), викладачів (побудова стратегії сприяння самореалізації та 

соціалізації студентів), і практичних психологів (посередництво у 

системі таких взаємовідносин, вплив як на студента, так і викладача, і 

загалом на комунікативний процес у навчальному закладі). Загалом усі 

задіяні в цьому процесі суб‘єкти мають бути зацікавлені в розвитку 

студента як майбутнього фахівця. 

Сьогодні, в умовах карантинних обмежень (пандемія COVID-19), 

студенти / школярі потрапили в нові психологічні умови взаємодії в 

освітньому просторі, коли в роботі з ними окрім консультативно-

методичної (для учасників освітнього процесу) та просвітницької (для 

батьків учнів і студентів) функцій додається ще й превентивна – для 

захисту здоров‘я та створення безпечних умов для спілкування під час 

навчання, а також молодь мотивується таким чином до саморозвитку й 

самоконтролю. Ці аспекти обов‘язково мають враховуватися при 

плануванні роботи всіх служб кожного навчального закладу освіти 

України. 
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2.4. Формування навичок критичного мислення на практичних 

заняттях з іноземної мови в немовному закладі вищої освіти 
 

Активний розвиток суспільства, інтенсивні процеси глобалізації й 

інформатизації вимагають від сучасного здобувача освіти абсолютно 

нового типу мислення, який дасть змогу пристосуватися до постійних 

соціальних змін, генерувати нові ідеї, а також здійснювати комплексний 

аналіз отриманої інформації та давати їй об‘єктивну оцінку. Саме тому в 

сучасному освітньому просторі важливу роль відіграє критичне 

мислення, яке є основою навчальної діяльності. Організація навчально-

виховного процесу будь-якого навчального закладу повинна бути 

спрямована передусім на розвиток критичного мислення здобувачів 

освіти, що допоможе їм оволодіти основними компетенціями, які 

необхідні для соціалізації особистості та формування її 

індивідуальності. Сьогодні критичне мислення стає технологічною 

базою сучасної освіти, його розвиток диктується різноманітними 

соціальними зрушеннями та безперервним розвитком суспільства. 

Бурхливий потік інформації, що його отримує сучасна людина з 

найрізноманітніших (часом досить сумнівних джерел), потребує 

ретельного аналізу. Критичне мислення ми бачимо саме такою 

здатністю до аналітичної обробки отриманої інформації, що 

супроводжується віднесенням її до категорії «істинної» чи «хибної». 

Таким чином, критичне мислення допомагає вирішувати не лише 

навчальні й наукові, а й повсякденні питання: розпізнавати фейкову 

інформацію, маніпулятивні прийоми, у яких використовується псевдо-

логіка, помилки логічного мислення (паралогізми). А отже, критичне 

мислення безпосередньо пов‘язане з логікою. 

Хоча в Україні термін «критичне мислення» досі загалом 

сприймається в негативному контексті як безсумнівна критика та 
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заперечення всього нового, у США та європейських країнах розвиток 

критичного мислення вже досить тривалий час є одним із освітніх 

пріоритетів. Так, С. О. Терно зазначає, що ідея розвитку критичного 

мислення зародилася у США, вона сягає своїм корінням у праці відомих 

американських психологів ХХ ст. В. Джеймса та Дж. Д‘юї, звідки 

почала активно поширюватися [1]. 

Знання фактичної інформації є надзвичайно важливим, але не 

менш важливою є здатність працювати з інформацією, розрізняти ідеї та 

знаходити логічні зв‘язки між ними, а також розпізнавати правдиву та 

хибну інформацію, тобто аналізувати та оцінювати її. Цей підхід може 

допомогти підготувати студентів до їхньої майбутньої професійної 

діяльності у світі, що постійно змінюється. 

Згідно з роботами сучасних педагогів та психологів, критичне 

мислення визначається як «розумне, рефлексивне» мислення (Дж. А. 

Браус, Д. Вуд) [2], що дозволяє об‘єктивно міркувати, діяти логічно 

відповідно до здорового глузду, дозволяє поглянути на речі з різних 

точок зору і відмовитись від власних забобонів, відкрити нові 

можливості для вирішення проблем. Можна використати досить 

популярну в світі сучасної освіти таксономію Б. Блума [3] для 

визначення критичного мислення: критичне мислення  це розвиток 

мислення високого рівня, мислення на рівні аналізу, синтезу та оцінки. 

Поняття критичного мислення є досить неоднозначним, оскільки, на 

думку К. Норсуорсі та Г. Паша, воно «не може бути зведене до окремого 

набору фактів чи навичок; це радше цілісний спосіб наближення до 

знань і самого процесу мислення» [4]. 

Тим не менше, критичне мислення можна визначити як процес 

віднесення зовнішньої інформації до знань людини, прийняття рішень щодо 

того, що можна прийняти, що потрібно доповнити, а що відхилити [5]. 

Елла Шихалєєва пропонує наступні етапи формування 

критичного мислення на уроці: 

1. Виклик. Вчитель створює проблемну ситуацію, навіюючи 

спогади про цю тему у своїх учнів, посилаючись на власний досвід. На 

цьому етапі мета уроку озвучується, учні приймають її, і є мотивація їх 

подальшої діяльності. 

2. Розуміння (або семантичний етап). Цей етап передбачає 

ознайомлення з новою інформацією. На етапі рефлексії учні стикаються 

з новою інформацією; вони намагаються вирішити проблему, 

спираючись на інформацію, надану вчителем, текст підручника або 

документа. Студенти висловлюють свої ідеї та аргументують їх. 
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3. Рефлексія. Цей етап включає роздуми, аналіз, творчу 

інтерпретацію. На етапі рефлексії погляди учнів коригуються на основі 

нової інформації, яку вони отримують, набуваючи нових знань [5]. 

І. Головска та І. Талабішка зазначають, що чіткого алгоритму дій 

вчителя з метою формування критичного мислення у студентів 

неможливо виділити, але можна виокремити певні умови, створення 

яких здатне стимулювати та спонукати учнів до критичних мислення. 

Технологія розвитку критичного мислення пропонує певні методи, 

прийоми та стратегії, що поєднують навчальний процес за типом 

навчальної діяльності у поетапній реалізації кожного етапу уроку. 

Технологія розвитку критичного мислення шляхом вивчення мови має 

чотири етапи: 

1. Розминка. Урок пропонується розпочати зі скоромовки для 

активізації ротового апарату учнів. 

2. Виклик (фаза актуалізації виклику). На цьому етапі учні 

читають текст, відтворюючи знання, згадуючи все, що вже було відомо з 

теми. Це початкове занурення дозволяє студентам встановити рівень 

своїх знань, що є надзвичайно важливим, оскільки міцні знання можна 

сформувати лише на основі того, що вже відомо. Перш ніж читати текст, 

учитель ділить учнів на групи і дає завдання («Істинне-хибне»; дайте 

відповіді на наступні запитання щодо тексту; прочитайте фразу та 

поясніть її англійською мовою), які вони повинні виконати під час 

уроку. Прочитавши текст, учні обговорюють почуте в групах. Саме під 

час дискусії підвищується активність учнів, їхнє мислення, мовлення 

дуже важливі, оскільки, говорячи про свої думки, студенти переходять 

на рівень самосвідомості, виявляють зацікавленість темою дослідження, 

заглибленість у неї. Ця зацікавленість визначає мету навчання, адже є 

вирішальним моментом. 

3. Розуміння (ознайомлення з новою інформацією, аналіз 

інформації, особисте розуміння). На цьому етапі критичне мислення 

розвивається через низку критичних питань для кращого розуміння 

тексту. Учні оцінюють інформацію, отриману з тексту, вони ділять її на 

вже відому, нову та хибну. 

4. Рефлексія (фаза розмірковування). Це один із найважливіших 

етапів уроку критичного мислення. Метою цього етапу є здатність учнів 

визначити та зрозуміти основні компоненти діяльності – її зміст, тип, 

методи, проблеми, шляхи їх вирішення, отримані результати. Підводячи 
підсумки уроку, рефлексія розглядається як зворотний процес до 

початку уроку, що дозволяє учням посилатися на події, що відбулися, 

порівнювати мету уроку з досягнутими результатами, планувати 

необхідну корекцію. На цьому етапі студенти вдосконалюють і 



120 

 

поповнюють свій словниковий запас, висловлюють різноманітні думки 

та вибирають правильні [6]. 

Як бачимо, запропоновані різними дослідниками етапи мають 

багато спільного. Нам потрібні етап виклику, етап сприйняття 

інформації та етап розуміння інформації. 

На етапі розуміння пропонуються асоціативні стратегії. Це 

логічний ланцюжок, стратегія кластерів, ―концептуальне колесо‖, 

асоціації, дерева слів, мозковий штурм тощо. 

У логічному ланцюжку студентам дається певне слово, а також 

група інших слів. Завданням може бути пошук непарного слова або 

розрізнення правильної відповіді (тест із множинним вибором). 

Дерева кластерів та дерева слів мають багато спільного - вони 

мають основне слово (тему) та відповідні семантичні одиниці: 

              

 
Рис. 1. Дерево кластерів «Метали» 

 

Дерево слів може складатися зі слів, запропонованих учнями під 

час ігор «Логічний ланцюжок» або «Асоціації»  усі слова, пов‘язані з 

темою, записуються, а дерево слів малюється власноруч або за 

допомогою спеціального програмного забезпечення. Існує також 

достатня кількість комп‘ютерних програм, що генерують дерева слів 

тексту, підбираючи найбільш часто вживані слова. Також можна 

створити хмару слів, вставляючи текст (наприклад, за допомогою 

онлайн-програми WordClouds.com). 

Одним із багатьох корисних вправ на цьому етапі є розгадування 
головоломок. Група студентів розділена на кілька команд, і кожна 

команда отримує текст, розрізаний на абзаци. Завдання - скласти текст 

його частин. Це завдання передбачає таку діяльність, як логічне 

мислення, вислуховування співрозмовника, обговорення та прийняття 

спільного рішення. Командна робота важлива для розвитку критичного 
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мислення, оскільки задіяні різні погляди та точки зору, що стимулює 

навички аналізу. Запропоновані варіанти обговорюються, критикуються, 

а потім приймаються або відхиляються. 

Задаючи питання до тексту, С. Кадирова пропонує скласти 

питання двох категорій, низького та високого рівнів. Питання низького 

рівня - це ті, що починаються з «Хто ...? Що…? Де ...? Коли…?» тощо. 

Це питання для перевірки загального розуміння тексту. Питання 

високого рівня стосуються більш складної ментальної побудови  

аналізу, синтезу, узагальнення, конкретизації, виявлення причинних 

причин і починаються з «Чому ...? Чому ти так думаєш…? Яка різниця 

між…? Якби ти був ..., ти б ...?» тощо [7]. 

Окрім роботи з текстами, розвиток критичного мислення може 

здійснюватися багатьма іншими шляхами. Наприклад, деякі посібники з 

граматики пропонують логічні головоломки та загадки, щоб робити 

заняття цікавішим. Можна також використовувати збірки головоломок 

іноземною мовою, що вивчається. Такі головоломки розвивають мовні 

навички та активізують процес мислення учнів та корисні на етапі 

розмірковування. 

Наступні логічні загадки взяті з «Фантастичної книги логічних 

головоломок» («Book of Logic Puzzles») М. Манделл та Е. Чановіца [8]. 

 

 
Рис. 2. Логічні загадки з «Фантастичної книги логічних головоломок» 



122 

 

Такі головоломки й загадки залучають учнів до активного 

сприйняття інформації замість пасивного. Деякі загадки поєднують 

логічну задачу з загальнонауковими знаннями, наприклад: 

«Poor Mr. Teddy was found dead in his study by Mr. Fiend. 

Mr. Fiend recounted his dismal discovery to the police: «I was walking 

by Mr. Teddy‘s house when I thought I would just pop in for a visit. I noticed 

his study light was on and I decided to peek in from the outside to see if he 

was in there. I walked through the snow towards the window, and I had to 

wipe the condensation off the window to see inside. That is when I saw his 

body. I kicked in the front door to confirm my suspicions of foul play. I called 

the police immediately afterward.» 

The officer immediately arrested Mr. Fiend for the murder of 

Mr. Teddy. How did he know Mr. Fiend was lying?» 

(«Бідолашного пана Тедді» знайшов мертвим у своєму кабінеті 

пан Фінд). 

Пан Фінд розповів поліції: «Я прогулювався біля будинку містера 

Тедді, збираючись завітати у гості. Я помітив, що світло у його кімнаті 

горить, і я вирішив зазирнути ззовні, щоб побачити, чи він там. Я 

пройшов по снігу до вікна, і мені довелося витерти конденсат з вікна, 

щоб заглянути всередину. Тоді я побачив його тіло. Я штовхнув ногою 

передні двері, щоб підтвердити свої підозри. Відразу після цього я 

зателефонував до поліції». 

Офіцер негайно заарештував пана Фінда за вбивство пана Тедді. 

Звідки він знав, що пан Фінд бреше?» [9]. 

Зазвичай студенти легко розпізнають брехню пана Фінда, 

оскільки знають, що конденсат взимку з‘являється всередині, а не за 

межами будинку. 

Реалізація стратегій критичного мислення на уроках англійської 

мови є дуже ефективною і водночас розважальною діяльністю. 

Використовуючи прийоми та стратегії, розроблені вченими, ми можемо 

визначити найбільш ефективні серед них, підібрати вправи, які 

відповідатимуть віку та фізіологічним особливостям учнів, що створить 

необхідні умови, щоб переконати їх у тому, що кожна їх думка чи ідея є 

бажаними та обґрунтованими. Це значно збільшує їх активність та 

аспект інтелектуального розвитку, оскільки намір критикувати виникає 

у людей з нормальним рівнем розвитку й самоповаги, коли вони 

стикаються з позицією, яка суттєво суперечить їхній, заважає їхньому 
життю. Однак цей намір не завжди призводить до відхилення або зміни 

цієї позиції; зрештою, сильна критика не спрямована на утвердження 

власного пріоритету будь-якою ціною. Натомість вона прагне по-
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справжньому вирішити проблему, націлена на об‘єктивне сприйняття 

фактів та життя загалом. 

Таким чином, критичне мислення  це освітній підхід, 

орієнтований на розвиток самостійної та мислячої особистості, на 

самосвідомість учнів та розвиток їхнього потенціалу, націлений на їх 

здатність застосовувати отримані знання на практиці та адаптуватися до 

мінливого світу. Використовуючи методи розвитку критичного 

мислення на уроках іноземної мови, ми заохочуємо комунікативну 

активність здобувачів освіти, що в свою чергу сприяє їх пізнавальній 

діяльності та самовдосконаленню. Групова робота повинна 

використовуватися як важливий засіб сприяння розвитку критичного 

мислення учнів на заняттях з іноземної мови 

 
Джерела 

1. Терно, С. О. (2015). Критичне мислення: стратегії та процедури. Наукові праці історичного факультету 

Запорізького національного університету, (44 (2)), 227-230. 

2. Braus, J. A. & Wood, D. (1993). Environmental Education in the Schools: Creating a Program that Works. 

Washington: Peace Corps. Direct access: [Electronic source]. – Access mode: 

http://www.peacecorps.gov/library/pdf/M0044_enveduc.pdf  

3. Bloom, B. S., et al. Taxonomy of educational objectives. Vol. 1: Cognitive domain. New York: McKay, 1956, 

20 – 24. 

4. Pasch, G., Norseworthy K. Using Internet Primary Sources to Teach Critical Thinking Skills in World 

Languages. - Westport: Greenwood Press, 2001. – 135 p. 

5. Шихалеева, Э. Е. Развитие критического мышления как средство формирования коммуникативных 

навыков на начальном этапе обучения английскому языку// Муниципальное образование: инновации и 

эксперимент. - 2013. - №3. – С. 22-26. 

6. Головска, І. Г., Талабішка, І. Р. Упровадження стратегій критичного мислення на уроках англійської 

мови// Наука і освіта. – 2014. – №2. – С.72-77. 

7. Кадырова, С. А. Развитие критического мышления на уроке иностранного языка // Молодой ученый. – 

2015. – №3. – С. 777-780. 

8. Mandell, M. (1986). Fantastic Book of Logic Puzzles. Sterling Publishing Company, Inc. 

9. Most People Can‘t Solve These 3 Mysteries. If You Can, You‘re In The Top Percent! Electronic source]. – 

Access mode: https://www.littlethings.com/solve-these-3-mysteries/1?utm_medium=google&vpage=2 

 

Рифицкая Ирина Ивановна 

Кандидат психологических наук, доцент 

Белорусский государственный экономический университет 
 

2.5. Дистанционная форма обучения как инновационный 

метод получения образования 

 

Рост «наукоемкости» производства обусловил в последнее время 

обострение проблемы подготовки в учреждениях высшего образования 

страны кадров высокой квалификации. Предвосхищая возникновение 

определенных трудностей, руководством ВУЗов уже сегодня 

предпринимаются следующие меры, которые позволят в будущем 

существенно упростить решение этой проблемы: дальнейшее 

совершенствование «классических» форм обучения студентов; развитие 
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современных педагогических технологий, в том числе и в 

дистанционном обучении студентов. Практически во всех развитых 

странах стремительными темпами развивается дистанционное обучение, 

что объясняется заинтересованностью современного человека в 

повышении уровня знаний, а также в получении дополнительного 

образования с целью гибкого перестроения своей деятельности в 

условиях изменчивого экономического рынка. 

Наряду с традиционными заочными и очными формами обучения 

в ВУЗах мира в последнее время начинает активно внедряться система 

«виртуальных университетов» (СВУ) [11], которая позволяет 

осуществлять обучение студентов с помощью информационных 

технологий не только в учебном заведении, но и на работе, дома или в 

рассредоточенных учебных центрах. Внедрение СВУ обусловлено 

ростом востребованности кадров высокой квалификации в связи с 

повышением «наукоемкости» современного производства. Технической 

же предпосылкой возможности существования СВУ является разработка 

в последнее время компьютерных систем обучения.  

Результаты предварительно проведенного анализа литературы 

свидетельствуют о том, что в основе любой компьютерной системы 

обучения должна лежать четкая модель представления и организации 

учебного материала, а разработка систем указанного класса должна 

осуществляться в рамках единого методологического подхода. 

Наряду с этим, процесс непрерывного образования специалистов 

(а это является «центральной» идеей внедрения СВУ) требует 

адаптивного подбора используемого материала. Адаптивность учебных 

ресурсов заключается в зависимости содержания и/или формы 

представления материала от характеристик пользователя. Суть 

адаптации заключается в возможности «подстраиваться» под цели 

обучения, уровень знаний обучаемого и его предпочтения. 

Необходимым условием для этого является разработка адаптивного 

гипермедиа учебного курса, то есть курса, организация материала в 

котором произведена в виде гипертекста с использованием 

возможностей мультимедиа, то есть учебно-методического комплекса. 

Термин «дистанционное обучение» (distance education) еще до 

конца не устоялся как в русскоязычной, так и в англоязычной 

педагогической литературе. Встречаются такие варианты как 

«дистантное образование» (distant education), «дистантное обучение» 
(distant learning), телеобучение (teletraining). Но все же наиболее часто 

употребляется термин «дистанционное обучение» [Гозман, Шестопал 

1999]. 

https://moluch.ru/archive/145/40765/
https://moluch.ru/archive/145/40765/
https://moluch.ru/archive/145/40765/
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Н.В. Монахов определяет дистанционное обучение как некую 

форму получения образования, использующую «в процессе обучения 

лучшие традиционные и современные методы, а также средства 

обучения, основанные на современных компьютерных технологиях» [3]. 

В работе С.В. Агапонова дается следующее определение: 

«Дистанционное обучение (ДО) – взаимодействие учителя и учащихся 

между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному 

процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные 

формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами 

Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность» [4]. 

Дистанционное обучение – это специфичная форма обучения, 

поскольку она предполагает основную опору на средства новых 

информационных и коммуникационных технологий, мультимедийных 

средств, средств видеосвязи, иную форму взаимодействия студента и 

преподавателя, студентов между собой. Вместе с тем, как любая форма 

обучения, любая система обучения она имеет тот же компонентный 

состав: цели, обусловленные социальным заказом для всех форм 

обучения; содержание, также во многом определенное действующими 

программами, стандартами для конкретного типа учебного заведения, 

методы, организационные формы, средства обучения. 

В настоящее же время число учреждений ДО разных типов и 

уровней в мире превысило 1100. В ряде стран (Китай, Латвия, 

Нидерланды, Алжир, Великобритания, Турция и др.) доля студентов, 

получающих образование дистанционно, составляет от 10 до 25%, а, к 

примеру, в Республике Корея, 83% университетов внедрили у себя 

систему дистанционного обучения, что выдвинуло страну в число 

мировых лидеров в использовании информационно-коммуникационных 

технологий в образовании.  

Одним из наиболее авторитетных в области дистанционного 

образования сегодня признается Пенсильванский университет (Penn 

State University). Его опыт использовался ЮНЕСКО при создании 

концепции виртуального университета. Дистанционные 

образовательные бизнес-программы составляют 25% всех 

дистанционных образовательных программ в Америке. Такие компании 

как General Motors, J. C. Penny, Ford, Wal-Mart, Federal Express 

осуществляют повышение квалификации персонала через частные 
корпоративные образовательные сети. Внутреннюю спутниковую 

образовательную сеть использует для этих целей корпорация IBM. 
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Анализ отечественной и зарубежной теории и практики 

дистанционного обучения позволяет отметить характерные 

особенности, присущие ДО. 

К плюсам дистанционного образования можно отнести:  

 индивидуальный темп обучения – скорость изучения 

устанавливается самим студентом в зависимости от его личных 

обстоятельств и потребностей;  

 свободу и гибкость – студент может выбрать любой из 

многочисленных курсов обучения, а также самостоятельно планировать 

время, место и продолжительность занятий;  

 доступность – независимость от географического и временного 

положения обучающегося и образовательного учреждения позволяет не 

ограничивать себя в образовательных потребностях;  

– экономическая эффективность – дистанционное обучение 

обходится на 50% дешевле традиционной формы получения высшего 

образования; 

 мобильность – эффективная реализация обратной связи между 

преподавателем и обучаемым является одним из основных требований и 

оснований успешности процесса обучения;  

 технологичность – использование в образовательном процессе 

новейших достижений информационных и телекоммуникационных 

технологий;  

 социальное равноправие – равные возможности получения 

образования независимо от места проживания, состояния здоровья, 

элитарности и материальной обеспеченности обучаемого;  

 творчество – комфортные условия для творческого 

самовыражения обучаемого.  

– технология дистанционного образования открывает массу 

перспектив для людей с ограниченными возможностями.  

Но существуют и очевидные минусы:  

 отсутствие очного общения между обучающимися и 

преподавателем;  

 необходимость наличия целого ряда индивидуально-

психологических условий. Для дистанционного обучения необходима 

жесткая самодисциплина, а его результат напрямую зависит от 

самостоятельности и сознательности студента;  

 необходимость постоянного доступа к источникам информации;  

 как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических 

занятий;  

 отсутствует постоянный контроль над обучающимися;  
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 недостаточная разработанность учебных программ и их 

адаптированность к дистанционному обучению. 

В настоящее время основными технологиями дистанционного 

обучения являются следующие: 

- Кейсовая технология – дистанционная образовательная 

технология, основанная на предоставлении обучающимся 

информационных образовательных ресурсов в виде 

специализированных наборов учебно-методических комплексов, 

предназначенных для самостоятельного изучения с использованием 

различных видов носителей информации. 

- Интернет-технология (сетевая технология) – это дистанционная 

образовательная технология, основанная на использовании глобальных 

и локальных компьютерных сетей для обеспечения доступа 

обучающихся к информационным образовательным ресурсам и для 

формирования совокупности методических, организационных 

технических и программных средств реализации и управления учебным 

процессом независимо от местонахождения его субъектов. 

- Телекоммуникационная (информационно-спутниковая) 

технология – технология дистанционного обучения, основанная на 

использовании спутниковых средств передачи данных и телевещания, а 

также глобальных и локальных сетей для обеспечения доступа 

обучающихся к информационным образовательным ресурсам, 

представленным в виде цифровых библиотек, видеолекций и др. 

Все эти технологии следует рассматривать как результат 

сложения более элементарных технологий дистанционного обучения. 

Классификационным признаком указанного деления технологий, в 

основном, служит способ доставки учебного материала от 

образовательного учреждения к обучаемому и результатов его работы 

обратно. Как правило, ни одна из этих технологий не используется в 

чистом виде, а реализуется совместно с элементами других 

дистанционных образовательных технологий. 

Наряду с термином «distance learning» – «дистанционное 

обучение», в литературе часто используется термин «open and distance 

learning» – «открытое и дистанционное обучение», подчеркивающий тот 

факт, что по сравнению с традиционным обучением дистанционное 

открыто для более широкой аудитории. Открытое обучение не 

предполагает вступительных экзаменов и доступно любому 

желающему; более того, оно может быть «неформальным» (nonformal, 

informal learning), т.е. не завершаться получением соответствующих 

документов об образовании. 
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В последнее время (с 1990 гг.) в связи с развитием 

информационных и коммуникационных технологий дистанционное 

обучение обрело «второе дыхание» в виде электронного обучения – 

«electronic learning», «e-learning» (ЭО). При этом необходимо отдельно 

подчеркнуть, что внедрение в образовательный процесс информационных 

технологий отнюдь не исключает использование традиционных печатных 

материалов, непосредственного общения с преподавателем (в том числе и 

с помощью теле- или видеоконференций) и т.д. 

Системный подход к проблеме дистанционного обучения позволил, 

используя методы электронного обучения, повысить его эффективность 

путем внедрения в практику программных систем, обеспечивающих 

комплексное решение задач обучения. К таким системам относят: 

системы управления содержанием обучения, системы доставки учебных 

материалов «в нужное время в нужном количестве в нужное место», 

системы тестирования, подсистемы управления компетенциями для 

отслеживания результатов обучения, системы интерактивной поддержки 

обучающей среды, системы управления знаниями, системы управления 

обучением (Learning Management Systems). 

Надо отметить, что методы электронного обучения используются 

не только учебными заведениями, но и крупными корпорациями, 

заинтересованными в повышении образовательного уровня своих 

сотрудников. К примеру, корпорация Microsoft использует подобные 

подходы в области использования информационных технологий в 

образовании, объединяя их под термином «Connected Learning 

Community» (CLC). Концепция CLC представляет собой простую, 

но достаточно мощную совокупность информационных технологий в 

образовании, лучших методов традиционного обучения и нового 

понимания самого процесса обучения. Согласно этой концепции, мир 

является постоянно обновляемой средой обучения, в которой 

использование информационных технологий расширяет возможности 

обучения, предоставляя необходимый практический опыт их внедрения. 

Отличительными чертами современного подхода к электронному 

обучению являются: комплексность, системность (комплексный охват 

целевых групп, системное решение вопросов организации и обеспечения 

ЭО); акцент на развитие современных педагогических технологий на 

базе информационной образовательной среды (проблемное и проектное 

обучение, обучение в сотрудничестве и др.); динамично изменяемые 
структуры; управление процессами; управление знаниями в процессах 

электронного обучения и его обеспечения. 
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Технология дистанционного обучения широко стала 

использоваться в образовательном процессе учреждений высшего 

образования Республики Беларусь. Из чего состоит дистанционное 

обучение в вузах РБ? 

Занятия. Вузы предлагают онлайн-лекции, вебинары, форумы в 

семестрах и обязательный комплекс аудиторных часов, когда студентам 

дается база теории и инструкции: что учить, где искать, куда 

углубляться, список заданий, темы исследовательских проектов. 

Электронные материалы. Внутри электронного вуза есть видео, 

аудио, текстовые данные, презентации по каждой дисциплине и задания: 

тесты, рефераты, эссе, лабораторные, практические, – которые студент 

выполняет в семестрах и отправляет преподавателям. 

Контроль. В семестрах преподаватели отслеживают активность 

студентов в личном кабинете, где виден каждый визит учащегося и все 

его действия: что читал, что и как решал, что скачивал, какие лекции 

смотрел. Проверяют контрольные, лабораторные, рефераты эссе, 

публикуют результаты в профиле. 

Сессии проходят как у заочников и очников в 80% случаев. Обычные 

письменные или устные зачеты и экзамены в университете. Если онлайн-

тесты, то с включенной камерой и инициализацией по паспорту. 

Курсовые и диплом. Научные работы пишут удаленно под 

контролем научного руководителя, который отслеживает и 

координирует процесс. Защита чаще всего проходит в вузе, как на 

очном. В присутствии комиссии студент представляет проект, отвечает 

на вопросы. Но проводятся и удаленные защиты по видеоконференции. 

Суть такая же – комиссия слушает презентацию выпускника, задает 

вопросы, принимает решение по оценке. 

Основными преимуществами дистанционного обучения студенты 

выделяют: гибкий график и темп учебного процесса (87,3%); 

возможность совмещать обучение и работу (73,2%); технологичность 

процесса (53,8%); получение практических навыков (41,7%); обучение в 

комфортной и привычной обстановке (57,1%); лѐгкость обновления 

содержания и возможности архивации старого материала (33,5%); 

экономия времени (38,7%) и экономия средств (46,2%). И лишь 5,7% 

респондентов ответили, что «никаких преимуществ в дистанционном 

обучении не видят».  

Основными трудностями, с которыми сталкиваются студенты при 
дистанционном обучении это отсутствие прямого очного общения с 

преподавателем – 37,5%; проблемы, связанные со сложностью 

содержания курса – 27,3%; недостаточное качество дистанционного 

материала – 13,8%.  



130 

 

Главными препятствиями в развитии дистанционного обучения 

респонденты назвали низкий уровень материально-технического 

обеспечения учебного процесса, отсутствие в нормативно-правовых 

документах признания дистанционного обучения как самостоятельной 

формы высшего образования, новизна данного вида обучения. 

Для совершенствования системы ДО следует сочетать 

дистанционное образование с очной формой обучения (63%), усилить 

практические составляющие в дистанционном образовании (27%), 

широкое использование различных образовательных платформ (49%). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что дистанционная 

форма обучения востребована среди современной молодежи, но еще 

требует большой работы по улучшению технической и теоретической базы. 

В качестве оптимальных способов учебного взаимодействия с 

преподавателем, по результатам опроса, получили следующие данные: 

вебинар – 46,4%; форум – 39,1%; видеосервисы (Open meetings, Skype) – 

32,2%; практическая работа, представленная в цифровом виде, с 

отзывом от преподавателя – 29,5%; индивидуальные консультации – 

30,6%: сочетание инструментов: трансляция экрана, групповые чат и 

аудиоконференция, совместные документы в GoogleDocs – 41,5%; 

электронная почта – 13,7%. Безусловно, использование 

информационных технологий в обучении для современных студентов 

более привлекательно, нежели традиционные формы обучения. 

88,2% студентов в целом удовлетворены использование 

технологии дистанционного обучения в образовательном процессе, и 

лишь 11,8% респондентов высказали не удовлетворенность 

дистанционным обучением.  

Результаты проведенного опроса показали, что респонденты, 

проводя эвристическую оценку эффективности дистанционного 

обучения, отмечают тот факт, что ДО обладает таким недостатком как 

отсутствие непосредственного «живого» общения «преподаватель-

студент» в ходе изучения последним учебного материала. Частично 

данную проблему можно решить путем использования смешанного 

обучения, когда сочетаются методы электронного обучения и 

традиционное преподавание в аудитории в очном режиме, так как 

«чисто электронное» обучение снижает объем и качество выполняемых 

студентами лабораторных исследований, то есть снижает долю 

«практической составляющей» их обучения. 
Сочетание традиционного обучения с современными 

технологиями в образовательном процессе позволит добиться 

наилучшего качества профессиональной подготовленности будущих 

специалистов в вузе. Индивидуализация и дифференциация обучения 
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поможет развить профессиональные умения, творческие способности 

обучающихся, тем самым повысит уровень подготовленности 

выпускников образовательных учреждений. 
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3.1. Современные тенденции в профессиональной языковой 

подготовке будущего специалиста 

 

Процессы глобализации, развивающиеся международные 

отношения и стремительное развитие информационных технологий 

привели к созданию международного образовательного и 

межкультурного пространства. В соответствии с современной 

концепцией модернизации образования главной целью современного 

образования, в том числе профессионального образования, является 

подготовка квалифицированных специалистов, конкурентно- способных 

на рынке труда. Ключевыми положениями прежних концепций 

образования было, в основном, репродуктивное обучение, направленное 

на усвоение и воспроизведение определенных знаний и умений. 

Приоритетными в современной концепции образования является 

формирование общественного и культурного интеллекта (social and 

cultural intelligence), развитие и раскрытие творческих способностей, 

познавательно-активное образование, стремление самостоятельно 

совершенствовать свой образовательный и профессиональный 

потенциал. Специалист-выпускник современного вуза должен иметь 

высокий уровень гуманитарных, социальных, общенаучных, 

общепрофессиональных, специальных знаний, умений и навыков и при 

накоплении практического опыта успешно осуществлять активную 

профессиональную деятельность. Имея фундаментальную научную, 

методическую и практическую подготовку, специалист должен уметь 

самостоятельно принимать профессиональные решения с учетом их 

социально-экономических последствий и непрерывно углублять свои 

знания и совершенствовать умения и навыки, анализировать 

исторические и современные проблемы жизни общества, знать и 

понимать в ней место и роль своей профессиональной деятельности, 

проблемы и тенденции ее устойчивого развития.  

Возросший культуроносный потенциал иностранного языка 

ставит в процессе обучения языку в контексте профессиональной 

коммуникации задачу преодоления языкового и этнокультурного 
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барьера между коммуникантами в ходе осуществления эффективной 

профессиональной деятельности, прогнозирования трудностей в 

общении и провалов в коммуникации. Актуальным в области 

подготовки специалиста-выпускника современного вуза является не 

только формирование навыков иноязычного общения. Для обучения 

навыкам эффективной деловой коммуникации необходимо учесть 

несколько важных составляющих, среди которых: 1. комплексное 

владение целым рядом компетенций, которые определяют цели и задачи 

обучения иностранному языку в современном вузе; 2. сочетание 

личностного подхода в обучении с обучением в команде; 3. Развитие у 

обучаемых социального, культурного, эмоционального интеллекта; 

4. формирование способности к интеркоммуникации с применением 

современных методов и технологий. 

Конечной целью обучения иностранному языку мы видим в 

формировании интегрированных компетенций: языковой 

(фонологической, грамматической, лексической, семантической), 

профессиональной, стратегической, социокультурной, 

коммуникативной, когнитивной, которые обеспечивают специалисту 

возможность эффективно выполнять свои профессиональные 

обязанности, используя иностранный язык как инструмент 

профессиональной деятельности в иноязычном (полностью или 

частично) мультикультурном окружении. Поскольку сфера 

деятельности специалистов в области международных отношений 

(в широком смысле термина) развивается и расширяется очень 

динамично, предусмотреть и исчислить все возможные 

коммуникативные общие и профессиональные ситуации невозможно. 

Поэтому формирование языковых навыков, общих и частных речевых 

умений на базе когнитивной и социокультурной, стратегической 

компетенций приобретает особую важность [2]. Эти подходы в 

сочетании с общей педагогической установкой на педагогику 

сотрудничества заложены и в стандартах подготовки специалистов (при 

двух ступенях образования — бакалавров, магистров) по иностранному 

языку, в формировании которых кафедра принимала участие, и в 

базовых и типовых учебных программах, разработанных на кафедре. 

При этом учитывался как опыт аналогичных учебных заведений, так и 

европейский (стандарты Совета Европы) и мировой опыт преподавания 

английского языка (активное участие преподавателей кафедр в работе 
Белорусской ассоциации преподавателей английского языка – 

ассоциированного члена международной ассоциации преподавателей 

английского языка как иностранного – IATEFL). В тестировании 

полученных навыков и умений используются общепринятые 
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международные шкалы тестирования TOEFL (Test of English as a Foreign 

Language), AELTS (Advanced English Language Skills), IELTS 

(International English Language Testing System). 

Разнообразие производственной деятельности будущего 

специалиста-международника обуславливает многокомпонентность его 

профессиональной сферы, которая последние годы становится все более 

сложной и многогранной, и где каждая входящая в состав область имеет 

специальный тезаурус, ситуации взаимодействия, специфическую 

номенклатуру коммуникативных и практических интенций и стратегий их 

достижения. Варьируясь в зоне специальной коммуникации, 

профессиональное взаимодействие практически инвариантно при 

формировании межличностных отношений представителей различных 

стран и культур, поскольку передается общепринятыми поведенческими 

нормами, а также коммуникативными правилами и принципами 

социокультурного значения. Неразрывная связь и взаимодействие 

межличностной и специальной коммуникации в профессиональной сфере 

позволяют выделить наиболее важные компоненты коммуникативной 

компетенции в деловом общении на международной арене: 

- умение порождать и адекватно интерпретировать информацию 

на иностранном языке, т.е. осуществлять текстовую деятельность; 

- умение идентифицировать концептуальную систему партнера по 

коммуникации. Это знание социокультурных особенностей партнера, 

отражающихся на специфике структурирования им деловых ситуаций и 

реализации им стратегий и тактик, речевых сигналов взаимодействия; 

- умение идентифицировать психоповеденческие особенности 

коммуникативного поведения представителей делового иносоциума в 

конкретной ситуации профессионального взаимодействия; 

- умение строить процесс коммуникации в соответствии с 

закономерностями и правилами речевого общения; 

В профессионально-трудовой сфере общественные институты 

определяют как заданность ролей, так и характер взаимодействия 

коммуникантов. Предполагается, что выпускник современного вуза 

должен обладать коммуникативной компетенцией, необходимой для 

квалифицированной информационной и творческой деятельности в 

различных сферах и ситуациях делового партнерства, совместного 

бизнеса. Коммуникативная компетенция здесь основывается на 

способности к речевой аргументации в процессе которой говорящие 
- излагают свою позицию; 

- выражают свое отношение к точке зрения собеседника в форме 

согласия, возражения, сомнения и т.п.; 

- критически оценивают полученную информацию; 
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- сопоставляют различные факты и предложения; 

- обобщают и подводят итог обсуждению.  

При этом основная цель речевой аргументации состоит в 

достижении взаимопонимания между партнерами на основе активного 

взаимодействия, взаимного ориентирования, совместного участия, а не 

пассивного отношения. Поэтому обучение профессиональному 

общению на иностранном языке мы связываем с формированием у 

студентов умений оптимально организовывать речевое взаимодействие 

и достигать в ходе его поставленную коммуникативную цель [1].  

Ориентируясь на высокую миссию университета в системе 

менеджмента качества обучения, образования и воспитания мы ставим 

следующие основные цели в сфере профессиональной языковой 

подготовки: 

• совершенствование научно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса на иностранном языке для 

повышения эффективности речевого общения; 

• формирование языковой компетенции на иностранном языке 

посредством обучения лингвистическим средствам аргументации и 

убеждения; 

• достижение эффективности коммуникативного поведения в 

обучении иностранному языку через соотношение вербальных и 

невербальных средств коммуникации для решения широкого круга 

профессиональных, социальных и инновационных задач; 

• обеспечение высокого уровня общенаучных, 

общепрофессиональных, специальных знаний, умений и навыков на 

иностранном языке, необходимых для присвоения студенту-выпускнику 

соответствующей квалификации; 

• постоянное развитие навыков автономного обучения студентов 

для успешного осуществления активной профессиональной деятельности 

на иностранном языке в системе непрерывного образования; 

• развитие творческих способностей студентов и их привлечение к 

научно-исследовательской работе над проблемами в сфере 

профессиональной деятельности студента, вопросами межкультурной 

коммуникации в деловом общении; 

• развитие сотрудничества в осуществлении учебно-методической 

и научно-исследовательской деятельности с учреждениями 

соответствующего профиля. 
В качестве приоритетных задач мы определяем следующие: 

- разработку стратегий коммуникативного поведения в ситуациях 

делового общения и в различных сферах международного 

сотрудничества; 
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- обучение составлению договоров, презентаций, деловой 

документации в соответствии с профессиональной деятельностью 

студента, основываясь на знании лингвистических средств убеждения, 

языковых, культурных особенностях и специфике менталитета 

англоговорящих партнеров; 

- обучение нормам и средствам выражения аргументации и 

убеждения; 

- активное использование информационных, проектно-

конструкторских и исследовательских технологий в обучении 

эффективному речевому поведению и языковой компетенции;  

- использование передового отечественного и зарубежного опыта 

в обучении эффективной речевой коммуникации и использованию 

иностранного языка в сфере профессиональной деятельности. 

Достижение поставленных целей и задач в контексте 

формирования необходимых компетенций тесно связано с 

формированием поликультурной личности обучаемого. Межкультурная 

осведомленность включает в себя раскрытие и понимание своего 

культурно обусловленного поведения и мышления, а также моделей 

представителей других культур [10]. Процесс межкультурной 

осведомленности включает в себя не только восприятие сходства и 

различий в других культурах, но также и признание особенностей 

местной культуры или, как отмечает Э. Холл, нашей собственной 

«скрытой культуры» [9]. Межкультурное осознание – это сила, которая 

перемещает изучающего культуру через непрерывность аккультурации 

из состояния непонимания или даже враждебности по отношению к 

новой культуре к почти полному пониманию: от монокультурности к 

би- или мультикультурализму. Конечно, полярные состояния 

наблюдаются редко. Нельзя жить и долго оставаться полностью 

монокультурным в современном мире. С другой стороны, достижение 

полного состояния аккультурации одинаково сложно. Облегчение 

путешествия по непрерывному процессу аккультурации имеет 

первостепенное значение для преподавателя. Конечный пункт 

назначения должен решать студент.  

Многие ученые признают, что для успешной коммуникации 

требуется множество интеллектов за пределами (IQ), включая 

эмоциональный, культурный и социальный виды интеллекта [4, 8, 14]. 

Исследования показали, что высокие оценки эмоционального 
интеллекта являются одним из лучших предикторов успеха в 

международном общении [7]. 

Даниэль Големан, изучая различные виды интеллекта в деловом 

общении, расширил свое исследование эмоционального интеллекта, 
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включив в свою работу изучение социального взаимодействия, которое, 

по его словам, включает в себя две широкие категории: социальное 

осознание (что мы чувствуем о других) и социальное средство (что мы 

затем фактически делаем с этим осознанием) [8, 84]. При этом 

социальное осознание включает в себя четыре способности: первичное 

сочувствие, настрой (способность слушать с полной 

восприимчивостью), эмпатическую точность (понимание мыслей, 

чувств и намерений другого человека) и социальное познание (знание 

того, как устроен социальный мир). Социальные возможности, с другой 

стороны, основаны на социальной осведомленности людей для 

проведения гладких, эффективных взаимодействий и включают в себя 

ряд возможностей, включая синхронность (плавное взаимодействие на 

невербальном уровне), самопрезентацию (эффективное представление 

себя), влияние (формирование) результата социальных взаимодействий) 

и забота (забота о нуждах других). Эмоциональный интеллект включает 

в себя все навыки, необходимые для успешного понимания и 

управления эмоциями – некогнитивные психологические аспекты, 

которые влияют на поведение человека. Эмоциональный интеллект 

включает в себя навыки самосознания, самоуправления, понимания 

отношений и управления взаимоотношениями. Он также 

рассматривается как важная конструкция для понимания и 

прогнозирования поведения, включая умение эффективно 

идентифицировать и воспринимать эмоции в себе и других и навыки 

управления этими эмоциями. Культурный интеллект, с другой стороны, 

может быть определен как способность человека приспосабливаться к 

новому культурному контексту, управлять людьми с разным 

культурным происхождением и пониманием культурных различий. 

Культурный интеллект основан на большей области индивидуальных 

различий, которая состоит из личности, способностей и интересов, и 

считается частью способности человека. Как и в случае с 

эмоциональным и социальным интеллектом культурный интеллект не 

говорит нам о предпочтительном способе поведения, но в отличие от 

этих других форм интеллекта, культурный интеллект концентрируется 

на культурно значимых способностях. Культурный интеллект позволяет 

нам использовать наиболее подходящее поведение, включая языковые 

или межличностные навыки или такие качества, как неоднозначность 

или гибкость – для соответствующей настройки при взаимодействии с 
людьми, которые имеют различные культурные взгляды и ценности. 

Культурный интеллект также связан с эмоциональным интеллектом. 

Опыт и управление эмоциями людей определяются их культурными 

ценностями, убеждениями и нормами. Поэтому процесс регистрации, 
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оценки, регулирования и реагирования в межкультурных ситуациях 

может сильно различаться с точки зрения выражения поведения и его 

последствий во взаимодействии между представителями разных культур.  

В поисках межкультурной компетенции необходимо развивать 

многочисленные навыки. Некоторые из них имеют явную практическую 

направленность, например, общение и принятие решений, и могут 

развиваться благодаря активной практике, расширению знаний о явных 

и скрытых аспектах этих навыков. Другие могут быть отброшены путем 

развития привычек, которые культивирует межкультурное мышление, и 

это, в свою очередь, влияет на поведение. Культурные навыки также 

включают умение дифференцировать те способы, которые различают, и 

те, которые делают людей похожими, понимать то, как индивидуальные 

различия и коллективные сходства взаимодействуют [11]. 

В обучении иноязычному общению, и в частности, в сфере 

иноязычной профессиональной коммуникации, важен учет общего и 

отличительного в ценностной картине мира у партнеров общения - будь 

то представители одной культуры или различных культур. Сочетание 

индивидуального (личностного) и коллективного подхода является еще 

одной важной составляющей эффективной коммуникации. Последние 

технологические достижения в области вычислительной техники 

позволили разработать методы измерения интеллекта групп, в 

соответствии с которыми группа может продемонстрировать более 

широкие знания, чем любой индивид, независимо от того, насколько 

этот индивид умен. Это побудило Пьера Леви применить термин 

"коллективный интеллект" для описания формы универсального, 

распределенного интеллекта, возникающего в результате 

сотрудничества и конкуренции многих индивидов. П. Леви опубликовал 

свою основополагающую работу, которая свидетельствует о 

непрерывном поиске новых возможностей использования человеческого 

интеллекта и развития его с помощью новых технологических 

инструментов. Это проблема использования знания, которое никому не 

дано во всей его полноте. Коллективный интеллект можно сравнить с 

неким интерфейсом, который, как активный интеллект, по словам П. 

Леви, охватывает весь человеческий интеллект, возникающий снизу 

вверх из множества действительных человеческих знаний [12, с. 262]. В 

коллективе понятие интеллекта относится к способности коллектива 

решать проблемы, в то время как на индивидуальном уровне знания оно 
соотносится с решением проблем [13]. Предполагается, что эти 

отношения будут сохраняться на коллективном уровне, так что знания 

каждого индивида в коллективе будут способствовать способности 

коллектива решать проблемы, или коллективному интеллекту. 
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Коллективный интеллект – это следующий крупный феномен в 

информационных технологиях, фокусирующийся на таких явлениях, как 

«peopleware» и «глобальный мозг». [6, с. 106]. Одной из областей, где 

применение инструментов и принципов коллективного разума имеет 

решающее значение в настоящее время, является образование. 

Профессия преподавателя традиционно предполагала участие в 

процессе разработки учебных планов и планов уроков. Совсем недавно 

этот феномен описания учителей как дизайнеров вызвал новый интерес, 

отчасти обусловленный широкой доступностью веб-ресурсов [5]. 

 В контексте новых тенденций и вызовов в системе высшего 

образования представлена стратегия цифровой трансформации. В 

отличие от традиционной информатизации, цифровая трансформация 

позволит модернизировать содержание образования и технологий 

обучения, оптимизировать основные процессы деятельности 

университета и его структуру.  

В центре стратегии – личность студента, раскрытие его индивидуальных 

способностей. В БГУ уже разработан комплект творческих заданий по 

различным дисциплинам, проведено более 100 занятий по новым 

методикам эвристического, диалогового обучения, в том числе – в 

дистанционной форме. Предполагается расширение возможностей 

выбора студентами дисциплин и переход на индивидуальные сроки 

изучения отдельных курсов. В учебный процесс на цифровых 

платформах будут внедряться системы развивающего, эвристического, 

диалогового обучения, ориентированные на творческую 

самореализацию студентов, развитие у них критического мышления и 

креативных способностей, создание собственного образовательного 

продукта. Реализация основных задач стратегии предусматривает 

внедрение онлайн-обучения, расширение экспорта дистанционных 

образовательных услуг, модернизацию бизнес-процессов на основе 

цифровых безбумажных технологий.  

С переходом к новой образовательной парадигме – цифровому 

образованию создается современная цифровая образовательная среда, 

которая предполагает использование открытых образовательных 

ресурсов и технологий обучения (проектные технологии, «перевернутое 

обучение», презентации в режиме Power Point, смешанного обучения 

и др.) в процессе профессиональной языковой подготовки выпускника 

современного вуза. Использование этих технологий, безусловно, 
требует четкой разработки методических основ и подходов для их 

реализации, логического и последовательного соблюдения принципа 

преемственности между курсами обучения и сочетания традиционных и 

цифровых технологий как в системе интерактивного онлайн-обучения, 
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так и интерактивного сотрудничества в рамках аудиторных учебных 

занятий. И эту задачу призвано, на наш взгляд, решать смешанное 

обучение ―blended learning‖. Открытые образовательные ресурсы (ООР) 

становятся все более доступными, являясь неотъемлемой частью 

смешанного обучения. Будучи внедренным в образовательный процесс, 

смешанное обучение сочетает в себе лучшие черты онлайн и очного 

обучения. Оно повышает уровень активности каждого студента, тем 

самым способствуя эффективности приобретения знаний и навыков в 

процессе изучения иностранного языка. Обучение в среде открытых 

образовательных ресурсов способствует развитию как студенческой 

автономии, так и сотрудничеству в команде. Студенты становятся более 

активными, проявляют интерес к предмету и методам преподавания и 

критически оценивают свои навыки посредством группового 

обсуждения проблем и рассуждений, защищая свою точку зрения. 

Студенческая автономия обеспечивает переход от выполнения 

репродуктивных заданий к индивидуализации обучения, 

характеризующейся высоким уровнем мотивации [3]. Смешанное 

обучение ориентировано на индивидуальное обучение каждого студента 

и регулярную самооценку посредством онлайн-сотрудничества. 

Стимуляция отражения очень важна в этой модели. Рефлексия обучает 

методам, которые помогли в достижении наилучших результатов, 

способствует систематизации и обобщению конкретных способов 

деятельности. Этот метод создает благоприятные условия для 

целостного развития личности и самостоятельной работы студентов. 
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3.2. Політична ситуація 30-х років у художній біографії 

межі ХХ – ХХІ ст. на сторінках української преси 
 

Зміна епох особливо позначається на літературі, котра, маючи 

зв‘язок із суспільним життям, виявляє паростки нового в естетичних 

уявленнях про світ. У зв‘язку із цим вона набуває аналітичної, пізнавальної 

функції. Саме на зламі епох і суспільних формацій людство виокремлює з 

минулого визначні події та яскравих діячів, які б могли стати 

провідниками ідей майбутнього. Реципієнта починають хвилювати події 

вітчизняної та світової історії, життя й діяльність видатних особистостей.  

Відповідно до того, як «естетична односторонність літератури 

змінюється більш широкою орієнтацією її на дійсність, збільшується й 

художнє значення оповідної прози в системі її жанрів» [20, с. 99]. Усе 

більше фактів свідчать про те, що в літературі ХХІ століття будуть 

активніше використовуватися реальні документи. І природно, що 

героями епічної прози, у якій мова йтиме про важливі події нашого 

суспільно-історичного розвитку, все частіше виступатимуть конкретно-

історичні особистості. «Норми особистої життєвої поведінки у всі часи 

складали велику гілку літератури; найпрекрасніші та найглибші твори 

всієї літератури присвячені цьому предмету» [4, с. 135].  

Про це свідчать і дослідження інших учених. Професор 

університету Париж – VІІІ (Франція) та університету Джонса Хопкінса 

(США) Ж. Неф наголошує на тому, що у Франції найбільш читабельним 
жанром є біографія.  

У ході літературної дискусії про художню творчість останнього 

десятиріччя, її тенденції та перспективи у виступі російської 

письменниці Н. Іванової стверджувалось, що сучасна література 

спрямована й частково «замовлена» постійно зростаючим інтересом 
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читача до документалістики, невід‘ємною частиною якої є художня 

біографія [8, с. 12 – 13]. Подібні твердження зустрічаємо в статтях 

П. Вайля та Р. Карасті [9, с. 220; 10, с. 217; 16, с. 274].  

На сторінках періодичної преси часів міленіуму неодноразово 

наголошується на усезростаючій ролі літератури non fiction: «У останні 

роки повість, оповідання, не говорячи вже про роман, сильно 

потіснились мемуарами, есе, літературно-філософськими 

оповідями» [15, с. 203]. Пояснюється це тим, що «у літературі 

«вимислу» ми маємо автора («образ автора»), у «документальній» – 

відчуваємо авторське… групування «реального» матеріалу. Non fiction, 

таким чином, не тимчасове явище, яке може пройти… Така література – 

назавжди» [15, с. 203]. 

Український учений О. Дацюк наголошує, що «до читача 

приходять більші за обсягом і широтою зображення історичні та 

біографічні романи й повісті, головними героями яких є реальні 

історичні особи» [3, с. 1]. 

Виступи літературознавців і письменників засвідчують 

необхідність глибокого теоретичного й історико-літературного 

осягнення проблем художньої біографії. 

Успіхи письменників-біографів (особливо наприкінці ХХ століття) 

дали поштовх для поглиблення теоретичного осмислення художніх 

життєписів як окремого різновиду красного письменства, що має свої 

специфічні образно-стильові засоби зображення.  

Художньо-біографічна проза межі ХХ – ХХІ століть представлена 

різними жанрами. У статті «Епос і роман (Про методологію дослідження 

роману)» ще 1941 року М. Бахтін писав: «Роман – не просто жанр серед 

жанрів. Це єдиний жанр, що утверджується серед давно готових і 

частково вже мертвих жанрів. Це єдиний жанр, народжений і 

вигодуваний новою епохою світової історії й тому глибоко споріднений 

з нею...» [1, с. 448]. Вислів пояснює ту цікавість, яку виявляє сучасне 

літературознавство до роману. Із цього приводу Д. Затонський 

зауважував: «...не можна заперечувати того, що література ХХ століття, 

ніби навколо сонця, обертається навкруги роману» [7, с. 10]. 

Роман – це «сама пластичність. Це – жанр, що одвічно шукає, 

одвічно досліджує себе самого й переглядає усі свої форми, що 

склалися» [1, с. 482]. Герой роману, зображений не як незмінна, 

«готова», а як змінювана особа, яка «виховується життям» і якій 
властиві різні емоції та риси характеру. При цьому роман відтворює 

«живий контакт» людини з «незавершеним сучасним». Він найбільш 

глибоко й швидко, ніж будь-який інший жанр, «відтворює становлення 

самої дійсності» [1, с. 451]. За М. Бахтіним, роман здатний відкривати в 
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людині не тільки ті якості, які визначились у поведінці, але й 

нереалізовані можливості, особистісний потенціал: «Однією з основних 

внутрішніх тем роману є саме тема неадекватності героєві його долі та 

його стану», людина тут може бути «або більше своєї долі, або менше 

своєї людяності» [1, с. 479]. 

Однією з найважливіших характеристик роману є спрямованість 

на відтворення повноти буття. Саме це відрізняє роман від інших видів 

прози. А. Ельяшевич зауважує: «До якої б жанрової підгрупи не належав 

роман – це завжди панорама епохи з її розмаїттям життєвих пластів, з її 

багатоколірним суспільним середовищем, з її багатством характерів у 

конкретних ситуаціях» [5, с. 379]. Дослідник торкається бахтінської 

теорії поліфонічності, згідно якої герої роману – це, перш за все, носії 

ідей (ідеологій). Їхні голоси рівноправні, як і голос автора у відношенні 

до кожного з них. У цьому полягає поліфонічність, яка є найвищою 

точкою романної творчості й виразником недогматичного мислення 

письменника, розуміння ним того, що єдина й повна істина принципово 

невміщена в межі однієї свідомості [2, с. 135, с. 192 – 197]. 

Поліфонічність зображення сприяє розв‘язанню основної 

проблематики роману, тобто тієї групи проблем, які визначають вибір, 

розташування й співвідношення складових художнього матеріалу в змісті 

твору. Для роману – це проблема особистості, розкриття суті її характеру, 

особливостей поведінки й діяльності в контексті соціально-історичних 

умов, у яких вона жила. Що стосується біографічного роману, то 

«...висловлена ще Гегелем і підтримана потім практично усіма 

дослідниками думка про співпричетність роману й особистості, про 

особливу значимість категорії особистості у процесі формування та 

вивчення роману як жанру...» [6, с. 4 – 5], сьогодні звучить дуже актуально. 

Послуговуючись висловом Т. Павлової, що «біографія – ще й 

джерело вивчення поглядів самого біографа й історичних особливостей 

його часу» [17, с. 31], зазначимо, що в Україні, починаючи з 90-х років 

ХХ століття, з‘являється низка історичних і біографічних творів нового 

змісту. Перш за все, така новизна пов‘язана з етапом розбудови 

Української незалежної держави, зростання національної самосвідомості 

народу. Виникає нагальна потреба у творах, що несуть у собі відомості 

про історичне минуле України, видатних діячів її політики, науки й 

культури, у тому числі імен забутих або зовсім невідомих сучасному 

читачеві. З‘являється ряд творів, присвячених відновленню втрачених 
сторінок української минувшини, призабутих історичних імен, окремих 

епізодів з життя відомих діячів країни.  

Одним з таких творів є роман М. Красуцького «Довга дорога 

вночі», що вийшов 1999 року в журналі «Вітчизна», у якому 
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розповідається про життя й творчість українського сатирика-байкаря 

Микити Годованця. 

Провіщаючи трагічний пафос усього роману, автор на початку 

твору змальовує суворий північний пейзаж: «Оранжева куля сонця 

висіла над білим лісовим безмежжям. Величезна, важка, наче налита 

гарячим розплавленим свинцем, вона, поволі остуджуючись, дедалі 

важчала і темнішала, аж допоки не зачепилась ген там, за далеким 

темно-синім кругом, за стрімкі верхів‘я могутніх кедрів» [13, с. 86]. 

Скільки буревіїв пронеслося над цими вічнозеленими кедрами, а вони 

залишились незмінними, такими ж, як були. «Хіба що постаршали, 

змужніли… здорових і сильних жодна, бодай найстрашніша буря не 

зламає. Бо занадто міцне, живуче у них коріння, воно довго і надійно 

живить складний, широко розгалужений організм, а відтак жити й жити 

йому, проростати зелом крізь роки і відстані, стрічаючи нові й нові 

епохи та цивілізації» [13, с. 86]. Символічними образами столітніх 

кедрів автор зображує незламність і нездоланність духу тих, кого 

називають «сіллю землі». Саме вони, закорінені в рідну землю, власний 

національний ґрунт, стають виразниками ментальних рис свого народу, 

провіщаючи його розвій, нескореність і безсмертя. 

Далі М. Красуцький подає розповідь про «дику, знавіснілу од 

почутого запаху свіжої крові» вовчу зграю. У результаті боротьби – зграю 

знищено, а «...колона йшла далі... Знесилені, смертельно втомлені люди 

падали, знову вставали і так долали кілометр за кілометром. Важка й 

неймовірно виснажлива дорога крізь лісові хащі вела їх не на Голгофу. У 

самісіньке Пекло» [13, с. 88]. У такий спосіб (метафоричний опис) автор 

накреслює зміст подальшої оповіді про майбутню долю героя, пов‘язану 

із цим суворим за кліматичними умовами краєм, жахливим табірним 

життям, історію страдницького життя українського письменника. 

Слід указати на те, що в українській літературі, якій завжди був 

притаманний ліричний пафос, асоціативно-порівняльний зачин наявний 

у багатьох творах. Наприклад, у художньо-біографічному романі 

В. Яворівського «Автопортрет з уяви» (1982) складність сюжетно-

композиційної організації обумовлена двома основними сюжетними 

лініями й окремим вступом. Твір розпочинається з опису бджолиної 

сім‘ї на чолі з Бджолою-матір‘ю. Це своєрідна проекція долі основної 

героїні твору – української художниці Катерини Білокур, творчість якої 

послужила новим поштовхом у праці відомого у світі Пабло Пікассо, 
подоланням його творчої кризи: «Пабло підійшов до стіни, відсунув 

завісу з картини Білокур, одійшов у найдальший куток кабінету. Ежен 

побачив очі того Пабло, якого він звик бачити у майстерні Пікассо, ті 

очі, які належали художникові, перед котрим він ладен був схиляти 
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свою голову» [21, с. 158]. Специфічний початок роману В. Яворівського 

визначає подальший характер розповіді про невтомне життя української 

жінки-трудівниці із самобутньою іскоркою таланту: «Соняшник м‘яко 

відсвічував її обличчя, позначене слідами могутніх внутрішніх 

потрясінь, які можуть народитися лише в маленькій, невтомній грудочці 

матерії на ім‘я людське серце, зрештою, вони її й зробили такою, як вона 

є, а іншою бути не хоче, бо надто пізно, бо як не крийся від себе і від 

людей, а в її житті вже смеркає...» [21, с. 6]. 

Своєрідний зачин маємо й у творі М. Красуцького. Це слова героя, 

українського байкаря, який ще на волі, але його твори вже належать до 

заборонених: «Попоходив сьогодні по редакціях, – мовив стиха. – ... 

«Нетипово, – кажуть редактори. – Країна соціалізм будує, семимильними 

кроками у майбутнє крокує, а ви з критикою, з алегоріями. Не 

зрозуміють...» Невже правда, Серафимо? Невже можуть не зрозуміти? Не 

вірю я в це. Недоробки були, є і будуть. Їх треба висміювати, боротися з 

ними. Інакше, мов той будяк, глушитимуть грядку» [13, с. 89].  

Ситуація вельми складна ззовні, але дуже проста із середини. Усі 

політичні процеси пов‘язані «з боротьбою за владу як за монополію на 

інтерпретацію. Коли та чи інша корпорація приходить до влади, вона 

передусім накидає суспільству свій власний варіант інтерпретації 

дійсності – в релігійному, світоглядному чи ідеологічному сенсі» [11, 

с. 9]. С. Квіт, з‘ясовуючи політологічні аспекти вищезазначеного явища, 

вказує на тоталітарну природу марксизму та нацизму, що 

«обумовлюється... фетишизацією власних аргументів. Коли з 

протипокладання лібералізм – консерватизм був виключений ідеальний, 

власне християнський аспект, воно перестало існувати як врівноважена 

система… Лібералізм каже: найкраща справедливість – це закон. Закон – 

одне, справедливість – щось зовсім інше. Відтак будь-які жертви з 

трагедії перетворюються на статистику» [11, с. 48]. Саме такою 

статистикою став М. Годованець. Події його життя – раптовий арешт, 

поневіряння по далеких колимських таборах, жорстока війна, яку 

переживали в‘язні, дружина та син українського байкаря, і лютий розгул 

сталінсько-беріївського свавілля – складають сюжет твору 

М. Красуцького. Вони узагальнюють: ріки крові, мільйони смертей, 

море страждань. Десять довгих років віддалення від родини й рідної 

України довелось винести відомому письменнику.  

Неодноразово автор через думки М. Годованця оцінює політичні 
умови того часу: «...вертлявий «чорний ворон» нині можна побачити 

всюди. Раз по раз в‘їжджає у ковані залізом ворота енкаведистського 

управління, відтак, не довго забарившись, вертає назад, за черговою 

жертвою. І так тижнями, місяцями, роками. Скільки ж триватиме ця 
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страшна вакханалія?.. Кому це потрібно – винищувати генофонд нації, 

переповнювати тюрми власними громадянами – ніякими не ворогами, 

ні. Які вони вороги? Вороги ті, що знущаються з безвинних, катують, 

розстрілюють ні за що ні про що...» [13, с. 91]. Або: «Невже Сталін 

також знає про все це? Не може не знати. Адже заарештовано чимало 

відомих партійних і радянських діячів, воєначальників, які здійснили 

Жовтневу революцію, будували соціалістичне суспільство, воювали за 

нього на фронтах громадянської... Хіба ж могли усі вони бути ворогами, 

шпигунами, агентами іноземних розвідок? ... Невже б вони дали себе 

завербувати, пішли б на те, щоб зрадити ідею, справу, якій присвятили 

життя?» [14, с. 83].  

Автор наділяє Сталіна влучним епітетом «кривавий диктатор», з 

відома й під керівництвом якого звершуються жахливі злочини проти 

гуманності, людяності, життя. Найбільша країна світу, що об‘єднала 

різні народи й культури, перетворилася на величезний концентраційний 

табір, багатомільйонну в‘язницю, де гинуть безневинні люди. «Не 

зрівнятися з ним (Сталіним – І. А.) у цьому ні Чингісхану, ні Нерону, 

нікому-нікому... А поки що ешелони-тюрми мчать і мчать крізь снігові 

заметілі і ураганні дощі, спраглу липневу спекоту і сорокаградусні 

студні. На Схід... На Північ... У ГУЛАГи ... І плакали гіркими сльозами 

матері, залишалися осиротілими діти. Скільки ж то їх по всій 

«необъятной, единой и неделимой» імперії російській?» [14, с. 84]. 

Через весь твір проходить образ снігової заметілі, зими, що 

символізує смерть [12, с. 558]. Це – і холодна північ, і громадські катівні 

(тюрми, табори), загальний настрій суспільства, й омертвіння духу, 

страждання. Білий колір снігу асоціюється з чистотою [12, с. 557], тобто 

з чистотою сумління, совісті, невинністю перед своєю країною й своїм 

народом мільйонів ув‘язнених. Невгамовний вітер символізує не тільки 

активне, зокрема творче, начало, але й злу силу, іноді руйнівного 

характеру [12, с. 111]. А на Колимі «сиро, холодно і вельми незатишно у 

довжелезному, мов стара конюшня, бараці. Особливо нестерпно тут 

пізньої осені та взимку. Здається, усі найзліші вітри з сорокаградусними 

морозами збираються укупі, аби якнайбільше дошкулити голодним, 

напівроздягнутим, замученим тяжкою працею мешканцям цієї страшної 

обителі» [14, с. 47].  

Суворий колимський пейзаж довершує психологічне пригнічення 

при відтворенні жахливих табірних буднів. М. Красуцький докладно 
описує обставини перебування тут М. Годованця. Оскільки історія 

складається з подій, які здійснюють окремі люди, автор змальовує в 

романі різні психологічні типи осіб: є політичні каторжани, є справжні 

злодії – кримінальні елементи, які в пошані у табірного начальства за 
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знущання над іншими – «політичними». Є ні в чому не винні жертви 

режиму. Були й високоосвічені люди, як-от Микола Генріхович Савуляк 

– сивобородий бібліотекар з-під Києва, колишній викладач Київського 

університету. Саме він є провісником гіркої майбутньої долі української 

інтелігенції. У творі це змальовано в діалозі Савуляка з М. Годованцем: 

«Певен, це лише початок... Ще сотні безвинних голів упадуть на 

вкривавлену плаху. Ні за що ні про що... 

–  Так гадаєте? – Микита Павлович сторожко озирнувся довкруг. 

–  А ви хіба ні, Павловичу? – з сумом опустив сиву голову 

Савуляк. – Так буде. Врешті, так уже є... Хіба те, що ми з вами ось тут, а 

Косинка розстріляний, не є підтвердженням цього?...» [14, с. 51]. У 

взаємодії різних персонажів твору розкриваються риси характеру 

головного героя, навколо якого групуються інші. 

Минуле й майбутнє головного героя твору виникає лише в його 

пам‘яті, снах, мареннях. Особливо невимовна туга за родиною, 

домівкою та милою серцю Україною, з‘являючись епізодично, не 

покидає думки М. Годованця протягом роману. У такий спосіб автор 

зображує факти життя українського байкаря до арешту, звертається до 

його дитинства, юнацтва, років навчання. Окремою сюжетною лінією, 

хоча логічно тісно пов‘язаною з ідеєю твору, зображено сім‘ю 

письменника – дружину Серафиму Миколаївну й сина – Толика, їхнє 

життя після арешту чоловіка й батька аж до його повернення з Колими. 

Не дивлячись на деяку кон‘юнктурність і млявість оповіді, роман 

М. Красуцького не можна назвати невдалим. Уперше в художній 

літературі змальовано життєвий шлях українського байкаря, «мудрого, 

як Езоп, і гострого, неначе бритва» [14, с. 108] – М. П. Годованця. 

Життя, розірване колимськими таборами, знущаннями й стражданнями, 

які не покидають письменника й після реабілітації, переслідують його в 

думках і пам‘яті. На гучному всереспубліканському святкуванні 

сімдесятирічного ювілею «Микита Павлович, на мить одірвавшись від 

застілля, знову полинув у далеке... Перед його очима сувора сибірська 

тайга з сорокаградусними морозами і лихими віхолами, незабутні риси 

друзів, яких уже давно немає серед живих, холодні бараки... Пережите, 

вистраждане не відпускало його навіть у цей день. 

«Усе повертає на круги своя. Усе вертає,» – мовив подумки. І 

вкотре сам себе перепитував: «Чи ж вертає?» [14, с. 108]. 

Давно загальновизнаний той факт, що в історії людства є епохи, 
коли від літератури потребують оперативності втручання в існуючу 

дійсність. Дослідження швидко змінюваної реальності вимагають 

піднесення в літературі жанрів, яким притаманна мобільність, швидка 

реакція на події. Так було, скажімо, у роки Другої світової війни, коли в 
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художній прозі переважали жанрові форми повісті, оповідання, нарису. 

У цьому випадку роман, який потребує немало часу для написання, 

поступається місцем середнім і малим жанрам епосу. 

Теоретичні розробки концепції розмежування жанрів великої й 

середньої прози належать російському літературознавцю М. Утєхіну. 

Говорячи про переваги середніх жанрів, він виголошує: «Винятковий 

художник не створював нічого в жанрі повісті» [20, с. 107]. У романі 

відображено більший ступінь поетичного узагальнення. Він є 

малопродуктивним при відтворенні суспільного життя зі слаборозвиненим 

у ньому особистісним началом, або, навпаки, при дуже щільному злитті 

особистого із суспільним. Роман потребує співрозмірності частин.  

Повість відображає «предмет» у його відносній самостійності, 

розглядаючи його як єдину мету. Звідси – ненормованість часо-

просторових відносин. Події, відтворені в повісті, можуть мати будь-яку 

тривалість у часі й просторі, отже, розкрити суть зображуваного 

«предмета» у всіх подробицях. Повість є «більш плідним, ніж роман, 

жанром і при створенні героїчних характерів, що зіставляються із 

сучасністю або недавнім минулим. У романі, який потребує не тільки 

відтворення діянь героя, але й розкриття його зв‘язків, взаємовідносин з 

оточенням, такий героїчний характер не буде художньо переконливим, 

тому що, з одного боку, романіст, щоб досягти своєї мети, буде 

змушений ідеалізувати характер свого персонажа, підіймаючи його над 

оточенням..., а з іншого – сам буде сприяти його дегероїзації, виявляючи 

його залежність від оточення, наче «заземлюючи» його» [20, с. 103]. 

Саме повість М. Утєхін називає жанром «реалістичної літератури», 

жанром «поезії дійсності» [20, с. 99]. 

На популярності біографічної повісті наголошував І. Стоун, 

пояснюючи це тим, що читачеві дозволяється таким чином бути 

учасником історії, «перетворюватись у одного з її провідних героїв, 

ставати її рушійною силою» [19, с. 335]. У такий спосіб реципієнт за 

короткий відрізок часу «може прожити тисячу життів» [19, с. 335]. Саме 

в цьому відомий письменник вбачав основну гідність повісті, її 

«чарівність і надію на те, що жанр збереже за собою місце на 

літературному олімпі» [19, с. 335]. 

Отже, утворившись історично, на сучасному етапі розвитку 

літератури повість тяжіє до епічності, хронікального сюжету й 

композиції, спокійної манери оповіді, яскраво виражальної 
об‘єктивованості відтворюваного, органічної цілісності, чіткої 

підпорядкованості всіх елементів твору основній ідеї, особливого роду 

ліризації оповіді. Повість виявляє себе наймобільнішим жанром у 

зображенні життєдіяльності реальної особистості минулого чи 
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сьогодення. Разом з тим, у зв‘язку з геополітичними змінами в 

суспільстві розширюються тематичні обрії біографічної повістi. Сучаснi 

письменники урiзноманiтнюють систему виражальних засобiв i форм 

реалiзацiї художнього матерiалу. 

90-ті роки ХХ століття для України позначені виникненням 

нового світобачення в усіх галузях людської діяльності. Проголошена 

самостійність, повернення в історію й літературу забутих імен, 

заповнення так званих «білих плям», екологічні й економічні кризи й 

катастрофи й, нарешті, переломний часовий проміжок – кінець 

десятиліття, кінець століття, кінець тисячоліття. 

На межі ХХ – ХХІ століть в Україні зростає зацікавленість 

національним минулим, у літературу повернено імена багатьох 

незаслужено забутих громадських і культурних діячів, зокрема, жертв 

сталінсько-беріївських репресій, представників кількох хвиль української 

еміграції, переосмислена роль багатьох широко відомих особистостей.  

Геополітичні та економічні зміни в суспільстві часто породжують 

міграційні процеси в осередку творчої інтелігенції. Саме такими були 

всі хвилі української еміграції. Одним з учасників їх став Богдан 

Петрович Певний – художник, мистецтвознавець, журналіст, 

письменник, якому належать твори, присвячені відомим діячам 

світового мистецтва та українським митцям-емігрантам. У такий спосіб, 

відчуваючи зв‘язок з Батьківщиною, ототожнюючи себе з українством, 

вчений і письменник намагався заповнити лакуни української історії.  

У 2000 році в журналі «Сучасність» виходить біографічна повість 

Б. Певного «Дійство у п‘ятому вимірі», присвячена жертвам сталінських 

репресій 30-х років. Герой твору – відомий український художник 

Михайло Львович Бойчук.  

Автор вибудовує складну композиційну структуру твору. 

Реальний час подій, розгорнутих у повісті, вміщено лише в кілька 

хвилин. Початок: коли ув‘язненого, хворого митця забирають з камери, 

що є зав‘язкою твору: «Широко розчинилися двері й пітьму камери 

залило разюче світло. 

– На букву «Б» следуй за мной! 

– Михайле, візьми пальто! Надворі холодно, а у тебе гарячка! 

– Брось! Там пальта не нужно!» [18, с. 15]. 

І логічний кінець: «Темний коридор Михайло знав добре. 

Проходив ним безліч разів… 
Михаил, закуришь? ... – Хоть не по закону, но закури! Таково 

наше прощание с тобой. 
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Вартовий запалив сірника. У світлі сірника Михайло побачив ще 

одну постать – це був Хаєт. Вартові довели Михайла до порогу 

тюремного подвір‘я» [18, с. 42]. 

Зображення життя й вираження творчих намірів М. Бойчука 

розгортаються між описом цих подій, розділених кількома хвилинами. 

Різночасові й різнопросторові плани його життя поступово 

нашаровуються один на одного у повісті. Змінюються посади, які 

обіймав Бойчук: «Артист – маляр, монументаліст. Від 1917 року 

професор Української державної Академії мистецтв у Києві – до 

позбавлення у ній праці 1936-го року. Окрім викладів у Києві, на 

початку 1930-х років вів майстерню монументального мистецтва при 

Ленінградській Академії мистецтв» [18, с. 21]. Чи то в уяві, чи в 

мареннях пропливають картини міст, де перебував художник: рідна 

Романівка – Петербург – Новгород – Москва – Чернігівщина – Київ – 

Краків – Париж – Італія – Козелець. Набуває різних виглядів і слідчий, 

який веде допит: то вдягнутий у підперезану сорочку, то має «якийсь 

нерадянський» вигляд – «жандармський мундир зі золотими погонами, 

лампаси на штанах. На стіні не Сталін, а цар Микола. Замість лозунга 

«Робітники усіх країн, єднайтеся» написано «За царя и Отечество» [18, 

с. 16]. Саме тому повість має назву «Дійство у п‘ятому вимірі», тобто в 

такому, який є ірреальним по відношенню до дійсності. «Нас навчили 

міряти височину, глибину, ширину і час, але забули про п‘ятий вимір, 

без якого ми стали смертними істотами. Можливо, дійсність – це сни, а 

все інше – це проміжок між ними» [18, с. 32]. Наче уві сні або мареннях 

постає все життя М. Бойчука. 

Особливо важливої естетичної функції автор надає образу 

слідчого Хаєта, що супроводжує і розповідь про дитинство Бойчука, і 

його студентські роки. За творчим задумом і художнім вирішенням 

образ Хаєта відповідає образові Сидора з роману «Сповідь на вершині» 

І. Муратова. Уперше Хаєт відрекомендовується шістнадцятилітньому 

Михайлові як «дух сумніву, заперечення, ненависти та презирства» [18, 

с. 19]. Хаєт переслідує усе життя Бойчука, з‘являючись то на виставці, 

то їдучи до Одеси оглядати фрески, навіть у останні хвилини життя 

Михайла Львовича він не покидає його. Хаєт, наче гетевський 

Мефістофель, – «дух, що все заперечую від віків» [18, с. 35]. Таким 

чином, повість побудовано на умовності. 

Про майбутнє Бойчук дізнається з уст всюдисущого Хаєта – у 
такий спосіб автор зображує подальшу історію України та стан її 

мистецтва, водночас, певними інтенціями виражаючи власне ставлення 

до цих подій: «Скажу тобі по секрету: для потвердження своєї правоти 

партія не перебирала засобами, включно з фізичним нищенням 
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художників. Згодом, виправдовуючись, звертала усе на «культ особи». 

Чимало майстрів українського образотворчого мистецтва зазнали 

репресій і згинули унаслідок порушень соціялістичної законности й 

безпідставних політичних звинувачень. Але те все закінчилося з 

розпадом Радянського Союзу. У незалежній Україні по-новому почали 

цінувати тебе і твою творчість...» [18, с. 35]. Навіть при винесенні 

остаточного страшного вироку у думках Бойчука – Хаєт: «За що його 

хочуть карати? Чи за те, що віддав ціле життя бажанню на основі 

давнього візантійського та національного народного мистецтва, 

селянського орнаменту, з урахуванням найновіших досягнень 

модернізму, відродити українське малярство, вивести його на передові 

позиції у світі? Чи не ставився прихильно до соціялістичної ідеї – так, як 

більшість європейської інтеліґенції? Чи мало було музам його любови? 

Розпач і відчай огорнули Михайла – невже це був справжній суд? А, 

може, він і ціле його життя тільки Хаєтове марево?..» [18, с. 42]. 

Повість Б. Певного перенасичена діалектизмами, невиправданим 

нагнітанням імен у невеликому обсязі, що утруднює її сприйняття. 

Заслуга автора полягає в тому, що це – перший художній твір про 

М. Бойчука, а естетичне вирішення проблем, поставлених Б. Певним, 

знайшло своє втілення в незвичній складній будові повісті. 

Аналіз художньо-біографічної прози кінця ХХ – початку ХХІ 

століття свідчить про зростання в українській літературі художніх 

життєписів, освоєння художньо-біографічною прозою нових імен, 

переосмислення діяльності відомих постатей. Як і в будь-які переломні 

періоди історії, стан сьогоднішньої духовності суспільства спонукає 

пересічних громадян, діячів мистецтва, зокрема письменників, до 

заповнення окремих лакун («білих плям») в історії та культурі народу, 

до пошуків сильної, вольової, непересічної особистості, позитивного 

прикладу для наслідування й відродження національної ментальності, 

патріотизму української спільноти.  

Простежуючи за втіленням художньо-зображувальних засобів у 

жанрах біографічної прози, пересвідчуємося, що пріоритетів набувають 

твори асоціативно-психологічного типу. Це обумовлено традиціями 

української літератури, де завжди сильним було ліричне й сповідальне 

начало. 
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3.3. Традиційна культура в сучасному освітньому просторі: 

проблеми і перспективи 

 

Сучасне українське суспільство перебуває під впливом 

соціокультурної трансформації, яка пов‘язана із переорієнтацією 

ціннісної системи на тлі поєднання традиціоналізму та інновації, 

соціального протесту і підтримки. Однак, попри зовнішню невидимість, 

вони торкаються важливих компонентів цивілізації: ментальності, 

ідентичності, норм, соціальних орієнтирів та освіти. Основним 

питанням тут постає виховання особистості з розвиненою національно-

духовною культурою, національною гідністю, яка вільно оперує 

знаннями, вміннями та навичками, дотримується певних моральних 

норм у повсякденній життєдіяльності. Традиційна народна культура, 

закарбована в тисячолітньому досвіді українського народу, сприяє 

збагаченню внутрішнього світу кожної людини, вибору для кожного з 

нас таких життєвих орієнтирів, які визначають знаки ідентичності, 
орієнтують у просторі, допомагають зберегти власну ідентичність.  

З погляду життєвого досвіду, культуру можна визначити як 

«етнічно специфічну програму, закономірність життєтворення» [9, с. 95], 

яка в матеріальних і духовних цінностях, в знакових системах акумулює 
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певні знання, цінності, ідеї, звичаї, думки, настанови і функціонує у формі 

життєдіяльності спільнот. Це – «ціннісно-смисловий універсум 

духовності народу», за допомогою якого долається розрив між зворотніми 

зв‘язками, утвердження принципу соборності різних культурних смислів і 

сфер життєдіяльності, формування такого дискурсу духовності, який 

причетний до пошуків істини, добра, краси, справедливості [14]. 

Культура є предметним полем формування цінностей, що 

складають фундамент культури. Тому, «світ культури є світом 

цінностей» [9, с. 96]. Цінності спрямовують, організовують, орієнтують 

поведінку людини на визначені цілі. Людина пізнає світ крізь призму 

цінностей. Вони регулюють соціальну поведінку людей, зміцнюють 

суспільну єдність, цілісність суспільства, виступаючи соціально-

політичними ідеалами, ідеями, ціннісними настановами, орієнтаціями. У 

ситуації відчуження особистості від духовних цінностей, яка характерна 

для сучасної епохи і пов‘язана із зростанням інформаційних технологій, 

поширенням масової свідомості, що веде до духовно-світоглядної 

небезпеки для підростаючих поколінь. Це ставить під загрозу гармонію 

взаємодії Людини і Світу, приводить до нігілізму, конформізму, 

пасивності, агресивності, девальвації цінностей, зневаги до морально-

естетичних ідеалів. 

В умовах розбудови української державності важливим є 

досягнення гармонії між людьми через звернення до традиційних форм 

існування, усвідомлення своєї самобутності та ідентичності через 

збереження багатовікових звичаїв, традицій та обрядів українського 

народу. «Створення чи відродження національної держави прямо 

пов‘язане з ментальною екзистенцією національної ідеї. <…> На рівні 

інтелектуального раціонального виразу, національна ідея в українській і 

світовій практиці набуває значеннєво-символічної інтерпретації у 

кількох аспектах: 

а) нормативному – виражає основи життя спільноти через 

зображення норм звичаєвості, публічності, літературної мови, 

обрядовості тощо, утворених довкола спільного уявлення про 

досконалість і красу; 

б) морально-етичному – виражає форми добровільної активності у 

відношенні до предметно-речового світу або ж форми його 

нерефлексивного прийняття та комодифікації; тут фіксуються цінності, 

пов‘язані з виявом людських здібностей, форм поведінки…» [4, с. 78]. 
Традиційна духовна культура є невичерпним джерелом 

моральних, інтелектуальних, творчих сил народу. Тому духовні цінності 

українського народу виступають як форми утримання і закріплення 

життєвих смислів.  
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Оскільки цінності виступають у суспільстві своєрідним 

культурним кодом, за допомогою них можна з‘ясувати наскільки 

успішно відбувається процес культурної ідентифікації суспільства, 

розвиток національної самосвідомості, збереження головних ознак нації 

як носія самобутніх, унікальних рис, притаманних лише цій спільноті. 

Нові умови сучасного життя, а разом з цим і нові пріоритети та 

вимоги часу нерідко суперечать традиційним уявленням, усталеним 

нормам життєдіяльності. Це веде до кризи ціннісних орієнтирів, яка 

спричиняє в суспільстві певну розгубленість. Ціннісний розрив між 

поколіннями (батьки-діти) в Україні завжди виявлявся менш гостро, 

оскільки багатолітній досвід українського народу був заснований на 

основних рисах української вдачі: ввічливість, чемність, повага до 

старших, повага до дитини, пошана народних звичаїв та традицій. 

Однак, вимоги часу диктують нові умови «виживання», тому, як вказує 

І. Загарницька, «цінності попередніх поколінь опинилися в ситуації 

небувалого протиріччя із зміненою суспільною реальністю. <…> На 

зміну цінностям приходять інтереси. Споживча цивілізація орієнтована 

на одержання максимального прибутку – від науково-технічного 

прогресу, від навколишнього світу, від оточуючих людей» [2, с. 39]. 

Тим не менше, зміст традиційних цінностей визначає для 

сучасного суспільства морально-регулятивну роль, оскільки тут 

збережена змістова наповненість конкретних історичних форм 

життєдіяльності суспільства та окремого індивіда. Цінності, старі і нові, 

є «цементом суспільства» і забезпечують виживання його членів. Тому 

їх потрібно використати як регулятивний чинник процесу трансформації 

у всіх сферах життєдіяльності соціуму» [5, с. 270]. 

Передача культурних цінностей здебільшого відбувається через 

освіту і виховання. Саме цінності визначають їх зміст; через культуру, 

традиції, філософію, релігію тощо вони вказують вектор освітньо-виховних 

зусиль, формують виховний ідеал. Втілюючись у формах культури, 

цінності стають самодостатніми чинниками виховання саме тому, що 

несуть в собі вартості. В більшості випадків вони опредмечені імпліцитно, 

«приховано», через предмет цінності часто засвоюються інтуїтивно, 

неусвідомлено для самої людини. Таким чином, традиційна культура є 

явищем самодостатнім, оскільки через колективний характер сприйняття і 

відтворення несе в собі цінності та виховний ідеал всього народу. 

У такому випадку виховання включає і навчання, оскільки 
цінності культури охоплюють не тільки моральні, політичні, естетичні, 

релігійні цінності, але й знання, досвід. Виховання передбачає 

відповідний вплив на чуття та емоції людини, вимагає обов‘язкового 

залучення, а тому не може здійснюватися тільки раціональним шляхом. 
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Механізми залучення базуються на емпатії: співчутті, співучасті, 

співпереживанні. Попри розмаїття концепцій виховання дотримуємося 

антисцієнтистської концепції, закладеної ще «філософією життя», що 

ґрунтується на формуванні унікальної і неповторної особистості як 

головної мети виховання, процесу власного саморозвитку індивіда, 

самовиховання та самореалізації. 

В умовах плюралізації політичного і духовного життя суспільства 

в сучасній Україні розробляються різноманітні концепції виховання без 

штучного їх протиставлення. У багатьох із них важливе значення 

надається розробці системи національного виховання, соціалізації через 

національну культуру. [20, с. 134-136] Тобто, безперечним і 

утвердженим на законодавчому рівні є факт розбудови і реалізації 

системи освіти в Україні на національній основі. 

Етнонаціональне виховання у своїй основі є українознавчим, його 

ефективність визначається, перш за все, знанням культурних кодів, 

природної мови, зокрема, як способів і засобів самоорганізації етнічної 

культури, їх практичне застосування у освітньо-виховному процесі [10; 11]. 

Оскільки у культурі фіксується спосіб життєдіяльності окремого 

індивіда, соціальної групи або всього суспільства в цілому, то можна 

стверджувати, що життєвий простір людини як середовище кодування 

інформації описується як співвідношення інформації й культури. При 

цьому код культури можна розглядати (у найширшому розумінні) як 

сукупність знаків (символів) і їх комбінацій, які містяться в будь-якому 

предметі матеріальної і духовної діяльності людини, та спосіб їх 

інтерпретації.  

Відповідно до типології культури, що пов‘язано, перш за все, із 

суб‘єктом культури, його діяльністю та характеристиками (національна, 

регіональна, християнська, елітна, субкультура тощо), наявних у 

культурі її форм (ідеологія, мистецтво, мова, наука, релігія, мораль, 

виховання тощо) сукупний культурний код конкретизований 

індивідуальними культурними кодами. Ці концепти культури, так звані 

індивідуальні культурні коди, витворюють певну «сітку координат», за 

допомогою якої носії цієї культури сприймають і усвідомлюють світ, 

малюють його образ. Так функціонує культурна картина світу, 

цілісний образ світу, яка забезпечує самоорганізацію культури. Вона 

реалізує себе у різноманітних семіотичних (знакових) втіленнях, 

скоординованих між собою в єдину універсальну знаково-символічну 
систему [6, с. 61-62]. 

Етнокультурно компетентна особа легко відчуває межі своєї 

етнокультури і початок «мови» іншої культури. Під етнокультурною 
компетентністю особи розуміємо здатність людини вільно 
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орієнтуватися у світі значень культури свого етносу, вільно розуміти 

мову, коди, шифри цієї етнокультури і вільно творити цією мовою. 

Культурні коди етнонаціональної культури формують етнокультурну 

картину світу, етнокультурну компетентність особи. Коди культури 

власного етносу виявляються природними і діють на рівні 

підсвідомості [8, с. 59-60]. Етнокультурна компетентність починається у 

напрямку від «Я» до «Ми» і навпаки: із формування смакового 

сприйняття страв національної кухні, запахів і звуків найближчого 

довкілля, розуміння етимології і семантики одиниць рідної мови, 

засвоєння навичок поведінки, догляду за своїм тілом, одягом, житлом, 

усвідомлення власного (і спільноти) ціннісного ставлення до себе і 

реалій зовнішнього світу, здатність шифрувати, закодовувати результати 

власних відчуттів, сприйняття, уявлення, розуміння і передавати їх зміст 

словами, предметами, жестами, рухами, діями, кольором, стравою тощо. 

Мова є етнокультурним феноменом, певним культурним кодом, 

бо вона існує в людському суспільстві, від якого вона походить (рід, 

плем‘я, народ, нація), у свідомості членів суспільства, реалізується у 

процесі мовлення (усного), зберігається (консервується) у писемних, 

мистецько-літературних, усних та інших зразках. Вона зумовлена як 

свідомими, так і неусвідомленими факторами, започаткованими в 

природно-кліматичних і особистісно-екзистенційних особливостях, що 

сукупно «лаштуються» в систему символів, які вчені називають 

генетичним кодом людини – представника того чи іншого народу» [18, 

с. 149]. У мові відображаються знання народу про світ, про життя. Тому 

й світ людина пізнає крізь призму мови. Мова – це генетичний код нації, 

який поєднує минуле з сучасним і спрямований у майбутнє і є 

матеріалом створення культурних цінностей. Окрім таких важливих 

функцій мови, як комунікативна (зв‘язок, спілкування), 

мислеоформлююча, пізнавальна, художня, культуротворча мова має 

етнічну функцію як природну систему звукових символів, знаків, кодів 

призначених для спілкування свого етносу. У мові відбувається 

засвоєння рідної культури і передача системи звичаїв і кодів 

нащадкам [8, с. 51]. 

В умовах транснаціоналізації культури, як зазначає 

М. Дмитренко, «на фольклор іноді дивляться як на продукт віджилих 

епох, як на певну декорацію-ілюстрацію, що заважає сильним світу 

цього фантастично збагачуватись, формуючи повальну індустрію шоу-
бізнесу і розваг, єдиний тип світової монокультури масового вжитку 

переважно для підлітків та молоді. Тенденції відлучення дітей, юних, 

молоді від кришталевих джерел національної самобутності й 

культурного розмаїття, від усвідомлення власної причетності до 
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унікальної культури предків створюють загрозливу ситуацію розриву 

духовно-культурних зв‘язків між поколіннями, зниження загального 

рівня культури, ведуть до втрати морально-етичних норм і формують 

філософію песимізму, соціальної пасивності, самотності, безпорадності 

й безвиході (фаталізму). Усе це стає підґрунтям для збагачення 

представників світової глобалізаційної макроекономіки і злочинного 

світу через культивування антигуманних виробничих технологій, 

активізації процесів куріння, наркоманії, алкоголізму, проституції, 

торгівлі дітьми тощо. Зупинити негативні тенденції в житті людства 

здатна усна нематеріальна традиційна культура кожного народу за 

умови справжньої державної турботи про збереження, охорону, 

пропаганду й відродження фольклору в прийнятних для сучасності 

формах» [1]. 

Передача норм і цінностей культури, засвоєння її культурних 

кодів відбувається згідно з інформаційно-семіотичною концепцією 

культури. Кожне культурне явище є носієм особливого смислу, що 

зберігається у вигляді знаків, які утворюють свого роду «матеріальну 

оболонку» смислу. Тому розуміння культури передбачає здатність не 

лише чуттєво сприймати зовнішню сторону предмета, а й 

розшифровувати його внутрішню сутність, соціальну значущу 

інформацію, виражену відповідними знаками. 

Такими знаками, систему яких досліджує семіотика, є слова 

людської мови, тобто природні вербальні мови спілкування людей, а 

також знаки штучних (вторинних) мов, зокрема, виражальні засоби 

різних видів мистецтва: ноти, фарби, ритм, лінія, рухи тощо. Їх 

конкретне сполучення створює знаково-відображальну систему, що 

кодує і передає певний зміст. Зв‘язок інформації і коду визначає 

взаємозумовленість матеріального (знак) і духовного (смисл) аспектів 

культури. Саме тому явища культури слід розглядати як специфічні 

тексти, смисл яких виражений знаками, що потребують своєї 

розшифровки. Знання своєрідної унікальної мови культури є необхідним 

для всіх видів людської діяльності, однак особливого значення це 

набуває в семіотичному полі символів [15, с. 8-9]. 

Як культурний код і засіб самоорганізації спільноти національна 

мова (зокрема, українська) у сучасних глобалізаційно-модернізаційних 

процесах потребує зони мовної екології. Саме тому у багатьох країнах 

світу приймаються закони про захист своїх мов. Наприклад, ще у 1975 р. 
такий закон прийнято у Франції. Сьогодні у Франції дозволено 

максимум відео- і кіно продукції іноземними мовами – 40%, а в Україні, 

для порівняння, нині іноземними мовами подається 99 % усієї 

інформаційної продукції. В Ірландії кожен артист зобов‘язаний 
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виступати ірландською мовою, яка вже оголошена державною, хоча 

переважна більшість ірландців розмовляє англійською. У Швеції за 

виконання нешведською мовою податок вищий на 25 %, а отримані від 

цього кошти йдуть на розвиток шведської культури. У Китаї існує 

Міністерство церемоніалу, яке керує справами освіти і екзаменами осіб, 

які приймаються на державні посади, стежить за правильною вимовою 

ієрогліфів [8, с. 54-55]. 

Чужа мова, насаджена у ранньому віці гальмує розумовий 

розвиток дитини. Учені підтвердили здогад В. Гумбольдта, висловлений 

у ХУІІІ ст., що мова у вигляді коду існує в нейроклітинах людського 

мозку і генетично передається від батьків до дітей. Засвоєння дитиною 

рідної мови йде як розшифрування коду. Мало того, мозок людини має 

ділянки, функціональне призначення яких запрограмоване на 

майбутнє [3, с. 4]. П. Мовчан стверджує, що зміна мови не може не 

позначатись на зміні антропологічного типу: зменшується об‘єм пам‘яті, 

відповідно зазнають змін і півкулі мозку. Якщо замість 40 найменувань 

криги у балкарців, чи 30 назв снігу у ненців вживається лише одна – 

просто «сніг» і просто «крига», то зрозуміло, що це не може не 

позначитись на всіх параметрах того, чи того генотипу [12, с. 48]. 

Про роль і значення рідної мови у культурному житті людини та її 

вихованні говорив свого часу К. Ушинський: «Мова є найживіший, 

найбагатший і найміцніший зв‘язок, що з‘єднує віджилі, існуючі та 

майбутні покоління народу в одне велике, історичне живе ціле. Вона не 

тільки виявляє собою життєвість народу, але є якраз саме цим життям. 

<…> Ось чому, наприклад, наші західні брати, витерпівши всі 

різноманітні насильства від іноплемінників, коли це насильство, 

нарешті, торкнулося мови, зрозуміли, що справа йде вже про життя чи 

смерть власне самого народу» [17, с. 557]. Розмірковування педагога 

повністю відповідають сучасним трактуванням про значимість мови як 

ознаки етносу та складової його культури. 

З причин, які продиктовані особливостями культурно-історичного 

розвитку України (тривалий період бездержавності, несформованість 

національної інтелігенції як суб‘єкта культури, деформація ментального 

рівня нації), перед українською людиною постає питання про вибір мови 

і мовлення як вибір національності. Проблема двомовності 

(використання української і російської мов) в Україні набуває рис 

іншомовності українців – відмова від рідної мови, що у морально-
етичному аспекті є порушенням не лише рідномовного обов‘язку, а й 

громадянського, є зрадою і відчуженням, що в особистісному бутті 

людини обумовлює неідентичність, невідповідність самому собі, а 

також почуття провини та каяття. Це і є передумова самоорганізації, 
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впорядкування «хаосу» особистісної і національної культури в «космос» 

– порядок, гармонію. Державний статус мови як коду національної 

культури є способом самоорганізації культури – як на рівні її суб‘єкта, 

так і ціннісно-діяльнісного її змісту. 

Збереження традиційної культури українців на рівні повсякденному 

та освітньо-виховному актуалізує і дозволить використати її 

пізнавальний досвід у сучасний процес освіти і виховання. 

Чинні на сьогодні документи та директиви у сфері освіти та 

виховання орієнтують використовувати традиційно-побутову культуру 

українців у процесі виховання як «пізнання пізнаного» – системи 

цінностей, знань, умінь і навичок, які упродовж тисячоліть допомагали 

українській людині зберегти себе і власну спільноту у безперервному 

цивілізаційному процесі глобалізації та модернізації. 

Про збереження і використання національної культури, системи 

звичаїв і обрядів народу у вихованні на сучасному витку цивілізаційної 

модернізації сказано у Законі України «Про освіту», в Указі Президента 

України № 347/2002 від 17.04.02 року «Про Національну доктрину 

розвитку освіти», у стратегічному нормативному документі «Національна 

програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні» (Постанова 

Президії Академії педагогічних наук України від 01.07.2004 за № 1-7/6-98), 

«Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки». 

Узагальнюючи, слід виокремити завдання, визначені у названих 

документах: це, зокрема, ефективніше використовувати національні 

традиції, виховувати національну свідомість, любов до рідної землі, 

родини, свого народу, держави; формувати мовну культуру, сприяти 

оволодінню і вживанню української мови як духовного коду нації; 

забезпечувати духовну єдність поколінь, виховувати повагу до батьків, 

старших людей, турботу про дітей і хворих. Сучасний зміст освіти і 

виховання в Україні, згідно з Програмою, складає науково обґрунтована 

система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна 

сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують 

її ставлення до суспільства і держави, інших людей, самої себе, праці, 

природи, мистецтва. У зв‘язку з цими завданнями зазначено, що 

патріотизм – це прояв любові до свого народу, поваги до українських 

традицій, відчуття своєї належності до України, усвідомлення спільності 

власної долі з долею Батьківщини, досконале володіння українською 

мовою. Формування національної самосвідомості передбачає особисту 
ідентифікацію із своєю нацією, віру в її духовні сили та майбутнє; волю 

до праці на користь народу; вміння осмислювати моральні та культурні 

цінності, історію, звичаї, обряди, символіку; систему вчинків, які 
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мотивуються любов‘ю, вірою, волею, осмисленням відповідальності 

перед своєю нацією. 

Традиційна культура, відображаючи національний характер народу, 

його самобутній культурно-історичний шлях, виступає невід‘ємним 

компонентом усієї соціально-філософської, культуротворчої системи 

національного виховання. Залучення дітей до культурного спадку дає 

змогу їм практично прилучитися до культурно-історичної спадщини, 

соціально-культурної діяльності, бути суб‘єктом культури, творцем її та 

продовжувачем традицій своєї родини, роду, народу, поєднати особисті 

інтереси з родинними, громадськими, державними. 

У процесі виховання елементи традиційної культури, зокрема, 

обрядодійство, можуть бути використані в автентичному вигляді (у 

довкіллі – у часі і просторі функціонування обрядодійства, зокрема у 

просторі родини, сім‘ї, громади), чи реконструйованому (у навчально-

ігрових формах урочної (аудиторної) та позаурочної, позашкільної 

(позааудиторної) діяльності, науково-пошуковій, краєзнавчій роботі). 

Із запровадженням у вищих навчальних закладах України нового 

нормативного курсу «Історія української культури» проблема вивчення 

специфіки української етнічної культури (світогляду, ментальності, 

духовності, сакральних цінностей тощо) набуває не тільки теоретичного, 

а й прикладного характеру, оскільки «історію культури» треба 

викладати як культурологічну дисципліну – як «філософію 

етнокультури», що інтегрується у широкий міжнауковий контекст 

народознавства<…>Цьому може сприяти теоретико-методологічний та 

естетичний аналіз ідей, артефактів української культури, їхнє 

осмислення в контексті філософії етнокультури [7, с. 6-7]. 

Навчальні плани вищих навчальних закладів України 

передбачають сьогодні також навчальні курси варіативної складової, 

згідно з якою, за пропозицією і можливостями відповідних кафедр 

(філософії, культурології, українознавства, етнології, етнографії тощо), 

можуть бути розроблені і представлені на вибір студентів курси «за 

вибором» етнокультурологічного спрямування, у змісті яких, на наше 

тверде переконання, особливе місце має бути відведено народній 

обрядовості українців та її пізнавальній природі. 

Традиційно-побутова культура присутня у загальноосвітній школі 
у процесі виховання у навчально-виховних формах (урочних, 

позаурочних, позашкільних), у змістовому наповненні курсу за вибором 
(шкільного компоненту) «Українознавство» («Українське 

народознавство», «Етнографія України», «Етнологія України») та 

методико-дидактичному забезпеченні його реалізації. 



161 

 

У дошкільних навчальних установах України пріоритетним є 

також національне виховання, яке здійснюється за Базовою програмою 

розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». У програмі виокремлено 

чотири сфери життєдіяльності дитини: «Природа», «Культура», «Люди», 

«Я Сам», а реалізація освітньо-виховних завдань особистісного розвитку 

конкретизована сімома формами активності дитини за сферами 

діяльності: фізична, соціально-моральна, емоційно-ціннісна, 

пізнавальна, мовленнєва, художньо-естетична, творча. Програма є 

культурологічною у своїй основі, будь-яка лінія розвитку актуалізує 

теоретично-наукові та повсякденні знання про традиційно-побутову 

культуру українців та їх використання у формах, змісті та методичному 

забезпеченні навчально-виховного процесу. 

Реалізації настанови національного виховання в умовах 

перехідного українського суспільства, в етнічному складі якого 

нараховується корінний етнос – українці, а також понад 100 етнічних 

груп (серед яких росіяни та поляки в Україні становлять найбільш 

чисельні, а також кримські татари (які проживають в умовах автономії)), 

може бути здійснена на основі врахування досвіду виховання у 

середовищі української діаспори. 

Українська діаспора з покоління в покоління плекала українську 

культуру, обрядовість, мову, прагнула зберегти материнські корені та 

виховати в дітях любов і повагу до своєї етнічної Батьківщини, її історії. 

Феномен українства виокремився у світі своїми особливостями: належне 

місце в діяльності української діаспори посідало збереження і вивчення 

національних духовних цінностей, котрі акумулювали у собі досвід 

попередніх поколінь та збереглися у мові, традиціях, звичаях. Тому 

належне місце в освіті української діаспори посідало вивчення у 

недільних, суботніх школах українознавства національних духовних 

цінностей, котрі акумулювали у собі досвід попередніх поколінь та 

збереглися у мові, традиціях, звичаях. Школи українознавства в умовах 

іноетнічного полікультурного оточення української діаспори 

послаблювали асимілятивні процеси, дозволили зберегти українцям 

діаспори національну ідентичність, єдність та згуртованість [13, с. 3]. 

Українці у діаспоро-меншинному існуванні (у статусі етнічних 

груп – в Америці, Західній Європі, Росії та ін.) стають на шлях 

двомовності і зберігають свою етнічність завдяки збереженню рідної 

мови як культурного коду своєї етнічності. Кожен, хто живе в 
іноетнічному оточенні або у державі з державною мовою, відмінною від 

його рідної мови (в Україні – це представники понад 100 етнічних груп) 

повинен ставати на шлях двомовності: зберігати, плекати свою рідну 
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мову і поважати (вивчати і користуватися в мовленнєвій практиці) 

згідно із Законом державну – українську. 

Тільки так можна упорядкувати світ особистісної культури, стати 

часткою нації, серед якої живеш. І тільки у такий спосіб може існувати 

нація. Такий вибір є природним, він створює для мови, як культурного 

коду різних форм культури умови виконувати свою важливу роль у 

самоорганізації культури. Адже перш за все мова народу виконує 

формотворчу і впорядковуючу функцію в культурі, забезпечує 

іманентну (внутрішню) її властивість і здатність самостійно 

підтримувати, відтворювати чи удосконалювати рівень своєї організації 

при зміні зовнішніх чи внутрішніх умов існування та функціювання, що 

спрямоване на збереження цілісності культури, забезпечення її 

ефективного розвитку. 

Збереження національної ідентичності для українців у складних 

умовах полікультурного простору України та модернізації суспільно-

політичного, економічного, культурного життя полягає у реалізації 

українознавчих вимірів національної школи. Українознавство сприймає, 

осмислює й оцінює навколишню дійсність як світ буття і діяльності 

української спільноти, визначає її місце, призначення і «долю» у 

просторово-часових вимірах, охоплюючи вузлові категорії світогляду: 

світ, людина, смисл буття (життя і смерть, свобода й необхідність), 

минуле і прийдешнє, простір та час; форми сприйняття майбутнього: 

віра і пов‘язані з нею мрія, надія, сподівання, людські прихильності; 

атрибути святості: народ, нація, Батьківщина, Бог [16, с. 11]. 

Розглядаючи це питання, академік Г. Філіпчук стверджує, що 

українознавство «не є ідеологією певного класу чи партії, а новою 

філософією в розбудові молодої України, яка повинна стати 

загальнонаціональною. <…> Філософія українознавства творитиме нову 

ментальність, яка дасть змогу по-державницькому переосмислювати 

світову культуру, виводячи суспільство і особистість з орбіти 

меншовартості. Через національний інтелект, ідею, почуття вона 

стимулюватиме національний оптимізм народу, коли кожен, незалежно 

від етнічної приналежності, відчуватиме себе часткою великого 

національного «Я» [19, с. 7]. 

Розуміння гносеологічної ролі і значення традиційної культури 

українців у сучасних культурно-модернізаційних процесах визначає такі 

її суспільні виховні функції: 
1) формування сучасного виховного ідеалу на основі української 

виховної традиції, що стало стала предметом вивчення у психолого-

педагогічній спадщині О. Кульчицького, В. Яніва, Я. Яреми, В. Ярмуся, ін.; 

2) соціалізація особистості; 
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3) виправлення чи вдосконалення сприйняття та розуміння 

українцями світу-буття-життя та себе в ньому. 

Цивілізаційним виміром виховного ідеалу є визнання мети 

виховання як всебічного і гармонійного розвитку (саморозвитку) 

особистості, яка завжди вільна у виборі й сама визначає певну систему 

етнокультурних цінностей, що відповідають її народності, природі та 

культурі. Узагальнюючи, виховний ідеал – це визначене знанням про 

людину уявлення про досконалі умови процесу виховання, метою якого є 

всебічний і гармонійний розвиток (саморозвиток) вільної у виборі 

особистості на засадах народності, природовідповідності та 

культуровідповідності. 

Пізнавальна природа традиційної культури забезпечує досягнення 

виховного ідеалу у процесі спеціально організованого процесу 

виховання та поза ним. Використання традиційної культури, наповнення 

навчального і виховного процесу українознавчим змістом повинно 

допомогти дитині ідентифікувати себе з власним етносом, нацією, зі 

світом, знати рідну й державну мову, українську культуру, історію 

України, берегти національні цінності.  

В умовах сучасної модернізації суспільного життя українців 

проблема виховного ідеалу повинна вирішувати корегуючу мету, яка 

повинна послабити наші національні недоліки, не принижувати наших 

національних рис і зберігати при цьому певну рівновагу, щоб не 

втратити нашої етноментальної самобутності. Розуміння і досягнення 

національного виховного ідеалу, який відповідає світовідчуттю 

української людини, сприяє збереженню і зміцненню ознаки української 

національної етнопсихологічної окремішності і самобутності. Ця мета є 

надзвичайно важливою для нас, адже модернізаційні процеси 

сьогодення усувають народну традицію на периферію культурного 

простору, маргіналізують носія її аутентики. Традиційна культура у 

збереженні своєї пізнавально-виховної природи та простору 

функціонування зможе протистояти негативним наслідкам сучасного 

модернізаційного процесу в Україні, зокрема маргіналізації української 

людини як суб‘єкта культури, втраті самобутніх рис етнічної культури, 

відчуття її самоцінності та самодостатності. 
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3.4. Культуротворчість особистості студента 

як педагогічний феномен 

 

Сучасна освітня ситуація, що характеризується посиленням 

культурологічних підстав педагогічної науки і практики, формуванням 

єдиного загальноєвропейського освітнього простору, прагненням до 
діалогу культур, потребою в актуалізації педагогічного знання 

обумовлює тенденцію до «культуроцентричної» організації освіти. На 

початку ХХІ ст. понятійний апарат категорії «культуротворчість» 

формалізувався і певною мірою систематизувався у працях 

західноєвропейської та української культурософської думки. Завдяки 
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традиційному та новітньому підходам, термін «культуротворчість» 

набуває нових характеристик, які у різних аспектах свого застосування 

мають часом протилежні значення і часто вживаються як поняття, що не 

потребують особливих пояснень. 

В українській філософській думці закладена традиція 

виокремлення й актуалізації різних аспектів формалізації понятійного 

апарату категорії «культуротворчість». Зокрема, у працях та окремих 

публікаціях В.П. Андрущенка, Ю.Л. Афанасьєва, О.П. Воєводіна, 

В.Ю. Даренського, С.В. Пролеєва, В.К. Суханцевої, Н.В. Хамітова 

проводиться екзистенціальний розподіл між поняттями 

культуротворчість та життєтворчість [1]. 

Відзначимо також акцентуацію представників вітчизняної 

наукової думки на проблемі нерозривного зв‘язку діалогічного способу 

мислення та культуротворчості [2]. Фундаментальну роботу, в якій 

безпосередньо розкрито природу, системи, процеси культуротворчості 

представлено вітчизняним філософом В. Н Леонтьєвою. У праці 

«Культуротворчий процес: обґрунтування та начала» вчена здійснює 

послідовну спробу аналізу культуротворчих процесів у вітчизняній і 

європейській філософській традиції, втілює принцип культуротворчості 

в розумінні світу та утвердженні особистісного начала як носія смислу в 

цьому світі. В. Н. Леонтьєва відзначає, що одиницею культуротворчого 

процесу є культурний акт як утвердження культурного явища 

(конкретної єдності змісту й культурної форми) [3].  

У педагогіці поняття культуротворчості розглянуто 

Є. Бондаревською, Є. Бурцевою, Є. Лаврухіною, І. Макарцевою та ін. 

Є. Лаврухіна вважає освіту складовим процесом культуротворчості. 

Поняттям «культуротворчість» Є. Лаврухіна визначає єдність 

культурної діяльності соціндивідуального буття і механізму спадковості, 

який базується на здібності людини об‘єктивувати сутнісні творчі сили, 

що проявляються у зародженні нових культурних форм, сенсів, 

цінностей, через їх виявлення, інтерпретацію, оцінку [4]. Т. Кузьміна 

розглядає культуротворчість як «єдність пізнавальної і 

перетворювальної діяльності особистості, що проявляється як в 

оволодінні культурними смислами, так і у виявленні нових культурних 

форм за допомогою інтерпретації, трансформування, оцінки [5,с.65]».  

Ставлення до людини як суб‘єкта є головною ознакою освіти, 

здійснюваною в контексті культури. Молодь є найбільш дієвою 
суспільною групою, яка знаходиться у стані саморозвитку і пошуку 

свого «Я», а освіта – це результат пошуку своєрідної, нової ідентичності, 

успішності, створення особистого нового стилю майбутнього життя. 
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Суть цього відношення визначив Ш. А. Амонашвілі, обґрунтувавши 

особистісно-гуманний підхід в освіті [6].  

На думку Е. Фромма освіта необхідна людині не для того, щоб 

мати знання, а для того, щоб бути, відбутися як особистості [7]. Таке 

усвідомлення необхідне для виховання на гуманістичній основі якісно 

нової людини, адекватної соціокультурним умовам, що історично 

склалися в Україні – «людини культури», головними якостями якої є 

моральність, гуманність, екологічне й етичне ставлення до 

навколишнього світу, людям й до самого себе, естетичне сприйняття 

світу, інтелектуальна розвиненість, здатність до рефлексії та 

саморозвитку, до використання своїх знань тільки в ім‘я миру, добра, 

любові. Виховання такої людини є центральним, комплексним 

завданням сучасної педагогічної освіти. За таких умов виникає гостра 

необхідність повернути освіту і педагогіку в контекст культури, тому що 

саме культура, за твердженням П. А. Флоренського, є середовищем, що 

вирощує і живить особистість [8].  

Провідною діяльністю студентів є професійне навчання, або його 

поєднання з трудовою діяльністю. За допомогою навчання у вищій 

школі молодь досягає необхідної для професійної діяльності 

компетентності, освоює норми професійної субкультури, підвищує свої 

адаптаційні можливості, формує уявлення про бажаний спосіб життя. 

Поєднання роботи та навчання може сприяти освоєнню професійних 

ролей (у випадку роботи за фахом) або чинити негативний вплив (у разі 

великих тимчасових витрат на діяльність не за фахом). 

Освітнє середовище володіє великою мірою складності, оскільки має 

декілька рівнів – від федерального, регіонального до основного свого 

першоелемента – освітнього середовища конкретного навчального закладу. 

Заклад вищої освіти в сучасному українському суспільстві 

виконує цілу низку культуротворчих функцій:  

1) залучення людини до досягнень культури, трансляція цих 

досягнень; 

2) проникнення у внутрішню структуру особистості пануючих у 

суспільстві норм, ціннісних орієнтирів, стандартів поведінки і певної 

життєвої позиції, що формується у процесі навчання і освіти молоді; 

3) диференціація і відбір молоді відповідно до індивідуальних 

потреб та інтересів, запитів і можливостей, професійної орієнтації і 

підготовки; 
4) ЗВО є важливим каналом соціальної мобільності, який не 

тільки передає соціальний статус від покоління до покоління, але й 

змінює його; 
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5) Заклад вищої освіти пов‘язаний з досвідом і знаннями, 

накопиченими поколіннями, і в цьому контексті є важливим 

детермінантом суспільства; 

6) ЗВО пов‘язаний з продукуванням і розповсюдженням 

різноманітних наукових, культурних і суспільно-політичних ідей. 

Таким чином, освітнє середовище закладу вищої освіти 

розглядаємо як форму трансляції розширеного відтворення культурних 

норм, цінностей, ідей, як простір генерування суспільної ідеології, яка 

разом з її носіями перетворюється в культурі, як спосіб підготовки 

людини до оптимального існування в соціумі. 

У нашому дослідженні культуротворчість розуміється як 

готовність суб‘єкта, що базується на ціннісних орієнтаціях, до 

усвідомлення особистісної діяльності, спрямованої на досягнення 

гуманістичних відносин між людьми, що мають різний світогляд, різні 

ціннісні орієнтації, стереотипи поведінки, на розширення власного 

досвіду шляхом залучення до інших культур та поглядів. Дане 

визначення відображає багатокомпонентний склад явища, в якому, 

ґрунтуючись на традиційному описі складних психологічних явищ і 

процесів, можна виділити наступні структурні компоненти 

культуротворчості: 

1. Когнітивний компонент культуротворчості проявляється в 

свідомому, осмисленому і відповідальному виборі людиною його 

власної позиції і активності з побудови творчих відносин. Значимість 

когнітивного компонента для нашого дослідження полягає у визнанні і 

усвідомленні складності і багатого розмаїття культур нашого світу, 

наших форм самовираження і способів прояву людської 

індивідуальності. 

2. Практично-поведінковий компонент передбачає включення 

людини в різні види діяльності на основі співробітництва, 

взаєморозуміння з іншими людьми, прояв активності в тій чи іншій 

діяльності, творчого підходу у вирішенні поставлених завдань. 

3. Аксіологічний компонент включає ціннісно-смислову систему, 

в якій центральне місце займають культурні цінності людини, а також 

відповідальність за свій вибір життєвої позиції. 

4. Особистісний компонент передбачає розрізнення 

культуротворчості, як стійкої особистісної позиції при виборі 

культурних, ціннісних, світоглядних орієнтирів, а також як сукупність 
особистісних якостей, які можуть визначати особистість як 

культуротворчу.  

Культуротворчість, на нашу думку, базується на здатності людини 

до творчості, що в свою чергу, визначає творчі здібності особистості. У 
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розвитку здібностей особистості важливу роль відіграють психологічні 

фактори, оскільки їх розуміють як «характеристику індивіда з боку 

психічних явищ, які зумовлюють успішність його діяльності [9, с. 461]».  

Г. С. Костюк наголошує на залежності здібностей від мотивації: 

«Спроможність особистості успішно виконувати всяку діяльність не 

існує поза зв‘язком із тим, що спонукає її до цього [10, с. 311-312]». 

Одним із способів пояснення мотивів поведінки та їх класифікації 

полягає в тому, що передбачається існування певних внутрішніх 

мотиваційних станів, які характеризують нахили і потреби особистості. 

Це означає, що для успішної мотивації студента щодо творчої діяльності 

потрібно визначити такі його потреби, які формують і контролюють 

його поведінку. Саме творча діяльність сприяє розвитку нестандартного 

мислення, пошуку нових способів діяльності, вмінню висувати гіпотези, 

формувати проблеми та узагальнювати їх тощо. 

Здатність до творчості як найвищого дару людини не може 

розвиватись в тому випадку, коли відсутня диференціація навчання 

залежно від здібностей особистості. Те, що творчості можна навчити, не 

викликає сумнівів. Сьогодні творчість перестала бути чимось 

особливим, винятковим. Міф про надприродну природу творчості 

руйнувався теоріями «повсякденної творчості», яка розглядається у 

сучасному світі як невід‘ємна характеристика будь-якої людини. 

Г. Гегель вважав, що творчість – це створення нового, яке не забуває, не 

знищує старе, а пам‘ятає про нього, зберігає його у собі як джерело своєї 

історії [11]. Таке розуміння творчості зближує її з категорією 

саморозвитку у творчості, основу якого складають внутрішні ресурси 

особистості. Творчість – це процес діяльності, спрямований на 

створення нового шляхом перетворення наявних знань і розумінь, 

здатність самостійно, нестандартно вирішувати теоретичні та практичні, 

особистісні та соціальні проблеми. Творчість – це не фрагментарна 

діяльність особистості, а безперервний процес, завдяки якому 

відбувається процес саморозвитку і, в цілому розвитку особистості. 

Можливість розвитку творчих здібностей підтверджується 

успішним досвідом багатьох викладачів, у тому числі тих, хто 

застосовує методи теорії розвитку творчої особи, створеної на базі 

принципів теорії вирішення винахідницьких завдань. Творчі здібності - 

головний чинник підвищення ефективності людського капіталу і цей 

ресурс можна розглядати як невичерпний. 
Для реалізації творчих здібностей майбутнього фахівця сьогодні є 

значні можливості, що пов‘язані із змінами, які відбуваються в житті і 

відображаються у мисленні людини. Зменшення упереджених і 

нав‘язаних думок і суджень, збільшення потоку інформації 
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забезпечують необхідну свободу дій. Як наслідок цього, майбутній 

фахівець набуває дуже важливі педагогічні уміння: готовність до 

реагування на непередбачуване; прийняття самостійних рішень та 

здатність нести за них відповідальність; критичний підхід до 

оцінювання своїх і чужих дій. 

Основними напрямами, які сприяють активізації творчих 

здібностей студентів в освітньому середовищі є: залучення студентів до 

цінностей культури; створення умов для розвитку молодої людини як 

суб‘єкта культури; допомога студентам у розвитку творчого потенціалу, 

здібностей, самореалізації у закладі вищої освіти, майбутній професії. 

Теоретичний аналіз дав змогу висунути передбачення про те, що 

розвиток творчих здібностей майбутніх спеціалістів в освітньому 

середовищі закладу вищої освіти може визначатись за таких умов: 

1. Наявність комплексу загальних рис творчої особистості: 

ерудованості, почуття нового, гнучкості і широти мислення, активності, 

волі, розвиненого уявлення. 

2. Розширення самоосвітніх і самоконтролюючих підходів до 

пізнання студентами нових знань.  

3. Самоаналіз як один з основних умов ефективності процесу 

організації самостійної роботи у вищій школі. 

Слід відзначити, що самоаналіз є невід‘ємною частиною 

підготовки майбутнього фахівця до самостійної професійної діяльності і 

потребує обов‘язкового педагогічного керівництва на початку 

професійного становлення студента з поступовим переходом цього 

керівництва до опосередкованого залежно від індивідуальних 

особливостей професійної підготовки кожного студента. Самоаналіз 

дозволяє оцінити майбутнім фахівцям якість власної майстерності та 

виявити шляхи її професійного самовдосконалення, що, в свою чергу, 

сприяє реалізації індивідуальних можливостей та творчого потенціалу 

кожного фахівця в майбутній професійній діяльності. 

Важливою передумовою виховання культуротворчої особистості 

студента виступає культурна ідентифікація, що встановлює подібність 

між собою і своїм народом, будується на принципі продукування 

ідентичності – індивідуальної, національної, європейської. Культурна 

ідентифікація – це переживання почуття приналежності до національної 

культури, інтернаціоналізація (прийняття в якості своїх) її цінностей. 

Культурна ідентифікація передбачає частково усвідомлений психічний 
процес уподібнення себе іншій людині чи групі людей. Належність до 

групи, яку можна окреслити, вважається природною властивістю людей: 

родина, клан, стан, суспільна верства. 



170 

 

Отже, ми вважаємо, що здатність до культуротворчості можна 

визначити як синтез властивостей і особливостей особистості. 

Важливою ознакою культуротворчості є її гармонійність, що 

обумовлюється дотримання таких критеріїв: усвідомлення і здатність 

особистості студента орієнтуватись в навчальній діяльності; самооцінка, 

самоаналіз та ідентифікація себе в цій діяльності; естетична оцінка, що 

викликає почуття радості і задоволення. Культуротворчість як явище 

об‘єктивної дійсності, зумовлена сукупністю соціально-економічних, 

суспільно-політичних, етичних факторів, що включає когнітивний, 

практично-поведінковий, аксіологічний, особистісний компоненти. 

Культуротворча особистість – соціально-активна особистість, в 

основі якої закладені найважливіші психолого-культурні лінії людських 

відносин: гуманність, рефлексивність, свобода, відповідальність, 

захищеність, гнучкість, впевненість в собі, емпатія та ін. 

Культуротворча ососбистість студента активно засвоює і перетворює 

навколишній світ, відкрита і вільна, з високо розвиненими уміннями 

самоідентифікації, що виражають певні духовні та культурні цінності. 

Виховання культуротворчої особистості студента - цілеспрямований 

персоніфікований вплив, заснований на єдності соціально 

організованого освітнього процесу і реального життєвого досвіду щодо 

формування свідомої установки на культуротворчість в процесі 

життєдіяльності при використанні певних методів, прийомів і форм, 

поєднуючи їх з самовихованням. 
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3.5. Мультилінгвальна освіта у сучасному освітньому просторі 

 
Вступ. Останнім часом мультилінгвальна освіта набуває все 

більшого поширення по всьому світу як на рівні шкільного навчання, 

так і університетського. Мультилінгвалізм та мультикультуралізм – це 

реалії сьогоднішнього європейського суспільства. Ці реалії кидають 

виклик традиційному погляду на мовну освіту, де кожна мова 

вивчається відокремлено одна за одною, а не разом. Мультилінгвалізм – 

це явище ХІХ ст., яке стає все більш і більш популярним в усьому світі.  

Глобалізація створює умови для того, щоб культури й культурні 

цінності нарешті подолали сталі рамки й вийшли за межі локальних 

громадських, племінних й територіальних осередків. Мультилінгвізм є 

соціокультурним феноменом, який поширює свій вплив на більш ніж дві 

третини населення земної кулі, що, у тій чи іншій мірі, володіють двома 

або більшим числом мов. 

Актуальність даної роботи полягає в тому, що для України тема 

мультилінгвальної освіти залишається новою, мало українських 

дослідників вивчають саме мультилінгвалізм. 

Мета роботи – з‘ясувати головні особливості мультилінгвальної 

освіти та прослідкувати процес введення мультилінгвальної освіти в 

Україні. 

Поняття мультилінгвальної компетентності. У сучасних умовах 

різко зросла увага до такого соціального феномена, як комунікація. У 

сучасному світі відбувається глобальна трансформація індустріального 

суспільства в інформаційно-комунікативне. Вона супроводжується не 

тільки проникненням комунікації в усі сфери життєдіяльності 

суспільства, виникненням і розвитком якісно нового типу 

комунікативних структур і процесів, але й глибоким переосмисленням, 

сучасних змін у соціально-комунікативній сфері, місця й ролі 

комунікацій у розвитку суспільства. 

Більшу частину своєї історії людство було багатомовним. Під 

впливом багатьох чинників – історичних, соціальних та економічних 

завжди існувала потреба в людях, які володіють двома чи більшою 
кількістю мов. З часом з‘являлись спільноти, в яких функціонували дві 

або більше мов. Сучасні процеси, у першу чергу, глобалізація та 

розвиток інформаційно- комунікативних мереж, дають ще більший 

поштовх поширенню мульти-лінгвальності.  
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В епоху глобалізації суспільство почало усвідомлювати 

принципово нову роль мовної освіти в сучасному світі заради підтримки 

мобільності, взаєморозуміння і співпраці, подолання упереджень і 

дискримінації. Отже, не достатньо володіти лише однією мовою 

спілкування. Необхідні міцні знання багатьох іноземних мов. Мови 

сприяють кращому взаєморозумінню між різними націями та 

культурами і дозволяють вести справжній діалог. 

Сьогодення визначає наступні суперечності: кардинальні зміни, 

що відбуваються в суспільстві, потребують суттєвих змін у системі 

освіти, як визначальної складової запоруки розвитку та процвітання 

кожної держави. У зв‘язку з цим особливого значення набувають 

основні положення ЄС, які визначають мовну політику у європейському 

регіоні, висвітлюють нове бачення мультилінгвального суспільства. 

Проблеми становлення та розвитку мовної освіти знаходять 

відображення у наукових працях Ж. Аллака «Внесок у майбутнє: 

пріоритет освіти» [1], R. Бейкера «Основи білінгвальної освіти і 

білінгвізму» [2], М Згуровського «Вища освіта на зламі суспільного 

розвитку» [5] і в таких документах, як «Загальноєвропейські 

Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» [4], у 

документах Ради міністрів освіти країн ЄС, а саме у «Плані дій щодо 

вивчення іноземних мов та лінгвістичної різноманітності, прийнятого 

27 липня 2003 pоку [9], та у новому стратегічному базисі 

мультилінгвалізму, 2005 рік, розроблених в рамках робочої програми 

«Освіта та професійна підготовка 2010» [10]. 

Контакти та механізми взаємодії мов стали об‘єктом досліджень 

багатьох лінгвістів (У. Вайнрайх [3], Л. Блумфілд [7], Е. Гауген [8]). 

Велика кількість робіт присвячена механізмам формування 

білінгвальності, проблемам білінгвальної освіти та білінгвальних 

спільнот. У той же час не існує єдиного визначення 

мультилінгвальності, і терміни вживаються різні. У роботах дослідників 

зустрічаються терміни двомовність (Л. Блумфілд, Е. Гауген), 

багатомовність (У. Вайнрайх). Поряд із цим функціонують поняття 

полілінгвізм та плюрилінгвізм. У цій ситуації виникає необхідність 

впорядкувати терміни та визначення для коректного аналізу та вивчення 

явища мультилінгвальності. 

У роботі «Одномовність і багатомовність» У. Вайнрайх розглядає 

декілька аспектів багатомовності: різниця між мовами – чи можна 
вважати двомовною людину, яка знає дві споріднені мови або навіть 

діалекти однієї мови; рівень володіння ними, результати взаємодії мов. 

Терміні двомовність і багатомовність в цій роботі зустрічаються поряд 

та означають володіння двома чи більше мовами. Проблему 
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багатомовності, на думку У. Вайнрайха, мають вивчати не лише 

лінгвісти, а й представники інших наук, тому що багатомовність тісно 

пов‘язана з соціокультурними, історичними, економічними та іншими 

чинниками [3, с. 25-60.]. 

Е. Гауген (Einar Haugen) у роботі «Blessings of Babel: bilingualism 

and language planning: problems and pleasures» зазначає, що існують 

багато визначень білінгвізму, від найширшого – здатність створити 

значущу конструкцію іноземною мовою, до найвужчого – вільне, 

рівнозначне володіння обома (чи більше) мовами. Також Е. Гауген 

наголошує на тому, що білінгвом може вважатись лише та особа, для 

якої мова стає засобом комунікації, а не просто інструментом [8]. 

Л. Блумфілд (Leonard Bloomfield), автор книги «Language» вважає, що 

білінгвізм це досконале володіння іноземною мовою (мовами) без втрати 

своєї рідної мови, і зазначає, що різною може бути лише ступінь 

досконалості [7]. 

Визначаючи сутність поняття «мультилінгвізм», німецька дослідниця 

А. Вілтон наголошує на його зв‘язку з декількома іншими поняттями: 

білінгвізм, трилінгвізм, плюрілінгвізм та поліглотизм [12, с. 47–55].  

Мультилінгвальна освіта передбачає змістове та інтегроване мовне 

навчання. У багатомовних школи учні вивчають різні предмети за 

допомогою декількох мов (державна мова та одна або дві іноземні мови). 

Рада Європа розрізняє мультилінгвалізм та плюрилінгвалізм. 

Мультилінгвалізм стосується ситуацій, в яких кілька мови існують пліч-

о-пліч в суспільстві, але використовуються окремо. Плюрилінгвалізм 

проявляється в ситуаціях, в яких людина, яка має компетенцію більш, 

ніж в одній мові, може переходити від однієї мови до іншої, і навпаки – 

в залежності від соціальних обставин. 

Визначаючи сутність поняття «мультилінгвізм», німецька 

дослідниця А. Вілтон наголошує на його зв‘язку з декількома іншими 

поняттями: білінгвізм, трилінгвізм, плюрілінгвізм та поліглотизм [12, 

с. 47-55]. Не вдаючись у проблеми кожного зі згаданих понять, 

зазначимо лише, що перші два є формами мультилінгвізму, а префікси 

бі- та три- вказують на кількість мов, якими володіє людина (відповідно 

дві або три); що стосується поняття «поліглотизм», то воно, як вказує 

дослідниця, взагалі не є академічним, це загальновживаний термін, який 

використовують для визначення здібності індивіда розмовляти 

декількома, а в деяких випадках – надзвичайно великою кількістю 
мов [12, с. 51]. 

Поруч із терміном «мультилінгвізм» у літературі також існує 

термін «плюрілінгвізм». Рада Європи, яка активно сприяє вивченню 

іноземних мов та оволодінню мультилінгвальною компетенцією, 



174 

 

розрізнює плюрілінгвізм як компетенцію мовця (здатність 

використовувати більше, ніж одну мову) та мультилінгвізм як 

співіснування декількох мов на одній географічній території. 

Європейський Союз, у свою чергу, вважає ці поняття тотожними та 

вважає, що семантичну структуру поняття «мультилінгвізм» складають 

обидва визначення, а питання розвитку мультилінгвальної компетенції, 

яка є однією з ключових компетенцій, що може отримати кожний 

представник суспільства протягом життя, входить до списку 

пріоритетних проблем освіти в країнах Європи. З метою формування у 

людини мультилінгвальної компетенції було створено програму 

навчання протягом життя (Lifelong Learning), яка передбачає 

мобільність суб‘єктів освіти. Основною метою цієї мобільності є 

допомога в кращому розумінні різноманіття культур [4]. 

Згідно з Рекомендаціями Ради Європи: «Плюрилінгвізм – це 

знання певної кількості мов або співіснування різних мов у окремому 

суспільстві» [4]. 

Мультилінгвальна освіта в свою чергу включає ряд освітніх 

програм, метою яких є стимулювати розуміння кожною людиною свого 

лінгвістичного репертуару. Лінгвістичний репертуар – це сукупність 

лінгвістичних різноманітностей, тобто гармонійне співіснування 

регіональної мови зі знаннями іноземних мов, які були вивчені людиною 

під час навчання в школі вивчаючи невідомі чи маловідомі мови, бути 

обізнаними в соціальних та культурних цінностях мовної 

різноманітності ЄС, для того, щоб досягти лінгвістичної 

доброзичливості та розвинути міжкультурну компетенцію, 

громадянство та ввічливість [9]. 

Отже, мультилінгвізм є не лише здатністю володіти декількома 

мовами. Мультилінгвізм – це також особливий тип мислення, особлива 

модель світогляду, у якому органічно співіснують культурні цінності 

декількох цивілізацій. Це тип особистості, що є відкритою до 

міжкультурного діалогу. 

Розвиток мультилінгвальної компетентності. Згідно з 

положеннями Рекомендацій Ради Європи з мовної освіти всебічний 

розвиток лінгвістичного репертуару, що включає в себе усі мовні 

здібності, становить мету навчання іноземних мов. При цьому, основою 

вивчення мов є мультилінгвізм і багатокультурний розвиток студента [4, 

c. 47–49]. Оволодіння іноземною мовою в аспекті багатомовності сприяє 
розвитку лінгвістичної та комунікативної свідомості майбутнього 

фахівця, допомагає йому усвідомити спільні та відмінні риси мов, що 

вивчаються, сприяє поглибленню знань і полегшенню навчання 

загалом [6; c. 15]. 
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Становлення двомовності має динамічний характер, що зумовлений 

психолінгвістичним підходом, оскільки враховується функціонування 

психолінгвістичних механізмів на різних ступенях розвитку. 

Нині багатомовна освіта є досить широко розповсюдженим 

явищем у країнах Європи та світу як спосіб навчання не обмежений 

опануванням кількох мов як систем, а передбачає їх використання як 

засобів навчання, і має за мету: а) розширення мовного репертуару 

учнів, у тому числі за рахунок мов, які не є основними європейськими і 

якими послуговуються рідше; б) формування усвідомлення соціальної і 

культурної цінності лінгвістичного розмаїття; в) розвитку 

міжкультурної компетентності учнів.  

Нині багатомовна освіта у країнах Європи - комплексна галузь, що 

активно розвивається: в її основі теорія, що багатомовність особи виникає 

в процесі розширення мовного досвіду людини, починаючи від рідної 

мови, яка використовується здебільшого в сім‘ї, до опанування мов інших 

народів, виучуваних в школі чи безпосередньо в мовному оточенні. 

Людина не фіксує ці мови "відособлено" одну від одної, а формує 

багатомовну комунікативну компетентність на основі знань та усього 

мовного досвіду, в якому мови взаємопов‘язані і взаємодіють. Відповідно 

ситуації комунікативні партнери можуть вільно переходити від однієї 

мови до іншої, демонструючи здатність особистості виражати думки та 

розуміти їх. Завдяки цьому людина може використовувати знання кількох 

мов для того, щоб зрозуміти текст (письмовий чи усний) виражений 

мовою, раніше незнаною, впізнаючи слова, які мають подібне звучання чи 

написання в кількох мовах, у «новій формі». З такої точки зору мета 

мовного навчання змінюється. Досконале (на рівні носія мови) 

опанування однією, двома чи трьома нерідними мовами, взятими окремо, 

тепер не є метою навчання. Сьогодні, на думку європейських фахівців, 

мета полягає у розвитку такого лінгвістичного репертуару, де знайдеться 

місце усім лінгвістичним вмінням. Так, останні зміни в мовній програмі 

Ради Європи спрямовані на розроблення засобів сприяння розвитку 

багатомовності особистості. Зокрема Європейський мовний портфель є 

документом, де має бути зафіксований і формально визнаний 

різноманітний досвід особи у вивченні мов і міжкультурного спілкування.  

Перед системою освіти України стоїть завдання адаптації до 

існуючих реалій і створення умов для забезпечення школярів та 

студентів якісною освітою, в контексті якої передбачено збалансоване 
використання різних мов із метою формування громадянина України 

здатного до міжкультурного спілкування з використанням виучуваних у 

процесі навчання мов. 
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На заняттях з іноземної мови потрібно прагнути до формування у 

студентів усіх видів мовленнєвої діяльності: лексико-граматичний, 

аудіювання, говоріння, читання, письмо, а також формувати 

соціолінгвістичну компетентність [6, c. 85]. Для цього викладачу зі 

студентами різних спеціальностей потрібно слухати автентичні тексти 

різного формату (із загальним розумінням, з витяганням конкретної 

інформації, з повним розумінням); читати автентичні тексти професійної 

спрямованості, перекладати тексти різних стилів, анотації, реклами, 

статті; складати резюме, заявки, діалоги з урахуванням професійних 

ситуацій, заповнювати анкети, писати есе; готуватися до співбесіди, 

говорити про себе і про свої вподобання, реферувати та переказувати 

тексти, створювати лексичні бази, знайомитися з новою лексикою, 

переводити статті, виконувати граматичні вправи та ін. Крім того, 

пропонувати студентам різноманітні види завдань, що дозволяють 

висловлювати свої думки зв‘язно і адекватно, будувати комунікативно- 

доцільні висловлювання в усній і письмовій формі, користуючись 

потрібними мовними засобами у відповідності до мети, змістом промови 

і умовами спілкування. Потрібно прагнути виробляти відчуття мови, 

розвивати аналітичні та творчі здібності – як на рівні змісту, так і на 

рівні мовних засобів, що дуже тісно взаємопов'язані. Студент володіє 

мовленнєвою компетенцією, якщо він має уявлення про систему, що 

вивчається і може користуватися цією системою на практиці [11, c. 82]. 

Головна мета навчання іноземної мови у вищих навчальних 

закладах полягає у формуванні у студентів комунікативної компетенції, 

базою для якої є комунікативні вміння, сформовані на основі мовних 

знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції залежить від 

соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які 

забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її 

соціалізації в новому для неї суспільстві. Історично склалося так, що 

практично всі жителі нашої країни є білінгвами: володіють як 

українською, так російською мовами. Різниця полягає лише у рівні 

володіння цими мовами. У навчальних закладах студенти мають 

можливість опанувати дві або більше іноземних мов.  

Система неперервної мовної освіти, а також мовна політика 

України сприяють оволодінню державною мовою, знанню рідної мови, а 

також вивченню іноземних мов, що в комплексі сприяє розумінню 

інших культур та розвитку толерантності до представників інших 
етнічних груп населення.  

Мовна освіта в Україні реалізується через систему навчальних 

закладів із чітко визначеними основними мовами навчання. З огляду на 

зазначене вище суспільство все більш приходить до розуміння того, що 
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створення мультилінгвальних або білінгвальних навчальних закладів є 

доцільнішим, аніж формування навчальних закладів із навчанням 

виключно мовою національної меншини, адже не завжди є можливість 

забезпечити такі навчальні заклади фахівцями зі всіх дисциплін, які б 

були носіями мови національної меншини чи володіли нею на рівні 

носія. Аналіз української законодавчої бази свідчить про те, що чинна 

законодавча база не суперечить основним ідеям мультилінгвізму та 

полікультуралізму і не створює перешкод для їх запровадження. В 

урядових та директивних документах визнається реальна 

багатомовність, багатокультурність та багатоетнічність українського 

суспільства, й ставляться завдання, спрямовані на зберігання культури 

меншин, толерантних міжетнічних стосунків. 

Таким чином, можна стверджувати, що сьогодні на 

законодавчому рівні в Україні створені умови для розвитку 

мультилінгвальної (білінгвальної) освіти, але існують певні проблеми у 

практичній організації такого навчального процесу, хоча вже сьогодні 

окремі навчальні заклади застосовують деякі засоби та прийоми 

мультилінгвального (білінгвального) навчання.  

Для подальшого становлення та покращення розвитку 

мультилінгвальної освіти стає необхідним вивчення досвіду 

багатонаціональних країн, де ці проблеми успішно розв‘язуються, а 

також досвіду навчальних закладів України, які працюють за цією 

системою, з метою розповсюдження цього досвіду на всій її території. 

У світі існує багато програм та моделей, завдяки яким надається 

допомога дітям в отримання обов‘язкової (академічної) освіти 

державною мовою або в продовженні отримання освіти іншою мовою, 

яка не є рідною, але всі вони об‘єднані одним загальним принципом: 

мовами навчання є дві або більше мов.  

Ці програми відрізняються за своєю метою та аудиторією. 

У тому випадку, коли ставиться за мету отримання освіти тільки 

державною мовою, такі програми називаються перехідними. Ці 

програми готують дітей протягом декількох років до переходу на повне 

навчання державною мовою. 

При виборі тієї чи іншої програми та підходів необхідно 

орієнтуватися на замовлення суспільства, політичну та соціальну 

ситуацію в тому чи іншому регіоні, підготовку педагогічних кадрів, 

технічне оснащення навчального закладу. 
Крім того, обов‘язково необхідно звернути увагу на такі 

параметри, як: пропорції між змістом предмета і мовою; тип комунікації 

в освітньому середовищі: інтерактивний тип, коли основний акцент 

роблять на спілкуванні, і пізнавальний, коли акцентують увагу на 
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передачі / сприйнятті інформації; пропорції двомовного і одномовного 

навчання у навчальному (низька, середня, висока – залежно від кількості 

двомовних предметів, від вікових категорій учнів, яким воно 

пропонується); мова, що вводиться як додатковий засіб навчання, – це 

може бути іноземна, мова меншини, мова більшості; мовне оточення (чи 

в цілому воно одно-, дво-, багатомовне); характеристики викладачів (з 

мови чи з предмета вони фахівці, чи рідна для них та мова, яка є другою 

у двомовному навчанні); використання однієї чи більше мов як 

додаткового засобу навчання. 

Необхідно констатувати, що методика використання двох або 

більше мов у навчанні недостатньо опрацьована, в цьому випадку можна 

говорити про загальні підходи щодо організації роботи на занятті та 

використання окремих методів і прийомів.  

Рекомендуємо за можливе використання таких методів та 

прийомів під час проведення занять, де застосовується двомовне або 

багатомовне навчання:  

1. Розмежування двох мов у навчанні та під час проведення 
заняття. При застосуванні двомовного навчання, на наш погляд, 

важливо звертати увагу на те, щоб студенти не змішували дві мови. 

Перш за все, викладач має бути дуже вимогливим до себе, не дозволяти 

собі довільно, без спеціально визначеної мети переходити з однієї мови 

на іншу. У ході заняття викладач має дуже чітко фіксувати ці моменти 

переходу Окрім того, слід пояснювати студентам важливість уміння 

контролювати свою мовну поведінку, розрізняти дві мови, якими вони 

користуються, не плутати їх. Необхідно пропонувати студентам під 

запис так звані мовні штампи: «я вважаю», «необхідно зазначити», «слід 

довести», «варто зауважити», «на мій погляд», «як на мене тощо». 

Посилена увага, яку виявлятиме викладач до розмежування мов, 

сприятиме формуванню культури користування обома мовами. 

2. Попереднє опрацювання окремих мовних одиниць. При 

опрацюванні тексту або його фрагмента більш доцільною є робота над 

окремими словами, словосполученнями, реченнями другою мовою, а 

вже на цій основі слід пропонувати учням роботу з фрагментом тексту 

чи цілим текстом (послухати, прочитати, побудувати).  

Першорядне значення при цьому має надаватися засвоєнню 

студентами термінів другою мовою (і тут корисними будуть двомовні 

словники термінів з того чи іншого предмета). Однак, термін не може 
бути зрозумілим і реально використаним студентами у висловлюванні, 

якщо він не буде опрацьований у типових словосполученнях, разом із 

тими словами (і в тих граматичних формах), в яких він звичайно 

використовується. Отже, тільки двомовні словники, якими б 
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необхідними вони не були, не можуть забезпечити двомовне навчання 

необхідним матеріалом для роботи зі збагачення мовлення студентів.  

Тому обов‘язковому засвоєнню мають підлягати не лише терміни, 

а й слова, які використовуються з цими термінами, створюючи при 

цьому відповідні синтаксичні конструкції.  

Не менш важливим є засвоєння слів, котрі називають дії, що 

спрямовані на той чи інший об‘єкт.  

Слід опрацьовувати терміни другою мовою у мінімальному 

контексті – і записувати під час пояснення матеріалу не окремі слова 

(терміни), а сполучення слів, типові для їх використання. Ці фрагменти 

допоможуть студентам краще розуміти (на слух і в читанні) речення. 

Таку роботу можна здійснювати у різні способи. Наприклад, 

первинне ознайомлення і закріплення здійснюються першою мовою, а в 

ході подальшого засвоєння матеріалу вводиться лексика другою мовою, 

застосовуються завдання на розуміння (і відтворення) коротких 

висловлювань, визначення понять, формулювання завдань другою 

мовою. Поступово необхідно пропонувати завдання з більшими за 

обсягом текстами.  

Або, використовуючи терміни першою мовою, можна одразу 

називати їх другою мовою та записати на дошці. Там само необхідно 

записувати окремі ключові слова і словосполучення за відповідною 

темою. Наприкінці уроку їх необхідно опрацювати: вимовляти слідом за 

викладачем, читати, будувати з ними словосполучення й речення. Така 

робота надасть можливість сприяти збагаченню лексики студентів й 

слугувати повторенню, закріпленню, узагальненню матеріалу за темою.  

3. Залучення студентів до всіх видів мовленнєвої діяльності 

другою мовою на предметних заняттях. Передусім це має стосуватися 

рецептивних видів діяльності – слухання-розуміння (аудіювання) й 

читання. Наприклад, послухати короткий висновок щодо роботи на 

занятті, який робить викладач спочатку першою, а потім – другою 

мовою (говорячи другою мовою, він показує записані на дошці 

відповідні мовні одиниці, використані в його резюме); послухати 

другою мовою запитання за темою заняття і відповісти на них тією 

мовою, яку обере студент (у цьому разі перевіряється, перш за все, 

розуміння прослуханого запитання та усвідомлення матеріалу уроку); 

далі викладач може показати зразок відповіді другою мовою і 

запропонувати повторити її; послухати пояснення нового матеріалу – у 
тому разі, коли воно не дуже складне за змістом і невелике за обсягом; 

слухання здійснюється з опорою на наочність, йому передує підготовча 

лексична робота (надалі матеріал такого роду поступово стає все 

складнішим); прочитати (з дошки, таблиці, екрану тощо) нові терміни й 
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сполучення слів із ними, ключові слова за темою; прочитати тексти 

завдань, які пропонуються для індивідуальної роботи (тексти можуть 

бути зовсім короткими або більш поширеними); прочитати фрагменти 

матеріалу за темою уроку, використовуючи підручник, екран 

комп‘ютера, картки для індивідуальної роботи; 

4. Внесення певних змін у відбір змісту навчання другої 
(державної, іноземної) мови. Застосування двомовного навчання 
передбачає певні зміни у відборі змісту, методів, організації роботи як 
на заняттях з мови, так і з інших предметів. Загалом у процесі 

викладання мов, особливо другої, слід приділяти більше уваги 

термінології та спеціальній лексиці з інших навчальних предметів. 
Окрім того, важливо розширити тематику розвитку мовлення, 

передбачивши теми, пов‘язані з математикою, фізикою та іншими 

предметами. Вони дають не менше можливостей для слухання-

розуміння, читання, складання текстів, ніж будь-які інші, суто мовні чи 

літературні. 

5. Спеціальна підготовка викладачів до двомовного навчання. 
Відповідна підготовка, в першу чергу, необхідна тим, хто здійснює 

двомовне навчання, а також викладачам, які викладають другу мову. 

Перших важливо ознайомити з прийомами мовної роботи над текстом, 

особливостями застосування усіх видів мовленнєвої діяльності на 

предметних занятттях, допомогти сприйняти суттєві зміни у визначенні 

цілей і завдань роботи. Інших необхідно залучити до активної участі у 

розвитку мовлення студентів мовлення другою мовою в різних 

підстилях наукового (навчально-наукового) стилю, яким здійснюється 

викладання різних предметів. Результатом такої співдружності 

викладачів стане розробка методичної системи, застосування якої 

дозволить успішно здійснювати навчання окремих предметів двома 

мовами та досягати успіхів у розвитку умінь користуватися другою 

мовою. 

6. Роз'яснювальна робота з громадськістю. Робота зі студентами, 

громадськими організаціями тощо, яка спрямована на роз‘яснення 

потреби у двомовному навчанні, його переваг, є обов‘язковою 

складовою у запровадженні цієї системи навчання. Важливо, щоб 

оточення студентів було позитивно налаштоване на ті зміни у 

навчальному процесі, які пов‘язані з двомовним навчанням, розуміло їх 

необхідність, було готове у разі потреби підтримати студентів, 
допомогти їм у подоланні труднощів, які неминуче виникають в 

освоєнні нових підходів до навчання.  

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що застосування двомовного 

або багатомовного навчання показує значні його переваги: вивчення 
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змісту через другу мову підвищує мовні вміння набагато більше, ніж на 

традиційних заняттях з мови; руйнуються бар‘єри між предметами, 

посилюються міжпредметні зв‘язки; зокрема, більш очевидним стає 

мовний акцент у навчанні предметів (тлумачення, переклад слів, 

виявлення ключових слів, поділ тексту на мікротеми, робота з культури 

мовлення на матеріалі немовного предмета тощо); мовний аналіз 

матеріалу з інших предметів сприяє кращому їх розумінню; 

посилюється співпраця мовників і вчителів інших предметів; 

активізуються пошуки у галузі методики, зближуються методики 

навчання мови й інших предметів (які мають утворити нове ціле), 

застосовуються міжпредметні методи (підготовчі вправи для побудови 

висловлювань за змістом предмета, коротке резюме за темою, проекти 

другою мовою, регулярне застосування групової роботи для розвитку 

мовленнєвих умінь на предметних заняттях тощо); підвищується 

мотивація стуентів до навчання, розвивається впевненість у собі, 

готовність до ініціатив.  

Прагнення України до входження у європейський освітній простір 

потребує перегляду підходів до навчання мов. Тому програми 

мультилінгвального навчання, які довели свою ефективність у багатьох 

країнах світу, мають перспективи їх впровадження і в Україні.  

Висновки. Поточна актуальність мультилінгвізму, як 

соціокультурного феномену, витікає з того факту, що в епоху 

глобалізації одночасне володіння декількома мовами є важливою 

передумовою успішного існування та процвітання у територіальних 

громадах і суспільстві в цілому, адже однією із найважливіших 

складових глобалізації є взаємопроникнення матеріального й духовного 

компонентів різних соціальних культур. Таким чином, опанування 

формальних засобів комунікації і, перш за все, мов іноземних культур, є 

вирішальним у процесі розуміння інших. Сфера вузівського навчання є 

найбільш відповідальною ланкою професійної підготовки фахівців у 

ланцюзі організованих інститутів освітньої системи. Першорядне 

завдання вищої школи – допомогти студентам оволодіти засобами 

мислення і діяльності. Вузівська освіта є, як відомо, завершальним 

етапом процесу загальноосвітньої підготовки й основною стадією 

спеціалізації, професійної підготовки. Від якості організації процесу 

навчання на цій стадії багато в чому залежить подальше комфортне 

перебування людини в майбутній професійній діяльності, її готовність 
вирішувати нерутинні, нестандартні проблеми у виробничих і 

комунікативних ситуаціях, а також її суб‘єктне буття в процесі взаємодії 

з іншими людьми. 
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4.1. Оновлення юридичної освіти в Україні як вимога часу 

 

Юридична освіта – частина системи спеціалізованої освіти, яка 

забезпечує підготовку правознавців (юристів) для роботи в державному 

апараті, судах, адвокатурі, народному господарстві, правоохоронних 

органах [1, с. 301].  

Якісна та гідна юридична освіта – це професійна та 

висококваліфікована підготовка юриста відповідно до його 

фундаментальної ролі – затвердження верховенства права через захист 

прав і свобод людини. На сьогодні на ринку праці України перелік 

посад, на які можуть претендувати професійні юристи росте з кожним 

днем, багато людей цієї спеціальності мають можливість посісти керівні 

посади у державних відомствах, управліннях, приватних організаціях та 

установах тощо. У той же час, існують певні проблеми, які, ми впевнені, 

істотно заважають повноцінному розвитку та удосконаленню юридичної 

освіти, а саме: 1) невідповідність якості юридичної освіти потребам 

ринку; 2) суспільство ставиться до юридичної освіти і юридичної 

професії з особливим застереженням, оскільки правова система не в 

змозі була перемогти злочинність, безмежну бюрократизацію і «тіньову 

економіку», яка позбавлена моралі та доброчесності; 3) недостатньо 

ефективний контроль з боку держави за цими показниками. 

Отже, для того щоб повернути повагу суспільства до професій 

юридичних напрямків та повноцінно реалізувати себе у професії, 

майбутній юрист повинен мати на озброєнні високорівневу юридичну 

освіту, певні практичні знання, досконало володіти іноземними мовами 

та сучасними технологіями, аби вчасно й оперативно реагувати на 

запити клієнта, вимоги часу, і, як професіонал, не загубитися у вирі 

подій сьогодення. Таким чином дуже актуальним та важливим постає 

питання оновлення юридичної освіти в Україні. 
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Тривалий час в Україні відбувається реформування правничої 

освіти. Виходячи із ситуації, що склалася, уряд прийняв рішення суттєво 

змінити систему підготовки правників, аби доступ до професії отримали 

лише гідні та висококваліфіковані спеціалісти. Зокрема, ще у липні 2016 

року керівництво Міністерства освіти і науки України утворило Робочу 

групу з розробки У Концепції з‘явилося поняття «правничих професій», 

умовно поділених на регульовані та нерегульовані. До перших належать 

судді, прокурори, адвокати й нотаріуси, підготовка яких має бути 

максимально якісною, оскільки саме ці фахівці відіграють особливо 

важливу роль у механізмі захисту прав людини. Передбачається, що 

студенти, які мають намір у майбутньому працювати в цій професії, 

складатимуть єдиний кваліфікаційний іспит як після закінчення ВНЗ, 

так і перед вступом. Наприклад, майбутній адвокат повинен успішно 

закінчити навчання у наскрізній (інтегрованій) магістратурі, скласти 

Єдиний кваліфікаційний іспит (ЄКІ) та додатково мати певний досвід 

роботи. І тільки після цього він отримає право складати спеціальний 

кваліфікаційний іспит на здобуття права займатися адвокатською 

діяльністю. Приблизно той же складний, але дієвий шлях чекає і на тих, 

хто планує стати суддею, прокурором або нотаріусом. 

Також новітнім явищем для України є наскрізна, або інтегрована 

магістратура – підхід, котрий успішно застосовують при підготовці 

фахівців окремих правничих професій в європейських країнах, зокрема 

у Швеції та Польщі. Навчання у наскрізній магістратурі, якій 

передуватиме дворічне навчання на молодшого бакалавра та іспит у 

вигляді тестування, триватиме три з половиною роки. По закінченню 

цього терміну студент складатиме Єдиний кваліфікаційний іспит – 

своєрідний ―квиток‖ до можливості подальшого розвитку в галузі однієї 

з регульованих правничих професій. При цьому у наскрізній 

магістратурі планується встановити лише очну форму навчання, адже 

тільки в такий спосіб можна забезпечити майбутніх правників 

необхідним обсягом знань та навичок [2]. 

Водночас для нерегульованих професій, наприклад у сфері торгового 

чи корпоративного права, Концепцією передбачена більш ліберальна 

модель отримання юридичної освіти. Студенти таких юридичних 

спеціальностей зможуть навчатися заочно або ж після чотирьох років 

навчання та складання іспиту зупинитися на рівні «бакалавра права». 

 Але, на сьогодні реалізована лише одна складова вищезгаданої 
Концепції – запровадження вступних випробувань до магістратури з 

використанням технологій ЗНО. Фактично, це «магістерське ЗНО» мало 

стати передвісником єдиного державного кваліфікаційного іспиту для 

випускників одноступеневої «наскрізної» магістратури. Широкого 
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обговорення питання реформування правничої освіти набули після 

оприлюднення проекту закону України «Про юридичну (правничу) 

освіту і загальний доступ до правничої професії» (реєстраційний № 7147 

від 28 вересня 2017 р.) [3] та проекту закону України «Про юридичну 

освіту та юридичну (правничу) професію» (реєстраційний № 7147-1 від 

17 жовтня 2017 р.) [4], якими пропонувалося істотно змінити підходи до 

підготовки правника в Україні, проте обидва законопроекти було 

відкликано 29 серпня 2019 року. 

Окремо слід звернути увагу на кількість в Україні вищих навчальних 

закладів, які надають освітні послуги у сфері юриспруденції. Так, згідно 

даних, вказаних у тематичному інтернет-ресурсі Освіта.ua, який 

присвячений освіті в Україні та за її межами та є актуальним джерелом 

інформації у цій сфері, в Україні на даний час зареєстровано 176 вищих 

навчальних закладів, що надають освітні послуги у юридичній сфері [5].  

Але велика кількість юридичних факультетів, інститутів існує та 

надає освітні послуги у непрофільних вищих освітніх закладах, що на 

нашу думку, викликає певні питання до компетентності випускників. 

Адже, молодий правник повинен мати достатній рівень не тільки 

теоретичних знань, а й базових навичок для реалізації себе в різних 

сферах юридичної практики. Для професії правника важливими є і 

глибокі теоретичні знання, що надають змогу визначити правову 

кваліфікацію певним суспільним відносинам, правильно застосувати 

норми матеріального та процесуального права, сформувати власну 

правову позицію, вміло застосовувати практичні навички та вміння, 

необхідні для роботи юриста.  

Практичне здійснення навчального процесу за положеннями 

Болонської конвенції дало можливість з‘ясувати переваги та недоліки 

цієї системи, які є більш-менш загальними для багатьох навчальних 

закладів та суттєво впливають на якість освіти, зокрема і юридичної.  

До переваг можна віднести наступне: мобільність, тобто можливість 

членів освітянського простору продовжувати навчання в інших країнах, 

можливість завдяки стандартизації дипломів працевлаштовуватись в 

інших країнах; вільний вибір предметів студентами; збільшення ролі 

студентського самоврядування; переорієнтацію на роботу студента 

протягом всього семестру, а не на іспитовій сесії.  

У свою чергу, недоліками вважаємо таке: практично досить складно 

(здебільшого неможливо) реалізувати принцип мобільності; фактично 
можливість вільного вибору студентами предметів відсутня; студентам 

складно систематизувати необхідну навчальну літературу та матеріали 

для самопідготовки; зменшується доступність освіти; спостерігається 

погіршення її якості. 
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Основною формою навчання в європейських університетах є 

самонавчання, або так звана консультативно-індивідуальна форма 

навчання. Безперечно, організація самостійної роботи студента є 

надзвичайно важливою, проте, поряд із тим, в Україні перехід до такої 

форми освітнього процесу вважаємо недосконалим. Українські ВОЗ не 

готові матеріально до збільшення годин самопідготовки студента. Для 

цього необхідна широка бібліотечна мережа, суттєве розширення 

видавництва наукової літератури, доступ до електронно-інформаційних 

носіїв. Чимало дослідників відзначають потребу доопрацювання, 

вдосконалення кредитно-модульної системи як однієї з ключових 

позицій Болонського процесу з урахуванням потреб та інтересів 

студентів, а також матеріально-фінансового забезпечення освітніх 

закладів. Потреба у фінансуванні юридичних навчальних закладів 

повинна визначатися державою, з орієнтуванням на задоволення попиту 

на конкретні юридичні спеціальності.  

Нам дуже імпонує думка судді Конституційного Суду України, 

доктора юридичних наук, професора Віктора Валентиновича 

Городовенка: «…задля того, щоб вища юридична освіта задовольняла 

потреби практиків, необхідно поруч із класичними підходами в освіті 

більше спрямовувати навчальний процес на здобуття практичних навичок 

та вмінь. Як ефективну модель набуття практичних навичок здобувачами 

вищої юридичної освіти можна використати досвід Національної школи 

суддів України в підготовці суддів, працівників апаратів судів, зокрема 

щодо активного використання інтерактивних методів викладання (міні-

лекція, обговорення в малих групах, рольова гра тощо). У цьому аспекті 

доцільно більш широко запроваджувати бінарні заняття в закладах вищої 

освіти, які б разом проводили викладач та практик-сумісник» [6].  

Таке поєднання практичного досвіду одного з викладачів та 

глибоких теоретичних знань другого з викладачів сприяли б 

підвищенню рівня практичної підготовки здобувачів вищої юридичної 

освіти. Крім того, доцільно в освітньо-професійних програмах при 

підготовці здобувачів вищої освіти ступеня вищої освіти «магістр» 

вибірковий блок навчальних дисциплін формувати за певною 

спеціалізацією, надаючи перевагу тим навчальним дисциплінам, які 

сприятимуть формуванню саме практичних навичок та вмінь. 

Перспективним, на нашу думку, видається досвід США щодо 

об‘єднання суддів, прокурорів, практикуючих адвокатів під «одним 
дахом» в Асоціацію юристів (Bar Association) [7], який допоможе юристам 

різних напрямків репрезентувати інтереси професійної юридичної 

спільноти на національному та міжнародному рівнях, накопичувати 

цінний досвід вирішення нагальних проблем юридичної професії, який, 
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безумовно, має бути використаний у процесі реформування української 

правничої освіти [8, c. 30]. Принципово важливим в існуванні такої 

організації є забезпечення належної якості правничої освіти та створення і 

підтримання єдиних етичних стандартів в юридичній професії. Такий 

універсалізм дає змогу висувати однаково високі вимоги до всіх правників 

незалежно від сфери застосування юридичних знань. 

Отже, виклики, які зараз стоять перед урядом України, 

потребують комплексних довгострокових рішень. Нову модель 

юридичної професії пропонуємо сформулювати наступними 

докорінними змінами: розроблення науково обґрунтованих прогнозів в 

потребі юристів конкретних спеціальностей; скорочення кількості 

юридичних факультетів та інститутів у непрофільних вищих освітніх 

закладах; створення чітких професійних стандартів для кожної 

правничої професії, зміст котрих відображатимуть і академічні 

стандарти правничих університетів; вжиття заходів, спрямованих на 

забезпечення студентів матеріально-технічною базою для здійснення 

повноцінної індивідуальної підготовки; запровадження сучасних 

інтерактивних методів навчання; державне фінансування інноваційних 

освітніх програм та максимально ефективне використання коштів для 

впровадження інновацій, покращення матеріально-технічного 

забезпечення ВОЗ; активне державне сприяння розвитку системи 

практичних стажувань студентів, грандів і стипендій, а також сприяння 

інвестуванню з приватних джерел у розвиток юридичної освіти. 

Таким чином, «продуктом» якісної юридичної освіти можна 

вважати майбутніх висококваліфікованих юристів, захисників 

правопорядку, юрисконсультів, нотаріусів, суддів, адвокатів та інших 

представників юридичних професій, адже уявити собі сучасне життя без 

величезної армії юристів просто неможливо. Майбутній юрист повинен 

мати на озброєнні належну юридичну освіту, певні практичні знання, 

досконало володіти іноземними мовами та сучасними технологіями, аби 

вчасно й оперативно реагувати на запити клієнта, вимоги часу, і, як 

професіонал, не загубитися у вирі подій сьогодення. 
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4.2. Стратегіологія розвитку публікаційної відкритості та мотивації 

освітянина-науковця на засадах державотворчого патріотизму нації 
 

Сучасна потреба, а з тим й активізація зусиль України на 

входження в світову фінансово і технологічно розвинуту ринкову 

систему, обумовлює увагу до реалізації нових управлінських підходів в 

системі інтеграції науки і освіти, які забезпечуватимуть прогрес і 

конкурентоспроможність як науки, так освітньої сфери в умовах 

глобальних трансформацій. Окрім того, доцільно враховувати й 

посилення негативної тенденції української економіки на експлуатацію 

мінерально-сировинних ресурсів, а не знань (мізгів). Виходячи з 

наведеного, вчасна реакція конкретної держави на нарощування 

конкурентоспроможності та врахування особливостей глобальних 

викликів забезпечуватиме відповідний потребам поступ, зокрема, і через 

формування об‘єктивних підходів до мотивації творчості та реалізацію 

знань. Однак, використання мотиву науковця до такого роду діяльності 

та забезпечення її продуктивності з його сторони можливе лише при 

цілеспрямованій інноваційній політиці держави, коли визначенні 

довготермінові науково-технологічні пріоритети розвитку та 

виділяються під них відповідні фінансові ресурси.  

Так, виходячи з Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» (ст. 47) держава застосовує фінансово-кредитні та податкові 

інструменти з метою створення економічно сприятливих умов для 

ефективного провадження наукової і науково-технічної діяльності, 

забезпечення до 2025 року збільшення обсягу фінансування науки за 

рахунок усіх джерел до 3% валового внутрішнього продукту (ВВП) – 

показника, визначеного Лісабонською стратегією Європейського Союзу. 

Саме ці орієнтуючі аспекти стають передумовою уваги науковців 

та практиків до проблематики знаходження нових підходів щодо 
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розширення сегменту використання сучасних технологічних укладів у 

випуску продукції, які не можливо провадити без врахування потреби в 

розробці технологічних новацій на засадах сучасних знань, а з цим і 

збалансування мотивуючих інтересів споживачів та науковців. Кожна з 

прогресивних держав світової спільноти прагне формувати і 

реалізовувати методи активізації участі науковців у інноваційно-

технологічному зростанні власної економіки, зокрема, з цією метою 

задіються концепції рейтингового (бального) оцінювання ефективності 

їхньої діяльності. Дані оцінювально-порівняльні підходи дозволяють не 

лише підвищити участь науковців у інвестиційно-інноваційному 

розвитку, а й виробити справедливі оцінки їхньої праці в науковому 

пошуку через мотиваційно-стимулюючі критерії і заходи [1-14]. 

Обєктивно, що розглядувана тематика наявна в околі наукових 

інтересів ряду зарубіжних та вітчизняних дослідників [2-8, 10-14]. 

Однак, у вже проведених дослідженнях практично не вироблено 

достатньо прозорих та чітких критеріїв щодо управління 

результативністю наукової діяльності через управлінську систему 

зв‘язку публікаційної активності та мотивації освітянина-науковця з 

задіяними фінансовими ресурсами. 

Властиво це стало передумовою щодо виділення як особливостей 

й інструментарного апарату оцінювання і порівняння публікаційної 

відкритості та активності освітянина-науковця у глобалізованому 

науковому просторі, так і управлінсько-мотиваційних положень, які це 

забезпечують, виходячи з зарубіжного досвіду та стратегіології розвитку 

означеного в реаліях України. 

Важливе місце у творенні сучасної, європейської України має 

відводитись науці, а серед особливостей її активізації дослідники 

зазначають управлінську потребу у здійсненні українською наукою 

цілеспрямованих кроків у максимізації відкритості власного 

публікаційного доробку, щоб наукові публікації були доступними для 

зовнішнього середовища, могли бути вчасно ним оцінені, використані у 

подальших наукових дослідженнях та процитовані з врахуванням 

пріоритетності. Виходячи з наведеного, управлінська потреба щодо 

активізації як числа публікаційних новинок, так і їхнього поширення у 

науковому просторі, є чільною, оскільки дозволяє, крім іншого, уникати 

необґрунтованого дублювання наукових досліджень, оперативно 

впливати на систему підготовки кадрів вищої кваліфікації та 
раціональніше використовувати кошти платників податків, 

забезпечуючи тим підвищення рівня проявності державотворчого 

патріотизму нації [4-6]. 
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Зазначимо, за своєю парадигмою державотворчий патріотизм 

нації проявляється і реалізується через безпосередню матеріальну 

участь кожного громадянина у творенні власної держави, а дане 

обумовлює і найбільш повно проходить за одночасної взаємодії окремих 

домінант даного патріотизму: якісної та кількісної (податкової) [4, с. 29, 

33]. 

Управлінська потреба у в знаходженні дієвого інструментарію 

оцінювання як освітянина, так і науковця у системі наукових досліджень 

вимагає уваги до сучасних методів, які появилися, виходячи із завдань 

та інтересів. Зазначене обумовлене: зростаючою конкуренцією наукових 

інституцій за бюджетне державне фінансування, оскільки по 

відношенню до ВВП воно в Україні скорочується (зокрема, згідно 

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (ст. 48) 

держава забезпечує бюджетне фінансування наукової і науково-

технічної діяльності у розмірі не менше 1,7% від ВВП, однак фактично 

отримано на порядок менше (0,17% у 2019 р.) – рис. 1, впливаючи тим і 

на співвідношення обсягу виконаних робіт у ВВП; загострюються 

тенденційно мотиваційні прояви конкуренції за зайняття управлінських 

позицій на рівні наукової чи навчальної організації (за певного 

послаблення вимог до захисту дисертаційних робіт появилась когорта 

захищених молодих вчених у наукових відділах чи на кожній кафедрі); 

зі сторони держави та платників податків формується увага до контролю 

за фінансовими затратами на дослідження та рентабельністю інвестицій.  
 

 
 

Рис. 1. Динаміка частки витрат на виконання наукових досліджень і 

розробок (ДіР) у ВВП, % 

Джерело: сформовано авторами за даними Державної служби 
статистики України – http://www.ukrstat.gov.ua. 
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Обєктивно, що зниження фінансування відбивається й на 

публікаційній динаміці. Так, за даними наведеними на рис. 2 щодо 

тенденційної динаміки публікаційної активності вчених України (з 

доволі високого рейтингового місця – 23 до майже п‘ятдесятого) слідує 

висновок: з 2011 року розпочався доволі тривожний етап входження 

країни в ранг держав, які мають епізодичні (обмежені окремими 

вузькоспеціалізованими напрямами) наукові школи, володіють 

незамкнутим технологічним і науково-виробничим циклами, вузьким 

сегментом сучасних технологічних укладів, тобто проходить структурна 

зміна темпу розвитку наукової системи до певного сповільнення і 

деградації наукової діяльності (на жаль), безпосереднім критеріальним 

відбиттям чого стає властиво науково-публікаційна активність вчених.  
 

 
 

Рис. 2. Динаміка рейтингового місця України у науковому просторі 

щодо науково-публікаційної активності 

Джерело: запропоновано авторами за SCImago Journal and Contry 

Rank – http://www.scimagojr. com/journalrank.php  
 

Зазначимо, що орієнтованою нормою фінансування науки для 

держав Європейського Союзу (куди спрямовує погляди Україна), 

відповідно до стратегії «Європа-2020», є 3% ВВП, а в Ізраїлі та Швеції – 

4% ВВП. Властиво дотримання загальноприйнятих норм фінансування 

цієї сфери уможливлює реалізацію нею її основних функцій: 
пізнавальної, економічної, соціокультурної та безпекової (оборонної). 

Окрім того, увага до наукового сегменту освітян через нарощування 

якості їхніх досліджень дозволяє: розширювати коло нових студентів, 

залучати зовнішніх перспективних наукових працівників, отримувати 

доступ до нових інвестицій, а сумарно до можливостей переходу в 
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статус навчально-дослідницької установи (відкриваються перспективи 

до збільшення бюджетних асигнувань та зміни тарифних розрядів 

професорсько-викладацького складу, більшої автономії у вирішенні 

справ функціонування). Означене обґрунтовано вимагає задіювання у 

кожному науковому чи навчальному закладі системи об‘єктивних даних 

щодо оцінювання наукових здобутків для прийняття відповідних 

управлінських рішень. В останнє десятиліття науковий рівень окремого 

працівника чи цілого колективу загалом усе частіше вимірюють на 

основі рейтингування.  
Серед методів для оцінювання публікаційної відкритості і 

результативності вчених своєю перспективністю (але без навязливого 

лобіювання) виділяються підходи з застосуванням наукометричних баз 

даних щодо видань (Scopus, Web of Science Core Collection (WoS), 

Google Scholar тощо). Водночас, наявні і інші, більш загальнодоступні, 

міжнародні бібліометричні бази і репозитарії, які дозволяють покращити 

«видимість» науковця, зокрема, до них відноситься інформаційно-

аналітична система «Бібліометрика української науки», яка забезпечує у 

середовищі Google Scholar можливість формування бібліометричного 

профілю дослідника.  

Відчутні зрушення в напрямі управління освітньо-науковим 

середовищем та мотивацією у системі публікаційної відкритості і 

активності пройшли за останні десятиліття в Китаї. Так, у цій державі за 

майже тридцять років вибудувано прозору архітектоніку матеріального 

стимулювання науковців, які публікують свої статті у рейтингових 

виданнях. Зокрема, за даними спільних досліджень китайських та 

канадських дослідників, матеріальна винагорода стала широко 

розповсюдженою практикою для вчених Китаю, які публікують свої 

праці та можуть за них отримувати білше 100 тис. доларів США за одну.  

Така матеріальна практика розпочалась у Піднебесній ще у 1990 

році, коли з понад тисячі університетів за програмою «Проєкт 211» мали 

обрати сотню, які мали вийти на світову освітньо-наукову арену. 

Загалом було обрано 116 закладів та на які виділили 70 % фінансових 

ресурсів, що скеровувались на дослідження. Важливим став 

мотиваційний чинник: якщо за одну публікацію до початку цієї 

програми автору виділялось у середньому 25 доларів, то вже у середині 

90-х років минулого століття ця сума зросла до 120 доларів США. Вже в 

1998 році в Китаї розпочалась нова програма: «Проєкт 985» (за 
аналогією американської Ліги плюща). За нею із «Проєкту 211» було 

обрано 39 вузів де фінансування було ще вищим, тобто була сформована 

трьохрівнева університетська система у системі їхнього фінансового 

забезпечення. Така концентрація фінансів призвела до появи 
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опублікованих досліджень у провідних наукових журналах групп 

Science і Nature, зокрема, найбільше було виплачено за одну статтю 165 

тис. дол. США при середній зарплаті університетського професора у 

6800 доларів. Обєктивно, що публікації в низькорейтингових виданнях 

чиновниками оцінюються значно нижче. 

У Росії також заплановано (згідно урядових рішень від 2012 р.), 

що не менше п‘яти російських навчальних закладів мають входити до 

2020 року в топ-100 світових рейтингів. Для цього Міністерством освіти 

і науки Російської Федерації була запущена спеціальна програма 

підвищення міжнародної конкурентоспроможності «5–100», а на її 

реалізацію щорічно виділяється до 170 млн дол. США. Хоча, навіть не 

зважаючи на такі відчутні фінансові вливання, лише Московський 

державний університет імені М.В. Ломоносова розмістився на 194 місці 

(за експертними даними Times Higher Education (THE)).  

Підкреслимо також, що американська Ліга плюща (Ivy League) – 

асоціація восьми найстаріших університетів розташованих у семи 

штатах на північному сході США (табл. 1) має загальновизнанні 

результати щодо управління науковою активністю та мотивацією 

вчених.  

Таблиця 1 

Характеристика американських університетів Ліги плюща 

Освітній заклад, 

рік заснування 
Розташування 

Кількі

сть 

студен

тів, 

тис. 

Академічн

ий 

персонал, 

тис. 

Бюджет, 

млрд 

дол. 

США 

Рейтинг 

за THE 

Браунський 
університет, 1764 

Провіденс, 

штат Род-Айленд  

8,7 0,7 3,2 50 

Гарвардський 

університет, 1636 

Кембридж, 

штат Массачусетс 

21,2 4,7 36,4 6 

Дартмутський 

коледж, 1769 

Гановер, 
штат Нью-

Гемпшир  

6,1 0,6 4,5 89 

Єльський 

університет, 1701 

Нью-Гейвен, 

штат Коннектикут 

11,7 4,1 23,9 12 

Колумбійський 

університет, 1754 

Нью-Йорк, 

штат Нью-Йорк  

22,9 3,8 9,2 14 

Корнельський 
університет, 1865 

Ітака, 
штат Нью-Йорк  

20,6 2,9 6,2 19 

Пенсильванський 

університет, 1740 

Філадельфія, 

штат Пенсильванія 

20,6 4,5 9,6 10 

Принстонський 
університет, 1746 

Принстон, 
штат Нью-Джерсі  

7,6 1,2 21,0 7 

 

Джерело: сформовано авторами за даними Times Higher 

Education http://gtmarket.ru/ratings/the-world-university-rankings/info 
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Так, асоціативні члени Ліги плюща входять в число 15 найкращих 

коледжів і університетів США за рівнем надання освітніх послуг та 

проведення наукових досліджень. Окрім того, вони ж входять у топ-100 

кращих університетів світу за глобальним рейтингом Times Higher 

Education World University Rankings (табл. 1). До базових оцінювальних 

критеріїв цього рейтингу віднесено: освітня і наукова репутації, 

міжнародна студентська та викладацька мобільність, кількість 

міжнародних стипендіальних програм, рівень наукових досліджень, 

внесок в інновації, цитованість наукових статей, рівень освітніх послуг, 

обсяг фінансування. Зокрема, серед українських навчальних закладів у 

800-1000 входить Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, а трохи вище (1001+): Львівський національний університет 

імені Івана Франка, Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» та 
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. 

Університети Ліги плюща відносяться також до найбільш багатих 

у світі за фінансовим забезпеченням (зокрема, сумарний бюджет двох 

університетів Ліги – Гарвардського та Єльського перевищує 60 млрд 

дол. США) та займають лідируючі світові позиції за кількістю 

отриманих Нобелівських премій (зокрема, на даний час понад двісті 

дослідників з Гарвардського та Єльського університетів стали 

нобелівськими лауреатами). Для порівняння, згідно Додатку до Закону 

України «Про державний бюджет України на 2020 рік» 

загальнодержавні витрати на все Міністерство освіти і науки України 

становлять 83,46 млрд грн, або 3 млрд дол. США. 

Зазначимо, що асоціативні комплекси, подібно до американських 

університетів Ліги плюща, наявні і в інших державах, зокрема: Група 

восьми – об'єднання восьми провідних університетів Австралії; 

Оксбридж – Оксфорд і Кембридж у Великій Британії (1 та 2 місця у 

рейтингу Times Higher Education: THE World University Rankings 2017-

2018); Пісковикові університети – об'єднання найстаріших університетів 

Австралії; Сім сестер – асоціація семи найстаріших і найпрестижніших 

жіночих коледжів США. 

Ґрунтуючись на ефективному досвіді функціонування та 

управлінської переваги розглядуваних організаційних структур, з 

позиції стратегіології розвитку доцільно таку асоціацію створити і в 

Україні, де були б сконцентровані найвідоміші класичні університети 
(можливо з не менше як столітньою історією, тобто засновані до 

початку ХХ століття) з відповідним фінансовим забезпеченням та 

врахуванням специфіки розміщення і віддачі регіональних наукових 

центрів НАН і МОН України. 
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Обєктивно, до таких пріоритетних особливостей при поглибленому 

наукометричному аналізі відкритості та результативності (зокрема, 

порівнянні) доцільно відносити і враховувати ще фінансові витрати, тобто 

скільки коштів витрачається на одного науковця і на одну публікацію, та 

відповідну галузь (в Україні на одного дослідника коштів припадає на 

порядок менше порівняно з європейськими державами.  

Підкреслимо також, що наявні характерні особливості цієї 

активізації у різнорівневих наукових організаціях. Так, виходячи з Закону 

України «Про вищу освіту» (ст. 30), національному вищому навчальному 

закладу (статус національних мають 115 українських ВНЗ з 208), що 

забезпечує проривний розвиток держави в певних галузях знань за 

моделлю поєднання освіти, науки та інновацій, сприяє її інтеграції у 

світовий освітньо-науковий простір, має визнані наукові здобутки, може 

надаватися статус дослідницького університету. У даному законі також 

зазначається, що статус дослідницького університету надається Кабінетом 

Міністрів України на конкурсних засадах вищому навчальному закладу 

(ВНЗ) строком на сім років (з 2018 р. статус національного також 

необхідно підтверджувати кожні 7 років).  

Нині ряд науково-освітніх організацій України з метою 

підвищення мотиваційної конкурентоспроможності у глобальному 

освітньо-науковому просторі, через нарощування рейтингового рівня у 

зовнішніх оцінюваннях, розробляють власні оцінювально-рейтингові 

підходи щодо активізації наукової діяльності працівників. Зокрема, 

пропонований у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка загальний рейтинговий бал працівника, виходячи з Положення 

про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-

педагогічних і педагогічних працівників, визначається як сума балів за 

його досягнення у навчальній і навчально-методичній (39 показників); 

науково-дослідній та інноваційній (39 показників); організаційній і 

виховній (20 показників) роботах: 

 

,321   pppP
з                                       (1) 

де 321
,, ppp – показники за відповідним видом роботи. 

 

Практично за цією методикою задіюється біля сотні показників, 
які комплексно оцінюють освітянина через внутрішню складову 

університетської спільноти. 

Однак, авторами запропоновано, що для оцінювання й реалізації 

освітньо-наукового потенціалу вже в частині встановлення відповідності 

претендента на посаду з врахуванням парадигми державотворчого 
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патріотизму нації, доцільно використовувати уніфікований 

інструментарій у вигляді наступної формули:  
 

,2
n

H                                            (2) 

де H – індекс Гірша; n = 1, 2…5. 

 

Застосування формули (2) для коректної характеристики 

працівника дозволяє в реальному масштабі часу провадити попереднє 

оцінювання претендента на посаду в освітньо-науковому процесі, 

оскільки тоді: 2
1
 = 2 – асистент; 2

2
 = 4 – доцент; 2

3  
= 8  – професор; 2

4
 = 

16 – член-кореспондент; 2
5
 = 32 – академік. 

Очевидно, що на основі тенденції зміни цього інтегрального 

показника можливо достатньо зважено оцінювати стан й науково-

дослідної діяльності кафедри (наукового відділу) за конкретною посадою, 

а також провадити порівняння з іншими кафедрами (як конкретного 

навчального закладу, так і зовнішніх освітніх інституцій, насамперед, 

аналогічних за профілем). Означене дозволятиме оптимізувати і 

стимулювати таку діяльність та оперативно вносити активізуючі 

корективи з метою підвищення даного інтегрального (загального) 

показника щодо працівників конкретного структурного підрозділу.  

Окрім того, управлінська доктрина щодо реалізації освітньо-

наукового потенціалу України на парадигмі державотворчого 

патріотизму нації через нарощування якості досліджень дозволяє: 

розширювати коло нових студентів, залучати зовнішніх перспективних 

наукових працівників, отримувати доступ до нових інвестицій, а 

сумарно до можливостей переходу в статус навчально-дослідницької 

установи (відкриваються перспективи до збільшення бюджетних 

асигнувань та зміни тарифних розрядів професорсько-викладацького 

складу, більшої автономії у вирішенні справ функціонування).  

При проведенні аналізу результатів рейтингових оцінювань і 

порівнянь не слід нехтувати й рівнем фінансового забезпечення й за 

окремими складовими. Зокрема, витрати на одного студента в Україні 

складають 1000-1300 дол. США, тоді як у США і Канаді – 28-30 тис. 

дол. США, у Великій Британії та Франції – 16-18 тис. дол. США, а за 

такими витратами безпосередньо слідує розробка та закупівля сучасного 

навчального і наукового обладнання, видавнича справа та можливості 

залучення до освітнього процесу провідних науковців. Також значно 

нижчим, порівняно з державами – членами Європейського 

Співтовариства та інших держав, в Україні залишається рівень оплати 

праці працівників вищого наукового рангу. Зокрема, посадовий оклад 

доктора наук, професора на 2020 р. в Україні становив 300 дол. США, 
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тоді як у Чехії – 1800 дол. США, у Польщі – 2800 дол. США, а в Китаї – 

3100 дол. США [4].  

В Україні певну гордість і творчу наснагу створює відчуття того, 

що відповідально працюєш не лише за гроші, а за те, що любиш свою 

справу, професію, тобто поважаєш людей для яких і працюєш. Однак, у 

прогресуючому ринковому середовищі саме цією любов‘ю працедавцям 

не слід зловживати, оскільки вже у ближчій перспективі питання 

безгрошів‘я, розмитість управлінсько-мотиваційних засад в умовах 

відкритості кордонів, можуть призвести до загрозливих втрат 

дисциплінованих, патріотично налаштованих та кваліфікованих 

працівників, що обумовить подальше відставання у різних галузях 

національного господарства з катастрофічними наслідками (вже не 

акцентуючись лише на освітньо-науковій сфері).  

Стратегіологічно в Україні при проведенні реформуючо 

мотиваційних заходів доцільно дієво підійти до проблематики підняття 

оплати праці з урахуванням означених пропозицій щодо оцінювання 

науковців на основі цитованості й рейтингування, оскільки це 

недопустимо, що український професор отримує зарплату як касир чи 

охоронець у супермаркеті (вже не кажучи за будівельників чи 

працівників виконавчої служби), затративши значний проміжок 

власного життя на відповідний ранговий етап (який підтверджується 

державою відповідними документами). Якщо виходити з означеного, то 

на яку оплату мають розраховувати науковці, які експертно гарантують 

та відповідально ставлять свій підпис, що крупний об‘єкт (літак, 

магістральний нафтопровід, турбіна тощо) ще може функціонувати, чим 

відчутно продовжується його експлуатаційний термін? 

Однак, на рівні менш багатих держав доцільно не гнатись за 

характерними примарами заможних ВНЗ, а зосереджуватись на 

стратегіології власного розвитку тобто, яких цілей державі необхідно 

досягнути на ближчу перспективу та вкладанням ресурсів відповідно до 

бюджетних можливостей (однак і розумінням того, що зайняти 

лідируючі позиції у глобальному науковому просторі навряд чи 

вдасться, оскільки за попередніми потужними фінансовими вливаннями 

слідує й вагомий науковий результат, а не навпаки). У цьому контексті 

більш органічно привабливою є участь у міждержавній науковій 

кооперації, хоча вона дещо звужує і нейтралізує власні інтереси та не 

завжди формує дієві умови для принципового виходу із групи 

відстаючих держав у технологічному розвитку. 

Таким чином, публікаційна відкритість, активність та наукові 

результати є прийнятим мірилом ефективності вченого у глобальному 

науковому просторі. Властиво дане мірило є в основі мотиваційної 
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зацікавленості інвесторів конкретним науковим напрямом чи 

результатом. Підкреслимо, вітчизняна наука є інвестиційно приваблива 

для інвесторів, оскільки затрати на отримуваний результат є порівняно, 

із світовими лідерами, незначними. Означене має бути в основі 

стратегіології розвитку щодо системного подання переваг української 

науки для потенційних інвесторів та активізації виходу на зовнішній 

ринок із інноваційними продуктами. Доцільно на це орієнтувати 

зовнішньоекономічні підрозділи держави, які займаються питаннями 

мотивації й сприяння інвестиційним залученням у наукову сферу та 

захистом інтелектуальної власності.  

Окрім того, наукові доробки мають системно відслідковуватись та 

пропонуватись назовні (зокрема, через світові наукові товариства). 

Регіональні наукові центри також мають стати зародковими точками щодо 

цілеспрямованої реклами і комерціалізації доробку вчених як у владних 

інституціях, так і бізнесових виробничих структурах. Бажано (хоча б один 

раз на місяць) регулярно організовувати форуми і семінари з презентацією 

технологічних рішень і новинок, тобто цілеспрямовано провадити 

спеціалізовані зустрічі зацікавлених сторін із пріоритетних напрямів, а 

саме: машинобудування, приладобудування, будівельна індустрія і 

транспортна інфраструктура, легка промисловість, хімічна промисловість, 

аграрний комплекс, основні фонди і захист від корозії, матеріалознавство і 

трибологія, історія науки і техніки в регіоні, пошук і корисні копалини 

регіону, енергоспоживання і економічність, регіональний сталий розвиток, 

конкурентоспроможна інноваційна продукція.  

Такі бізнесово-ознайомлювальні акції доцільно провадити не 

лише в конференційних залах, а і на лабораторно-виробничих 

площадках наукових установ, щоб була можливість відчути творчу 

атмосферу властиво пошуку і результату вчених для конкретних потреб 

потенційних споживачів та інвесторів. Для проведення таких зустрічей 

із освітнього середовища та наукових установ до регіонального 

наукового центру делегуються окремі працівники, які розуміються в 

технологічних та фінансово-економічних нюансах пропонованих 

новацій, формуються спеціалізовані групи за тематикою та 

здійснюється, на основі договорів чи меморандуму про співпрацю із 

регіональним науковим центром, властиво реклама і контроль за 

домовленостями із удосконалення чи реалізації наукового продукту.  

Перспективність пропонованого полягає в оптимізації 

використання наукового потенціалу території, його наближення до 

потреб споживача, активізації публікаційної відкритості й 

результативності через управлінсько-мотиваційні інструменти, 

підвищення розуміння науковцями ідеології державотворчого 
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патріотизму нації і власного місця у ньому та ефективного використання 

коштів платників податків на різних управлінських рівнях.  
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4.3. Управлінські підходи щодо формування еволюційних якостей 

закладів вищої освіти в процесі їх адаптації до зовнішнього 

середовища 

 

Сучасне українське суспільство постійно зазнає значні зміни в 

соціально-економічній сфері. Глобалізація та ринкові зміни також 

знаходять своє відображення на учбових закладах. Найбільший вплив на 

себе відчули вітчизняні заклади вищої освіти (ЗВО) через необхідність 

адаптуватись до загальноєвропейських гуманістичних цінностей, що 

засновані на партнерських відносинах, толерантності, взаємоповаги 

тощо. Після української революції гідності у 2014 році виникла 

необхідність модернізації сфери вищої освіти до загальноєвропейських 
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вимог, що стало одним з пріоритетних напрямків реформування. 

Необхідність інтеграції знань, поглиблення професійних якостей 

зумовлює нові вимоги до формування сучасних управлінських підходів 

до закладів вищої освіти. Реформи вищої освіти орієнтовані на 

дотримання принципу автономії ЗВО та при цьому з підвищенням якості 

навчання, залучив до цього процесу студентів та стейкхолдерів до 

прийняття рішень.  

У 2003 році Міністерство освіти і науки України затвердило нові 

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, які 

визначають загальні вимоги та мінімальні нормативи забезпечення 

навчальних закладів науково-педагогічними та педагогічними кадрами, 

матеріально-технічною, навчально-методичною та інформаційною 

базою [2]. У 2014 році законодавча база поповнилась новим документом 

- Законом України «Про вищу освіту», в якому зазначено, що вищий 

навчальний заклад – це окремий вид установи, яка є юридичною особою 

приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на 

провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, 

проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну 

діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття 

особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх 

покликань, інтересів і здібностей (п. 7 ч. 1 ст. 1) [1]. Далі упродовж 

2018-2020 рр. послідовно виходили нові стандарти вищої освіти за 

окремо по кожній спеціальності та освітньо-кваліфікованому рівню. Але 

ЗВО на практиці в процесі свого еволюціонування відчувають труднощі 

при адаптації до вимог, що містяться в законодавчих та нормативних 

документах. Тому адміністратори ЗВО мають постійно 

пристосовуватись до змін впливу зовнішнього середовища, виробляючі 

адаптаційні якості, які допоможуть пристосуватись вимог ринку освітніх 

послуг та підвисити їх рівень якості.  

Науковими дослідженнями та розробками в сфері вищої освіти 

було привернуто уваго багатьох вітчизняних дослідників, а саме: 

дослідженням стану державне регулювання діяльності вищих навчальних 

закладів на ринку послуг вищої освіти займалась Дзюбенко О.Л. [9]; 

вирішенням проблемами підвищення якості вітчизняної вищої освіти 

України займалась Баран М.П. при розробці механізмів інституційного 

регулювання [4]; розробці методичних рекомендацій щодо розвитку рівня 

професіоналізму присвячені наукові праці Сорочан Т.М. [10]. 
Позитивним зрушення слід відзначити створення в Україні 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), 

що в останні роки займається цим трансформаційним процесом на 

якісно новому професійному рівні, працює на цінностях партнерства, 
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інноваційності, відповідальності, доброчесності, відкритості, прозорості, 

незалежності, достовірності, професіоналізму, вимогливості та довіри. 

Якість вищої освіти – це ключовий принцип Болонської декларації, є 

вимогою сучасного суспільства та має стати першим пріоритетом 

академічної спільноти та освітньої політики держави. Розроблена 

Стратегія Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

до 2022 р. визначає наступну місію: «стати каталізатором позитивних 

змін у вищій освіті та формування культури її якості», а в якості цілей 

має широке коло питань стосовно: якості освітніх послуг, визнання 

якості наукових результатів, забезпечення системного впливу своєї 

діяльності [11].  

Але ЗВО, з економічної точки зору, є також організацією, що має 

пристосовуватись до впливу мінливих факторів ринкового середовища. 

Така прізматіка розгляду проблеми вимагає дослідження еволюційних 

якостей ЗВО при адаптації до зовнішнього середовища. Наукові 

дослідження відповідного наукового напряму присвячені труди: Закс С., 

що є розробником та засновником еволюційної теорії організації [8]; 

Алексєєва М.С. при визначенні еволюції систем та організаційного 

проектування [3]; Тяна Р.Б., Млодецького В.Р. при вдосконаленні 

еволюційної теорії і теорії функціональних систем в управлінні 

організаційними структурами [6, 7]; а також Овечкіної О.А. та 

Вахлакової В.В. при розробці теоретико-методологічних основ 

антикризового управління підприємствами в аспекті їх сталого 

еволюційного розвитку [5]. Людський ресурс – це ключовий фактор в 

процесі управління розвитком організацій. Тому особливу увагу при 

цьому необхідно приділити дослідженню розвитку та потенціалу 

управління людським та інтелектуальним капіталами в Україні, чому й 

була присвячена попередня робота у співавторстві з Овечкіної О.А. та 

Кононової О.Є. [13]. Сьогоднішнім змінам в прагненні підвисити якість 

вищої освіти в Україні, присвячені наукові труди та практична 

діяльність очільника Нацагентва Квіта С.М., особливої уваги серед них 

заслуговує увага до процесу імплементація українського законодавства 

до цього процесу через суворе дотримання цілей і змісту міжнародного 

встановлення [14]. 

Виходячи з наведеного вище, необхідно сформулювати мету 

даного дослідження: вдосконалення управлінських підходів щодо 

формування еволюційних якостей закладів вищої освіти в процесі їх 
адаптації до зовнішнього середовища.  

1 жовтня 2020 року Держслужбою якості освіти оприлюднений 

перелік закладів вищої освіти за ступенями ризику. Фахівцями 

зазначеної служби за останні три роки виконана оцінка ступеню ризику 
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ЗВО за критеріями: чисельністю здобувачів освіти, кількістю науково-

педагогічних працівників, станом оприлюднення на сайті визначених 

законодавством документів та інформації, кількістю порушень вимог 

законодавства у сфері вищої освіти, наявність відокремлених 

структурних підрозділів, наявність іноземних студентів та частка 

неакредитованих спеціальностей і освітніх програм. Було оцінені 307 

ЗВО України, в результаті 74 ЗВО (24%) віднесено до високого ступеня 

ризику, 213 ЗВО (69%) – середнього, 20 ЗВО (7%) – незначного ступеня 

ризику. Зазначений перелік використовуватиметься для визначення 

періодичності здійснення у 2021 році планових заходів державного 

нагляду (контролю) Державною службою якості освіти України [12]. Це 

підтверджує гостроту зазначеної проблеми неготовності ЗВО 

адаптуватись до ринкових змін.  

ЗВО, що також є організацією, в процесі еволюції також проходить 

по етапам свого життєвого циклу. Якісна зміна етапів життєвих циклів 

ЗВО може бути пояснена з точки зору еволюційної теорії розвитку 

біологічних і організаційних систем за допомогою методу популяційної 

екології. Останній, в свою чергу, заснований на динамічній стохастичній 

моделі. Кількісна оцінка реалізації інвестиційних проектів (освітніх 

програм, курсів тощо) вимірюється показниками ефективності та 

показниками надійності організаційної системи. 

Окремі дослідники вивчали організації з точки зору їх цілісного 

історичного еволюційного розвитку [3, 8]. Ними в основу подальших 

досліджень покладена еволюційна теорія розвитку біологічного світу. В 

результаті створена теорія, що називається еволюційною концепцією, 

основна ідея якої полягала в тому, що зовнішнє середовище ЗВО зазнає 

природну еволюцію, при якій посилюється нестабільність умов 

господарювання. Наукові дослідження в галузі управління 

організаціями, діяльність яких спрямована на виконання окремих 

проектів (для ЗВО це освітніх програм, курсів, наукових досліджень 

тощо) доводить, що розподіл життєвих циклів на окремі етапи розвитку 

вирішує завдання комплексної оцінки вдосконалення еволюційного 

аналізу розвитку організаційних систем.  

Сьогодні особливою проблемою при управлінні ЗВО є збереження 

його життєздатності при безперервній мінливості зовнішнього 

середовища. ЗВО змушені адаптуватися до швидких та глибоких 

зовнішніх змін, пов'язаних з реформами, що впроваджуються. Здатність 
до адаптації характеризує потенційні можливості ЗВО постійно 

сприймати зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі, вчасно і 

достовірно їх аналізувати і своєчасно ефективно реагувати на них. 

Інструментом цієї реакції для організації є програма її стратегічних і 
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тактичних цілей. Наприклад, нові вимоги щодо акредитації освітніх 

програм, що зараз висунути до ЗВО, мають в результаті зворотній 

реакції отримати в якості стратегій нові перспективні напрями навчання, 

в становлення стратегічних партнерських стосунків зі стейкхолдерами, у 

подальшому відкриття нових освітніх програм тощо; а в якості тактики 

– переосмислення та впровадження на практиці нових форм та методів 

навчання, співробітництва зі стейкходерами, підготовки та 

перепідготовки кадрів, що забезпечують навчальний процес за освітніми 

програмами тощо. При цьому, міра збігання цілей, що вироблені ЗВО, з 

об'єктивними умовами зовнішнього середовища свідчить про його 

здатність до адаптації. Але сьогоднішні зміни зовнішнього середовища 

стають все більш інтенсивними, тому ЗВО повинні в кожен момент часу 

мати можливість і внутрішні ресурси до відповідних змін. Послідовність 

у часі таких самих змін характеризує динаміку розвитку ЗВО, характер 

якої може бути як розвитком (цілі ЗВО відповідають зовнішнім умовам), 

так й деградацією (ЗВО замикається на пріоритет своїх внутрішніх 

цілей, не дотримується студентоцентрованого підходу). Ці процеси 

порівнені з процесом еволюції, як процесом зміни, розвитку ЗВО від 

одного стану до іншого.  

Метатеоретичний рівень залучення біологічної еволюційної теорії 

до розгляду еволюційного напрямку розвитку будь-якої організації, у 

тому числі й ЗВО, відкриває їншу призматику розгляду, розуміння та 

вирішення зазначеної проблеми. Так, з еволюційною орієнтацією, в 

рамках організаційної теорії напряму пов'язаний популяційний 

екологічний підхід, що полягає в прагненні перенести аналогією з сфер 

біологічної еволюційної теорії в теорію організації. Тому доцільно 

розглядати наступну модель розвитку «варіація - відбір – збереження». 

Тобто відбуваються спочатку зміни, відбираються кращі варіанти та 

зберігаються корисні для виживання ознаки. З позиції цієї теорії 

об'єктом дослідження є популяція ЗВО. Водночас ЗВО мають загальну 

структуру (як фенотип в біології) та володіють набором характерних 

ознак (які утворюють базовий матеріал для етапів розвитку). Тому ЗВО 

набувають наступних системних якостей. 

I якість. Процес варіації передбачає інновації, що находять свій прояв 

при продукуванні та впровадженні нових для вітчизняній практиці ідей, 

технологій, методів та форм навчання, що спрямовані на забезпеченням 

якості вищої освіти. На даному етапі ЗВО створюють якісні структурні 
зміни. В результаті вони отримують вибір шляху еволюції. 

II якість. Набор характерних ознак визначає елементи знань, які 

забезпечують успішну репродукцію. При цьому відбір детерміністичен 

та реалізується під впливом зовнішніх стимулів. 
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III якість. На стадії збереження ЗВО прагнуть втримати та 

використовувати у подальшому відібрані позитивні зміни. Це можуть 

бути такі явища, як переорієнтація на студентоцентрований підхід, 

закріплення надійних стосунків зі стейкхолдерами, дотримання 

доброчесності, забезпечення прозорості освітнього процесу тощо. При 

цьому для ЗВО характерна здатність до «самонавчання». 

Популяційна екологія передбачає динамічний підхід, при якому 

увага сконцентрована на змінах, що є первинним перед ідеєю втримання 

позитивних ознак. Адаптація передбачає природний відбір, еволюція 

передбачає збереження ідентичності та здатність до адаптації. Але для 

теорії організації важливі саме основоположні принципи сучасної 

еволюційної теорії, які допомагають розглянути ЗВО та вирішувати їх 

проблеми, пояснювати її розвиток у часі.  

Принцип багатьох рівнів, також можна застосувати на 

українських ЗВО, згідно з яким, «будь-яка система - в даному випадку 

організація – еволюціонує одночасно на декількох зовнішніх і 

внутрішніх рівнях» [8]. Зазначені рівні відбувають в інтерактивному 

зв'язку. Порядок на одному рівні частіше за все впливає на активність на 

інших рівнях. Принцип багатьох рівнів передбачає те, що на кожному 

рівні діють два основних еволюційних правила: прагнення до 

збереження ідентичності та адаптація до зовнішнього середовища. У 

світлі зазначеного принципу для будь-якого ЗВО важливі п'ять 

взаємодіючих, стратегічно важливих рівнів активності. 

1. Рівень базових системних елементів. Ці елементи соціальних 

систем прагнуть до збереження, на всіх рівнях домінують при еволюції. 

Особливий інтерес викликають три типи зазначених елементів через 

активність ЗВО в цих сферах: гуманітарна (ключові цінності 

підприємства, межі раціональності рішень); інституційна (ідеї і 

принципи роботи); змістовна (ключові компетенції). 

2. Рівень товарно-ринкових комбінацій. В результаті прояву 

ініціатив на рівнях нижнього та середнього менеджменту ЗВО, хоч 

вищий менеджмент може й активізувати їх, останній приймає 

управлінські рішення щодо відображення корпоративних цілей, 

змінюючи умови надання освітніх послуг.  

3. Рівень підприємства. Збереження ідентичності допомагає ЗВО 

залишатись автономним, з одного боку, а при стрімкій динамічності 

зовнішнього середовища першочергове значення набувають його 
адаптаційні можливості. Якщо відношення до збереження ідентичності 

усвідомлене, з дотриманням всіх вимог, то можна підвисити раціоналізм 

управління ЗВО, при цьому розширив сферу діяльності.  
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4. Рівень альянсів. Стратегічні Альянси з тими ж стейкхолдерами 

посилюватиме еволюцію ЗВО. 

5. Рівень суспільства. Соціальний контекст управління ЗВО 

передбачає можливість передислокування в інші сфери, тобто 

відбувається дотримання концепції «пошуку місця існування». ЗВО може 

прийняти таке рішення, наприклад, через невідповідність вимогам 

Нацагентства щодо акредитації освітніх програм, через відсутність 

попиту на навчання за деякими освітніми програмами. Це приклад прояву 

переходу до іншого типу організації, який відповідає їх ідентичності, тому 

що адаптація до стрімких змін в зовнішньому середовищі іноді буває не 

реальною в досягненні через обмеженість ресурсів. 

Підводячи підсумки, можна відзначити наступне. Керуючись 

принципом багатьох рівнів, розуміння управлінських процесів ЗВО 

допомагатиме приймати раціональні рішення. В даній призматиці 

розгляду цієї проблеми еволюційна точка зору є інноваційною для теорії 

ЗВО. Одночасне врахування зовнішніх і внутрішніх рівнів активності 

ЗВО призводить до інтеграції підходів до стратегічного розвитку. 

Дослідження еволюційних якостей ЗВО служать інструментом для 

більш глибокого розуміння внутрішніх процесів, що формують і 

визначають їх стан на різних етапах життєвого циклу. Таким чином, 

можуть бути вдосконаленні управлінські підходи щодо формування 

еволюційних якостей ЗВО в процесі їх адаптації до зовнішнього 

середовища. 
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4.4. Сталий розвиток сфери культури та освіти як запорука 

соціальної безпеки України 

 

В умовах розвитку та ускладнення соціально-економічних 

відносин в національній економіці України істотну увагу необхідно 

приділяти створенню ефективного економічного механізму соціально-

культурної сфери, тому значна відповідальність за її розвиток лягає на 

органи державної влади та місцевого самоврядування. Соціально-

культурну сферу доцільно розглядати як сукупність суб‘єктів 

національної економіки, які в процесі суспільного відтворення 

забезпечують суспільство продукцією, здатною задовольняти соціально-

культурні потреби в громадській та творчій діяльності, спілкуванні, 

отриманні знань, фізичній та психологічній захищеності, духовному 

вдосконаленню людини, що потребує посиленого контролю та 

регламентації з боку органів державної влади та місцевого 

самоврядування. 

Поява соціальної інфраструктури пов‘язана з розвитком сфери 

послуг, в якій питома вага матеріальних витрат значно нижча, ніж при 

виробництві матеріальних благ. Важливою складовою проблеми 

створення умов для розвитку ринку послуг є вдосконалення дії 

механізму місцевого самоврядування, державного регулювання 

економічним розвитком сфери культури та освіти, посилення впливу 

населення на рішення регіональних органів влади. 

Функції соціальної інфраструктури підпорядковані цілям 

соціального розвитку суспільства, а їх реалізація повинна сприяти 
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досягненню основної мети її функціонування – повного і всебічного 

розвитку людини шляхом задоволення її побутових, духовних і 

культурних потреб. 

В сучасному суспільстві сформовано стале уявлення про 

збитковість сфери культури, чия місія полягає у створенні, поширенні, 

збереженні та використанні культурних цінностей. Цій місії підкорені її 

стратегічні та тактичні цілі, які, як правило, розташовані поза 

економічною площиною. Це і зумовлює недостатнє вивчення проблем 

державного регулювання економічним розвитком сфери культури. 

Установи сфери культури надають послуги за цінами, що в переважній 

більшості не покривають собівартості виробництва. Вони створені для 

надання послуг, що спрямовані, головним чином, на задоволення 

духовних або інших нематеріальних потреб громадян. Більшість 

культурних продуктів відноситься до класу меріторних благ, що 

породжує об‘єктивну необхідність їх державної підтримки.  

На сферу культури та функціонально-пов‘язані елементи сфери 

освіти покладено завдання з розвитку духовно-морального потенціалу 

суспільства, поширення кращих культурних, мистецьких, освітніх 

досягнень. 

Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та 

держави, запорука майбутнього країни. Вона є визначальним чинником 

політичного, соціально-економічного, культурного та наукового життя 

суспільства. Як показує сучасна світова практика, успішний розвиток 

економіки неможливий без ефективного розвитку освіти. Ефективний 

розвиток освіти – це важливий крок у формуванні висококваліфікованих 

фахівців, які в майбутньому будуть приносити користь державі. Освіта 

відтворює та нарощує інтелектуальний, духовний, економічний 

потенціал суспільства, вона є стратегічним ресурсом поліпшення 

добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення 

авторитету та конкурентоспроможності держави на міжнародній арені. 

Розвиток системи вищої освіти – це інвестиції у майбутнє держави, 

шлях до зростання кількості висококваліфікованих фахівців; 

підвищення рівня довіри до системи освіти. 

На рубежі 80-90-х рр. відбувався пошук нових механізмів 

регулювання в сфері культури. У розвинених країнах на перший план 

почала виходити не сфера матеріального виробництва, а сфера 

обслуговування, в якій основною сферою зайнятості та джерелом доходу 
стають гуманітарні сфери діяльності, сфера послуг. Наприкінці XX ст. до 

сфери культури починають ставитися як до ресурсу нової економіки, 

експерти вивчають культурний потенціал територій, розробляють 

технології зміни іміджу країн за допомогою культурної ідентифікації. 
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Сучасна соціально-економічна ситуація змушує суб‘єкти сфери 

культури ставати на рейки ринкових відносин та шукати шляхи 

забезпечення свого існування в умовах жорсткої конкуренції та примату 

економічної доцільності, що збільшує вірогідність перетворення їх 

високохудожнього продукту на продукт «масово-несвідомого» 

споживання. В умовах багатовекторності цілей діяльності закладів 

сфери культури, важливого значення набуває необхідність усвідомлення 

того, що «заробляння» грошей, отримання прибутку, не повинно бути 

метою діяльності в сфері культури, а може виступати лише як засіб 

досягнення цілей та реалізації їх суспільно-моралісної функції. 

Соціально-культурна сфера набуває все більшого значення для 

розвинутих країн світу в яких є життєво необхідною умовою 

задоволення потреб людини та одним з найважливіших джерел 

утворення робочих місць. 

Основи державної політики у сфері культури проголошено в 

Конституції України, в якій розвиток культури визначено як 

першорядне, різноманітне за своїм спрямуванням і характером завдання. 

Державна політика у сфері культури має бути орієнтована на 

збереження національної культурно-мистецької спадщини, підтримку 

академічних напрямків мистецтва, підвищення рівня професіоналізму, 

підтримку мистецької та культурологічної освіти, матеріально-технічне 

переоснащення сфери культури, популяризацію українського мистецтва 

у світі. 

Досягнення стану соціальної безпеки, як складової частини 

безпеки національної, повинно сприяти забезпеченню національних 

інтересів України – життєво важливих матеріальних, інтелектуальних і 

духовних цінностей українського народу. Відтак питання соціальної 

безпеки були і залишаються вкрай актуальними, враховуючи прагнення 

держави до захисту своїх національних інтересів та формування нової 

формації освічених, всебічно розвинених особистостей, як 

фундаментальної ланки українського суспільства. 

Основними сучасними принципами забезпечення національної 

безпеки в Україні є пріоритет прав і свобод людини і громадянина, 

верховенство права, своєчасність і адекватність заходів захисту 

національних інтересів. Закон України «Про основи національної 

безпеки України» містить положення згідно з яким національна безпека 

забезпечується шляхом проведення виваженої державної політики в 
економічній, соціальній, політичній, воєнній, екологічній, науково-

технологічній, інформаційній та інших сферах. Таким чином, соціальна 

політика держави є одним із головних інструментів забезпечення 

національної, а відтак, і соціальної безпеки держави. 
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Національна безпека тлумачиться українським законодавством як 

захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, 

суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток 

суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних 

та потенційних загроз національним інтересам. 

Людина, її життя і здоров‘я, честь і гідність, недоторканність і 

безпека визнаються найвищою соціальною цінністю в державі, однак 

недооцінка ролі інтелектуального потенціалу і недостатньо ефективне 

його використання в Україні призводять до того, що у матеріальному 

виробництві спостерігається яскраво виражений трудомісткий і 

сировинний характер. Об'єктами національної безпеки України є 

конституційні права і свободи людини і громадянина, духовні, морально-

етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності 

суспільства, інформаційне, навколишнє природне середовище, природні 

ресурси; конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і 

недоторканність держави. Важливим висновком є те, що духовні, 

морально-етичні, культурні цінності суспільства визнаються державою 

повноправними об'єктами національної безпеки задля яких провадиться 

спеціальна державна політика в культурній та соціальній сферах. 

У вітчизняній науковій літературі спостерігається невелика 

кількість робіт, присвячених дослідженню саме проблемам соціальної 

безпеки, соціального управління, соціальних ризиків [5, с. 441]. Соціальна 

безпека поки не стала актуальним предметом дослідження. У вітчизняній 

науковій літературі значна увага приділена лише теоретичним аспектам 

соціальної безпеки. В Україні окремі аспекти проблеми соціальної 

безпеки досліджують такі фахівці: В. Андрійчук, Л. Весельська, 

Н. Головатий, М. Горожанкіна, З. Живко, Л. Ільчук, С. Кучерук, 

В. Пашков, С. Пирожков, Ю. Порохнявий, П. Шевчук й інші. 

Відображення змісту соціальної безпеки як складової частини 

системи національної безпеки на сьогодні, показує лише її основні 

орієнтири. Оскільки, відсутні теоретико-методологічні розробки щодо 

визначення співвідношення між соціальними інтересами, соціальними 

загрозами та основними напрямками державної політики щодо 

здійснення соціальної безпеки [10]. Незважаючи на безліч сучасних 

загроз національній безпеці України – наявних та потенційно можливих 

явищ і чинників, що створюють небезпеку життєво важливим 

національним інтересам, – питання соціальної безпеки залишаються 
малодослідженими. 

Звернемось до визначення поняття «соціальна безпека». 

Соціальна безпека – це частина більш загальної категорії – національної 

безпеки. Соціальна безпека – це рівень дбайливого відношення держави 
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до людини; це стан захищеності людини-особистості, соціальної групи 

або спільноти від загроз порушення їх життєво важливих прав, свобод та 

інтересів.  

Е. Лібанова при розкритті сутності соціальної безпеки 

дотримується думки, що безпека людини – це результат реалізації 

політики соціального захисту. Соціальна безпека при цьому 

визначається як складова національної безпеки, як стан захищеності від 

загроз соціальним інтересам [6, с. 381]. 

Соціальну безпеку трактують як стан захищеності соціальних 

інтересів особи і суспільства від загроз національній безпеці, 

наголошуючи при цьому, що стан безпеки є наслідком реалізації заходів 

соціального захисту. 

Таким чином, соціальна безпека містить в собі питання збереження 

соціальної перспективи всіх верств населення [9], а в основу формування 

змісту поняття «соціальна безпека» необхідно ставити національні 

інтереси, які б відображали цінності і прагнення людини, шляхи 

створення умов та засобів задоволення соціальних потреб громадян. 

Досліджуючи соціальну безпеку, П. Шевчук пропонує наступне 

визначення: «Соціальна безпека людини – це певний стан 

життєдіяльності, убезпечений комплексом організаційно-правових та 

економічних заходів, спрямованих на реалізацію соціальних інтересів, 

формування сприятливої демографічної ситуації, збереження генофонду 

держави і трансформацію трудових ресурсів відповідно до ринкових 

вимог» [13, с. 108-109]. 

С. Пирожков трактує соціальну безпеку як результат ефективної 

соціальної політики, яка має застерігати суспільство від соціальних 

вибухів та інших конфліктних ситуацій, сприяти підвищенню 

конкурентноздатності українського працівника.  

Отже, соціальна безпека може бути визначена як позитивно 

врегульований правовими нормами і реалізований на практиці стан, коли 

держава забезпечує підтримання гідного рівня життя громадян [3]. 

Л. Весельська робить висновок, що соціальна безпека це стан соціальної 

стабільності та спроможності протистояти соціальним загрозам; правовий 

захист прав і свобод людини; належний рівень забезпечення офіційно 

встановлених соціальних стандартів та гарантій. Не зважаючи на розмаїття 

інтерпретацій соціальної безпеки, Л. Весельська виділяє два концептуальні 

підходи до формулювання її сутності: «державний», що полягає у її 
визначенні як сукупності певних управлінських дій, спрямованих на 

захист соціальних інтересів, та «суспільний», що визначає соціальну 

безпеку як певний стан, при якому забезпечується захист соціальних 

інтересів як окремої особи, так і суспільства в цілому [3]. 
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Соціальну безпеку можна визначати методом оцінки самопочуття 

в масовій свідомості суспільства, яке нині характеризується низьким 

ступенем задоволення дорослого населення країни рівнем свого 

життям [5, с. 442-443]. Сучасну ситуацію у сфері соціального захисту 

населення України характеризує значний рівень соціальної напруги. 

Таким чином, соціальний захист, соціальна безпека, з одного 

боку, і соціальний розвиток, соціальні відносини – з іншого, органічно 

поєднані: без розвинених соціальних відносин не може бути досягнуто 

стабільної соціальної безпеки людини, суспільства, а соціальна безпека 

значною мірою зумовлює розвиненість, зрілість процесів соціального, 

суспільного розвитку [12, с. 71]. 

Об'єктом соціальної політики є суспільні відносини, процеси, які 

відбуваються у соціумі, які впливають на формування соціальної 

безпеки людини, задоволення нею власних соціальних потреб та 

інтересів, освоєння соціальних цінностей. Соціальна безпека 

безпосередньо залежить від соціальної політики, яка спрямована на 

соціальну роботу через внутрішню політику країни для формування 

загальних соціальних стандартів і нормативів [5, с. 438].  

В сучасних умовах діяльність державних органів управління та 

місцевого самоврядування в основному направлена на компенсацію 

збитків від дій загроз економічної безпеки або на подолання негативних 

тенденцій розвитку об'єкта [4, с. 26]. Пріоритетним для держави 

повинно бути комплексне вирішення проблем соціальної безпеки, 

формування відповідної політики попередження «руйнації» стану 

соціальної та національної безпеки. 

Основними напрями державної політики з питань національної 

безпеки у соціальній та гуманітарній сферах в Україні є: істотне 

посилення соціальної складової економічної політики, реальне 

підвищення життєвого рівня населення, зниження рівня безробіття; 

створення умов для подолання бідності і надмірного майнового 

розшарування в суспільстві; збереження та зміцнення демографічного і 

трудоресурсного потенціалу країни; подолання кризових демографічних 

процесів; створення ефективної системи соціального захисту людини, 

охорони та відновлення її фізичного і духовного здоров'я та інше.  

Занепад культурної сфери неминуче призведе до духовної 

деградації людини, що негативно вплине на розвиток трудового 

потенціалу України, стане причиною погіршення якості ділової етики та 
культури спілкування в соціально-економічному середовищі країни. 

Надмірна комерціалізація соціально-культурного життя вже 

призвела до зменшення безплатних соціокультурних послуг, зміщення 

пріоритетів культури із змістової складової на отримання прибутку. Це 
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обумовило стандартизацію культурних запитів, уніфікацію звичаїв, 

традицій, способу життя (особливо міського населення) за зарубіжними 

зразками, значну втрату національно-культурної ідентичності, 

нівелювання культурної індивідуальності, розвиток споживацтва [11]. 

Матеріальні і духовні блага складають сукупні можливості 

розвитку суспільного виробництва та задоволенні особистих потреб. 

Саме особисті потреби (їх наявність, ступінь задоволення, якісні 

характеристики) є одним з вирішальних компонентів щодо формування 

організаційної культури та побудови сталої системи ціннісних 

орієнтацій. Задоволенню відповідних потреб суспільства сприяє 

споживанню продукції підприємств, організацій та установ як сфери 

матеріального виробництва, так і сфери культури, розвитку соціальної 

відповідальності бізнесу та забезпечення соціальної безпеки держави. 

В процесі побудови правової держави, створення громадянського 

суспільства з високим рівнем гуманістичних цінностей важливу роль 

відіграє культура, яка є потужним засобом консолідації суспільства, 

відновлення історичної пам‘яті, утвердження національної 

самосвідомості й патріотизму, зміцнення міжнаціонального миру та 

злагоди. За допомогою культури формується активний, творчий інтелект 

і висока духовність особистості, інтелектуальний потенціал народу, що є 

головною умовою виходу суспільства на нові рівні цивілізації [7]. 

Ігнорування розвитку культури призводить до занепаду 

суспільства, його ізольованості від решти цивілізованого світу. Високий 

рівень розвитку культури спроможний попередити громадянські війни, 

революції, зовнішні та внутрішні військові конфлікти, зростання рівня 

злочинності та потенційних загроз національній безпеці. 

Як зазначають науковці, рівень досягнутої в суспільстві правової 

культури впливає на ефективність правового регулювання, 

законодавство, форми та засоби забезпечення прав громадян, ступінь 

визнання загальнолюдських цінностей, норм міжнародного права тощо. 

Зазначений рівень правової культури людини необхідний для 

підтримання належного правопорядку, який набувається під час 

правової просвіти (отримання правових знань, вмінь, навичок 

загального характеру (у середньому загальноосвітньому навчальному 

закладі чи в інших подібних закладах, і/або шляхом самоосвіти [8, с. 24]) 

або юридичної освіти, але з обов‘язковим розвитком духовності – 

проявом найвищої краси і гармонії усіх особистісних якостей людини, 
єдності інтелекту і моральності, розуму і волі, цілісності і гармонії 

внутрішнього світу індивіда [2, с. 69]. 

Успішний розвиток держави неможливий без ефективного 

розвитку національної системи культури та освіти. Нині критичним є 
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стан фінансування освіти, недостатнім є рівень оплати праці освітян. 

Актуальною проблемою розвитку сучасної освіти виступає загрозлива 

демографічна ситуація в Україні, яка є визначальним чинником для 

забезпечення стабільного, ефективного та інноваційного розвитку 

держави. 

Освітня та культурно-мистецька інфраструктура повинна сприяти 

людині в усвідомленні нею сенсу свого життя, кардинально змінити 

форми її мислення, відновити первинну значущість духовно-моральних і 

національно-культурних цінностей у господарському розвитку, а тому її 

розвиток повинен стати найбільш важливим пріоритетом сучасних 

соціально-економічних досліджень та основою для забезпечення 

соціальної безпеки України. 
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4.5. Тенденції розвитку дуальної освіти в Україні: 

сучасні реалії та перспективи 
 

Якість освіти є складною соціальною та філософською 

категорією. Система освіти має змінюватися відповідно до змін та 

розвитку суспільства. Зокрема, вища освіта має містити складові, які 

відповідатимуть вимогам студентів та роботодавців не тільки в цей час, 

але і в подальшому, і змінюватимуться згідно з новими тенденціями та 

новітніми формами навчання.  

Звичайно вимоги роботодавців та студентів суттєво різняться. 

Основною причиною цього є те, що роботодавці використовують 

професійно-компетентнісний підхід до навиків майбутнього працівника, 

у той час, як студенти обирають освітні компетенції, у першу чергу, за 

популярністю та престижністю, переважно не замислюючись над 

можливістю практичного освоєння та застосування майбутніх навиків. 

Лише незначна частка абітурієнтів цілеспрямовано обирає ту чи іншу 

спеціальність. Для наочного представлення відмінностей проведемо їх 

порівняльну характеристику (табл.1). 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика професійно-комтпетентнісних 

навиків здобувача вищої освіти з позиції МОН-студент-працедавець 
МОН Cтудент Працедавець 

Загальні компетентності рекомендуються 

проектом Тюнінг за програмою Еразмус+. 

Визначено 31 загальну компетенцію [1]. 

Обмеження щодо компетентностей 

встановлюється у кількості 8-12.  
Додатково відображуються компетентності 

визначені професійними стандартами та 

закладами вищої освіти (ЗВО). 

Загальні 

особистісні 

компетенції, 

компетенції 

соціокультурної 
взаємодії, 

діяльнісні 

компетенції. 

Професіоналізація за 

потребами і вимогами, 

що відображатимуться у 

переліку загальних 

компетентностей освітніх 
програм із позиції 

зацікавлених груп 

працедавців. 

Фахові компетентності визначаються 

національною рамкою кваліфікації. 

Передбачають засвоєння 15-18 компетностей, 
визначених стандартом та ЗВО.  

Професійне 

самовизначення 

та розвиток. 

Практична, професійно-

ділова, фахова підготовка 

фахівців, а також 
самоосвіта 
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Таким чином порівнюючи вимоги трьох основних учасників 

освітньої діяльності, нами встановлено наступні заключення: 

- усіма трьома групами виокремлено як загальні так і фахові 

компетенції; 

- порівнюючи загальні компетенції визначено, що МОН 

пропонує, а студенти практично хочуть здобути запропоновані ним 

компетенції. Однак, аналізуючи потреби роботодавців, можемо 

відзначити, що ними більш деталізуються загальні компетенції; 

- щодо фахових компетентностей, то за рекомендаціями МОН, 

вони повинні базуватись на вимогах предметної області навчанн та 

забезпечувати ефективну професійну діяльність згідно спеціалізації. З 

позиції студента фаховими компетенціями є забезпечення можливості 

професійного самовизначення та розвитку, тобто основною вимогою до 

освітньої складової є здатність отримати спеціалізовані професійні 

знання. І, важливим є погляд працедавців, який як МОН та ЗВО 

реалізовують незначною мірою, а саме можливість практичної 

підготовки фахівців. 

Таким чином бачимо, що відбувається постійний розвиток 

освітніх програм і важливим здобутком у цьому напрямку є залучення 

до їх розроблення зацікавлених груп стейкхолдерів, що не 

спостерігалось раніше. Однак окрім вимог професійно-

компетентнісного підходу важливо проаналізувати якісні 

характеристики освітньої діяльності. 

Так серед чинників, які визначають якісний розвиток вищої освіти 

можна виділити: вимоги ЗВО, система оцінювання та її якість, 

акредитація ЗВО, фінансове забезпечення ЗВО, підготовка викладачів, 

наявність кабінетів з необхідним обладнанням, бібліотеки, забезпечення 

студентів підручниками, спеціалізованим обладнанням та технікою, 

доступом до цифрової інформації тощо. 

До показників, які характеризують та підтверджують високу 

якість надання освітніх послуг можна віднести: кількість студентів 

(рис.1), кількість випускників, кількість працевлаштованих випускників, 

рівень їх посад та заробітну плату, рейтинг ЗВО, кількість укладених 

угод ЗВО з організаціями, іноземними ВНЗ, підприємствами, кількість 

ЗВО (рис.2). 
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Рис.1. Кількість студентів ЗВО (осіб) у 2010-2020 рр. [2] 

 

 
Рис. 2. Кількість ЗВО (од.) [2] 

 

Отже, як видно з графіків кількість ЗВО в Україні помітно 

зменшилась, відповідно і кількість студентів ЗВО також. Якщо в 

2010/11 р. кількість студентів становила 2 418 111 осіб, то в 2019/20 – 

1439700 осіб. 

Оскільки, Україна прагне здійснити інтеграцію в європейський 

простір, то питання конкурентоздатності освіти залишається 

актуальним. Цей показник залежить від молодих українців, студентів 

тих закладів вищої освіти, які повністю задовольняють їх потреби у 

освіті. Тобто, розвиток конкурентоздатності ЗВО (закладів вищої 

освіти) залежить від якості надання освітніх послуг, від проведеної 

роботи закладу над покращенням навчального процесу. 

Важливим показником, який впливає на розвиток та на якість 

освіти є державне фінансування. Цей показник зменшився з 6,0 % від 
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ВВП у 2010 р до 4,6 % від ВВП у 2017 р. Проте, у 2020 р. здійснено 

реформу у системі фінансування вищої освіти, за якою виділені кошти 

між університетами розподіляються згідно певних критеріїв 

результативності діяльності ЗВО. До цих критеріїв віднесли [3]: 

масштаб університету; контингент університету; регіональний 

коефіцієнт; позиції у міжнародних рейтингах; обсяг коштів, які 

університет виділяє на дослідження; працевлаштування випускників. 

Аналізуючи ці критерії можна виокремити як недоліки так і 

переваги. Так основним недоліком такої формули розрахунку 

фінансування є те, що недоотримання коштів стримуватиме розвиток 

ЗВО за вищенаведеними критеріями. Однак вагомими перевагами є те, 

що першочергово забезпечуватиметься розвиток технічних 

спеціальностей та технічних ЗВО, які на даний момент часу різко 

втрачають контингент студентів. І важливим критерієм, який МОН 

запроваджує у 2021 р. є працевлаштування випускників. Перевагами 

цього буде пошук ЗВО можливостей скерування випускників на робочі 

місця, наприклад у період написання кваліфікаційних випускових 

робіт. Тобто випускнику матимуть можливість не лише самостійно 

здійснювати пошук майбутнього місця працевлаштування, а й будуть 

забезпечені такою можливістю від ЗВО. Однак цей аспект МОН 

доцільно було б прописати у відповідних нормативних актах, яким 

чином держава та ЗВО, не лише контролюватимуть цей критерій, а 

забезпечать можливість його досягнення. Ще одним негативним 

аспектом є те, що виконання усіх критеріїв, фактично повинно 

забезпечуватись ЗВО власними силами.  

Як перспективу розвитку ЗВО за наведеними критеріями 

вбачаємо можливість розвитку запровадженої МОН системи дуальної 

освіти. Основною передумовою розвитку такої форми навчання є 

відмічена у багатьох відгуках роботодавців проблема відсутності 

практичної професійної підготовки та опанування випускниками ЗВО 

лише теоретичних аспектів фахової підготовки.  

Безперечним є той факт, що більшість ЗВО здійснюють високу 

професійну підготовку випускників, однак на теоретичному рівні, а 

практичними навиками підготовки випускники повинні оволодіти 

безпосередньо на робочому місці. Все це породжує два негативні 

ефекти: втрата часу випускниками через необхідність освоєння 

практичних навиків на робочому місці, у той час як за 5 років навчання 

таких навиків можна було б отримати більше ніж достатньо та 

фінансові втрати пов‘язані як із неоплачуваною чи частково 

оплачуваною зайнятістю у період практичного навчання, а у багатьох 
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випадках із самостійно оплачуваною додатковою практичною 

підготовкою.  

Отже, для усунення цього негативного явища МОН запровадило 

пілотний проект дуального навчання. Розглянемо його особливості, 

основні результати, та перспективи за результатами І етапу 

2019/2020 н. р. [4]. 

«Дуальність як методологічна характеристика професійної 

освіти передбачає узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфери 

з підготовки кваліфікованих кадрів певного профілю в рамках 

організаційно-відмінних форм навчання» [5]. 

У експерименті взяли участь 27 ЗВО. Основною особливістю 

ДФЗВО (дуальної форми здобуття вищої освіти) є створення 

можливості опанувати 25-60% (згідно ЗУ «Про освіту») структурних 

компонент освітньої програми безпосередньо на робочому місці, 

відповідно до обраної освітньої спеціалізації та на підставі трудового 

контракту і договору між ЗВО та роботодавцем.  

Розглянемо, основні переваги від впровадження ДФЗВО: 

1) широкоформатний перелік спеціальностей, за якими 

здійснювалась підготовка. Це означає, що ЗВО має можливість 

застосовувати ДФЗВО за любою акредитованою МОН спеціальністю; 

2) кількість здобувачів у групах становила до 10 осіб, що 

дозволяє викладачеві чітко скоординувати освітню діяльність та 

здійснювати практичну підготовку;  

3) можливість обміну практичними навиками між 

роботодавцями та викладачами; 

4) можливість переходу на ДФЗВО на любому курсі навчання; 

5) юридично оформлена тристороння угода між ЗВО, 

роботодавцем та здобувачем; 

6) двостороння процедура «ЗВО-роботодавець» щодо відбору 

претендентів на здобуття освіти за дуальною формою; 

7) наставництво; 

8) контроль практичної підготовки. 

Таким чином проблеми вищої освіти в Україні, полягають в тому 

що наші стандарти освіти не відповідають тим змінам, які 

відбуваються в державі і в світі загалом та потребам ринку праці. 

Також, для багатьох студентів диплом є чимось формальним, а не 

показником рівня знань, який би далі забезпечив їм професійне 

зростання. Тобто, такі студенти не беруть активної участі в 

навчальному процесі та не зацікавлені в здобутті якісної вищої освіти. 
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Для вирішення ключових проблем якості вищої освіти необхідно 

модернізувати навчальні процеси, створити систему відслідковування 

якості освіти, забезпечити фінансування та ресурси в необхідній 

кількості із поетапним переходом на дуальну форму навчання. 
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4.6. Проблеми фінансового забезпечення освіти в Україні 

 

Основним ресурсом будь-якої держави є людський капітал. Саме 

тому важливе місця у діяльності держави посідає сфера освіти. 

Головним законом України гарантується право на здобуття освіти. Тому 

перед державою стоїть подвійне завдання – забезпечити можливість 

отримати освіту всім верствам населення та надання якісних освітніх 

послуг, з врахуванням вимог та потреб економіки.  

У сучасному світі, що швидко і динамічно розвивається, 

висуваються посилені вимога до знань. Знання – ресурс, що швидко 

старіє, а тому надання освітніх послуг повинно відповідати швидко 
змінюваним вимогам суспільства. В Україні упродовж останніх 

десятиліть відбувається реформа освіти. Сутність реформаційних 

заходів стосується філософії освіти, її завдань та способів організації, 
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змісту освітніх програм, методів забезпечення якості наданих освітніх 

послуг, контроль за якістю освіти, фінансування закладів освіти та ін. 

Саме фінансові вкладення в освіту визнаються одними з 

найважливіших інвестицій у людський капітал [2]. Фінансування 

закладів освіти – є однією з основних умов забезпечення належної якості 

освіти, підтримки конкурентоспроможності їх на вітчизняному та 

світовому ринках. Витрати на освіту є показником соціального розвитку 

суспільства, оскільки відображає значимість освіти громадян для 

держави та суспільства. Інвестиції в освіту – важливий спосіб 

покращення людського капіталу, який в майбутньому сприятиме 

економічному розвитку держави. Окрім того, інвестиції в освіту мають 

свою індивідуальну цінність – вони розширюють світогляд людей, 

сприяють їх самореалізації, покращенню матеріального становища та 

підвищенню якості життя.  

Проблеми фінансування освіти є предметом дослідження в працях 

З. Варналія, О. Василик, В. Гейця, Т. Ілляшенко, О. Співаковського, О. 

Ткачук. Проте стрімкі перетворення, які відбуваються у соціально-

економічному житті українського суспільства та у світі вимагають 

перегляду підходів до джерел, способів та методів фінансування освіти.  

Ступінь державного фінансування освіти – показник, яких 

відображає політики держави в освітній сфері. За даними ЮНЕСКО, у 

світі державні видатки на освіту становлять 5,2 % глобального ВВП. У 

регіональному розрізі даний показник різниться: країни Західної Європи 

та Північної Америки – 5,5%, Центральної та Східної Європи – 5,1%, 

країни Африки на південь від Сахари – 4,5%, Латинської Америки – 

4,1%, Південної та Західної Азії 3,8%, Центральної Азії – 3,2% [5]. 

Водночас, показник рівня національних витрат на освіту не враховує 

рівномірність розподілу цих витрат між рівнями освіти, верствами 

населення, регіонами країни, співвідношення між державними та 

приватними витратами на освіту.  

Проблеми фінансування освіти в Україні є комплексною і 

потребує поглибленого дослідження. Новітні технології дають 

можливість проведення наукових досліджень, пришвидшують 

отримання їх результатів, але, водночас, здорожують освітній процес. 

Необхідність підвищення ефективності та конкурентоспроможності 

економіки, зміна структури ринку праці, постійна необхідність 

підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, зростання 
професійної мобільності кадрів – в сукупності ці чинники сприяють 

підвищенню вартості освіти, а, отже, збільшенню обсягів бюджетних 

асигнувань на освіту. В умовах нестачі фінансових ресурсів держави та 

хронічної дефіцитності бюджету перекладати витрати освітньої сфери 



221 

 

лише на державу є невиправданим. Наявність окреслених проблем 

актуалізує необхідність пошуку нових підходів до вирішення питання 

фінансування освіти.  

 

 
 

Рис. 1. Обсяги фінансування освіти та частка витрат на освіту у ВВП в 

Україні упродовж 2010-2019 рр., млн. грн. 

Розраховано за даними [4] 

 

Важливим показником, що характеризує рівень освітніх послуг є 

частка державних видатків на освіту у % до ВВП. Даний показник 

характеризує політику країни у сфері освіти, він визначає пріоритети 

влади. Упродовж 2010-2019 рр. даний показник коливався в діапазоні 

від 7,38% ВВП у 2010 р. до 5,43% ВВП у 2016 р. 

Починаючи з 2016 р. частка видатків зведеного бюджету на освіту 

має тенденцію до збільшення. Найбільша сума видатків спрямовується 

на фінансування закладів загальної середньої освіти, що, в цілому, 

відповідає освітнім українським реаліям та світовій практиці. 

Відповідно до функціональної класифікації переважна частка 

бюджетних коштів (48,3% від всіх бюджетних асигнувань на освіту у 

2019 р.), вищої освіти (21,5%), дошкільної освіти (15,1%), фінансування 

інших програм та закладів у сфері освіти (10,58%) та професійно-
технічної освіти – 4,53%.  

Не зважаючи на те, що частка витрат зведеного бюджету на 

фінансування професійно-технічної освіти є найнижчою, витрати на 

одну особу у цій сфері є найвищими (рис. 2). 
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Рис 2. Витрати зведеного бюджету на фінансування підготовки 

1 особи в закладах освіти різних рівнів в Україні упродовж 

2010-2019 рр., тис. грн. на особу 

Розраховано за даними [4] 

 

Найбільше бюджетних коштів витрачається на підготовку учня 

професійно-технічних закладів (44020 тис. грн. на ос. У 2019 р.), на 

підготовку студентів закладів вищої освіти (35673 тис. грн. на ос.) на 

підготовку одного школяра – 27859 тис. грн. на особу. 

Окрім обсягів фінансування освіти важливу роль також відіграє 

питання про джерела фінансування. Бюджетним кодексом України 

передбачено фінансування витрат на освіту за рахунок державного та 

місцевих бюджетів. 

Кошти державного бюджету спрямовуються на фінансування 

загальної середньої, професійно-технічної, вищої, післядипломної освіти 

та позашкільних навчальних закладів. 

За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються дошкільні 

заклади, заклади загальної середньої та професійно-технічної освіти. 

Затверджений розподіл між бюджетами щодо фінансування освіти 

передбачає пріоритетність місцевих бюджетів. 

Так, у 2019 р. понад 78% від всіх видатків зведеного бюджету на 

освіту фінансувалось за рахунок місцевих бюджетів. Розглянемо 

структуру видатків зведеного бюджету за джерелами фінансування 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Частка видатків зведеного бюджету для фінансування освіти в 

Україні упродовж 2015-2019 рр., % 

Розраховано за даними [4] 

 

Кошти державного бюджету витрачаються на фінансування вищої 

та професійно-технічної освіти – у 2019 р. відповідно 83,3% та 3,3%. 

Кошти місцевих бюджетів витрачаються на фінансування дошкільної ( у 

2019 р. 100%), загальної середньої 99,7%, професійно-технічної освіти – 

96,7%. 

Зазначимо, що описана тенденція характерна не тільки для 

України. Упродовж останніх десятиліть в економічно розвинутих 

країнах відбулася реформа управління закладами освіти. Основним 

змістом реформаційних заходів стала децентралізація фінансування і, 

відповідно, і управління закладами освіти. 

Не останню роль у наданні якісних освітніх послуг відіграє модель 

фінансування вищої освіти. У світовій практиці застосовують три 

основні моделі фінансування освіти (табл. 1). 
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Таблиця 1  

Світові моделі фінансування вищої освіти 
Назва 

моделі 

Країни 

поширення 

Джерела 

фінансування 
освіти 

Переваги моделі 

фінансування 
освіти 

Недоліки моделі 

фінансування освіти 

Антиринков

а модель 

Німеччина, 

Данія, 

Фінляндія, 
Норвегія, 

Великобританія, 

Швеція, 
Австрія, 

пострадянські 
країни 

Головна роль 

у 

фінансуванні 
освіти 

належить 

державі 

Рівні можливості 

для отримання 

освіти для 
кожного 

студента. 

Відсутність 
обмежень щодо 

чисельності та 
заробітної плати 

персоналу 

Обмежені фінансові 

можливості держави 

щодо забезпечення 
оновлення 

матеріально-

технічної бази та 
фінансової 

підтримки студентів.  
Залежність обсягів 

фінансування освіти 

від політичної 
ситуації та темпів 

зростання ВВП 

Модель, 

орієнтована 
на вільний 

ринок 

США, 

Австралія, 
Японія 

Роль держави 

у 
фінансуванні 

освіти суттєво 

обмежена 

Заклади освіти 

враховують 
вимоги ринку 

при підготовці 

фахівців 

Порушується 

принцип рівних 
стартових 

можливостей для 

всіх студентів через 
високу плату за 

освітні послуги 

Модель 
орієнтована 

на 

державний 

ринок 

Франція, 
Швейцарія, 

Бельгія, Іспанія, 

Італія, 

Нідерланди, 

Ірландія 

Поступове 
скорочення 

державних 

витрат на 

фінансування 

освіти з 

одночасним 
збільшенням 

частки 

приватного 
капіталу 

Кількість 
бюджетних місць 

не скорочується, 

що створює 

однакові стартові 

можливості для 

студентів різних 
майнових верств.  

Заклади освіти 

постійно 
вдосконалюються 

оскільки 

вимушені 
враховувати 

побажання 

роботодавців 

Частина витрат на 
освіту лягає на плечі 

студента 

Складено за даними [3] 

 

Освітня діяльність вищих закладів вищої освіти фінансується за 

рахунок таких джерел: 

- надходження бюджетних асигнувань; 

- надходження від надання освітніх послу та супутніх освітнім 

послуг (продаж навчальних посібників, підручників і т.д.); 
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- надходження від підприємств та організацій за проведення 

програм підвищення кваліфікації, тренінгів, стипендії на навчання 

студентів на замовлення підприємства; 

- надходження від пожертвувань, спонсорської допомоги; 

- надходження від інших зовнішніх джерел фінансування (дотації 

некомерційних організацій і т.д.); 

- надходження від надання непрофільних послуг; 

- освітні кредити. 

 

 
 

Рис. 4. Структура фінансування вищої освіти в Україні упродовж 

2010-2019 рр., % 

Розраховано за даними [4] 

 

Україні, як пострадянській країні, характерна бюджетна форма 

фінансування вищої освіти. Починаючи з 2020 р. Міністерство освіти і 

науки України затвердило новий порядок фінансування закладів вищої 

освіти, залежно від результатів їх роботи за попередній рік. При 

розрахунку фінансування закладів вищої освіти у 2020 р. враховувались 

такі показники: масштаб університету; контингент; регіональний 

коефіцієнт; позиції у міжнародних рейтингах; обсяг коштів на 

дослідження, які університет залучає від бізнесу чи з міжнародних 

грантів [1]. З 2021 року до згаданих показників буде також включено і 

показник працевлаштування випускників, який визначатиметься 

Міністерством освіти і науки за допомогою онлайн системи. Для 
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поступовості переходу у 2020 році були запроваджені обмеження для 

мінімальної та максимальної зміни бюджету кожного ЗВО – 95% та 

120% від 2019 року відповідно [1]. 

Як видно з рис 4, упродовж останніх років частка коштів 

населення у фінансуванні вищої освіти має тенденцію до зростання. 

Зниження частки бюджетних видатків в забезпеченні потреб закладів 

вищої освіти характерне упродовж останніх десятиліть для більшості 

економічно розвинутих країн світу та для країн з перехідною 

економікою. У економічно розвинутих країнах побутує думка, що саме 

випускники будуть отримувати певні вигоди від отримання професійної 

підготовки (вища заробітна плата, кар‘єрне зростання), тому вони 

повинні також брати участь у фінансуванні своєї вищої освіти. Так, 

упродовж останнього десятиліття обсяг приватного фінансування у 

економічно розвинутих країнах збільшилось на 276%, у всіх 

європейських країнах – на 284% [3]. Така тенденція сформувалась через 

підвищення попиту на вищу освіту як з боку роботодавців, так і збоку 

населення. Тому уряди країн намагаються перекласти витрати на 

отримання вищої освіти на плечі населення та роботодавців. Так, у 

країнах Західної Європи приватні джерела фінансування (надходження 

від студентів, сімей, корпорацій та інших суб‘єктів) формують від 5% до 

30%, у Центральній та Східній Європі – 30-50%, в Австралії, Японії та 

США – понад 50%, у Кореї та Чилі – 80% від загального обсягу 

фінансування вищої освіти [3]. 

Дані рис. 4 показують, що частка юридичних осіб у фінансуванні 

закладів вищої освіти є мізерною і становить менше 1%. Вважаємо, що 

саме за цією нішею фінансування майбутнє вищої освіти в Україні. 

Тривалий час заклади вищої освіти були незалежними від комерційних 

структур. Проте у сучасний умовах вони зацікавлені у співпраці. З 

одного боку, заклади освіти потребують додаткового фінансування, 

оновлення матеріально-технічної бази, можливості практичної перевірки 

результатів наукових досліджень, з іншого боку, комерційні організації 

потребують проведення наукових досліджень, новітніх розробок, 

висококваліфікованих кадрів, що дасть їм конкурентну перевагу на 

ринку. Ринок диктує вимоги до змісту освіти, чисельності необхідних 

кадрів і тому співпраця закладів вищої освіти та комерційних структур 

повинна бути максимально тісною. Як приклад можна розглянути досвід 

США. Американські бізнес-структури є постійними замовниками 
освітніх послуг та наукових досліджень. Водночас, роботодавці надають 

практичну підготовку студентів забезпечують заклади вищої освіти 

фінансуванням в обсязі майже 60% надходжень. Досягнення такої 

інтеграції стало можливим завдяки законодавчій підтримці: 
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законодавством передбачено пільги з податку на прибуток, безоплатну 

оренду державної землі, пільги на придбання сировини та матеріалів [3]. 

Висновки. Сучасні економічні реалії визначають знання як 

особливий чинник економічного розвитку. За таких умов посилюються 

вимоги до закладів освіти, якості наданих освітніх послуг. Одним із 

ключових чинників підтримки якості освіти та задоволення попиту на 

освітні послуги є стабільне фінансове забезпечення. За результатами 

проведеного дослідження фінансового забезпечення освіти можна 

зробити такі висновки:  

1. Успіх індустріально розвинутих країн базується на досягненнях 

сучасної науки, інтелекті, високому рівні загальної та економічної 

культури. Уряди індустріально та економічно розвинутих країн 

вбачають подальший розвиток лише через підвищення рівня освіченості 

громадян.  

2. Створення умов для надання освіти високої якості вимагає 

значних капіталовкладень. Основна частина витрат лежить на державі і 

покривається за рахунок бюджетних асигнувань. Проте дефіцитність 

бюджету обмежує фінансові можливості держави і стримує розвиток 

закладів освіти. Система освіти не може фінансуватися лише за рахунок 

держави, тому щорічно збільшується частка фінансування вищої освіти 

за кошти фізичних осіб. Зазначимо, що така тенденція характерна не 

лише для України, а є загальносвітовою. 

3. В умовах обмеженості бюджетних коштів, фінансування вищої 

освіти за кошти держави повинно спрямовуватися виключно на 

задоволення кадрових потреби держави із подальшим 

працевлаштуванням випускників. Починаючи з 2020 р. Міністерство 

освіти і науки України запровадило новітню схему фінансування 

закладів вищої освіти, яка ґрунтується на врахуванні результатів 

діяльності закладу за попередній період. 
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4.7. Політико-управлінські аспекти сучасного освітнього процесу 

 

Роль освіти на сучасному етапі розвитку країни визначається 

завданнями переходу України до демократичного суспільства, до 

правової держави, ринкової економіки, завданнями, які покликані 

боротися з ризиком відставання України від світових тенденцій 

економічного і суспільного розвитку. Освіта має увійти до складу 

основних пріоритетів українського суспільства і держави. 

У сучасному світі збільшується значення освіти як 

найважливішого чинника формування нової якості не тільки економіки, 

а й суспільства в цілому. Її роль стає дедалі більше разом з ростом 

впливу людського капіталу. Українська система освіти здатна 

конкурувати з системами освіти передових країн. Однак її переваги 

можуть бути швидко втрачені, якщо не буде сформульована через 

широку підтримку громадськості загальнонаціональна освітня політика, 

якщо держава не відновить свою відповідальність і активну роль в цій 

сфері, що не проведе глибоку і всебічну модернізацію освіти з 

виділенням необхідних для цього ресурсів і створенням механізмів їх 

ефективного використання. 

Освітня політика – найважливіша складова політики держави, 

інструмент забезпечення фундаментальних прав і свобод особистості, 

підвищення темпів соціально-економічного та науково-технічного 

розвитку, гуманізації суспільства, зростання рівня культури. Освітня 

політика встановлює на основі суспільної злагоди основні цілі і 

завдання розвитку освіти, гарантує їх проведення в життя шляхом 

узгоджених дій держави і суспільства. 

В сучасних умовах якісна освіта є запорукою формування та 

вдосконалення людського капіталу будь-якої держави. Відтак політико-

управлінські аспекти освітнього процесу без сумніву потребують 

детального вивчення в науковому дискурсі. 
Впродовж останніх років найбільш ґрунтовними науковими 

дослідженнями освітнього процесу є праці таких зарубіжних та 

українських вчених, як В.Бондар, Г. Дмитренко, Л. Даниленко, 

Г. Єльникова, І. Зязюн, В. Кремень, В. Луговий, В. Маслов, 
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Л. Назаренко, Н. Ничкало, С. Ніколаєнко, І. Ситар, І. Семенець-Орлова, 

Т. Сорочан, В. Олійник, Н. Протасова, Т. Шамова, І. Лікарчук та інших. 

Значну увагу науковці зосереджують на механізмах і оптимізації 

управлінської діяльності, аналізу методик навчально-виховної 

діяльності, науково-педагогічним основам контролю та оцінювання 

тощо. Особливий акцент робиться на проблематиці освітнього 

менеджменту, як специфічного виду управлінської діяльності, що 

включає в себе комплекс принципів, методів, організаційних форм і 

технологічних прийомів управління різними освітніми системами, 

спрямованих на їхнє становлення, функціонування і розвиток. 

Загалом, освітній процес являє собою інтелектуальну, творчу 

діяльність у сфері освіти і науки, що провадиться у закладах освіти 

через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована 

на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та 

інших компетентностей здобувачів освіти. Він тісно пов'язаний з 

культурною діяльністю і досить складно піддається реформуванню та 

впровадженню інновацій жорсткими управлінськими методами. 

Радикальні зміни в освітній галузі досить часто супроводжуються 

неприйняттям їх суб‘єктами освітнього процесу та посиленням 

консервативних настроїв у суспільстві. Варто зазначити, що 

просвітницька діяльність, фінансове стимулювання та залучення 

педагогічних працівників до широких обговорень майбутніх реформ 

значно б зменшили рівень суспільного спротиву.  

Освітню політику можемо розглядати як сукупність механізмів 

координації, що працюють у межах системи освіти і є результатом 

взаємодії між різними силами, інтересами і акторами, кількість яких 

визначається особливостями конкретної країни та специфікою 

організації самої системи освіти. Освітня політика - це діяльність 

органів державної влади, політичних партій, громадських організацій 

щодо підвищення ефективності системи освіти та її функціонування в 

напрямку досягнення цілей освітньої політики відповідно до завдань 

розвитку суспільства та держави. Стрижневим елементом управління 

виступає управління якістю освіти шляхом оптимізації взаємодії всіх 

факторів і умов, які опосередковують освітній процес з метою 

досягнення найкращого результату (освіченості) і відповідно до освітніх 

стандартів (еталонами освіченості). 

У сферу впливу політики входять як система освіти в цілому, 
разом з освітніми відносинами і функціями, так і її окремі структурні 

елементи: освітні стандарти, вимоги та програми; освітні та допоміжні 

організації; керівні органи; юридичні, професійні та громадські 

об'єднання, причетні до цієї сфери. 
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На основі вивчення теоретичних та емпіричних джерел, можемо 

відзначити, що в сучасному освітньому процесі набули поширення такі 

методологічні підходи, як компетентнісний, функціональний, 

системний, ситуативний, людиноцентристський. 

Аналізуючи політико-управлінські аспекти освітнього процесу 

необхідно згадати такі важливі складові освітньої політики, як 

стратегічне управління, державне регулювання і адміністративне 

управління. 

Державне регулювання освіти являє собою цілеспрямований 

вплив на систему освіти, що здійснюється переважно шляхом ухвалення 

законодавчих актів, установлення та удосконалення загальних правил і 

норм поведінки, що запобігають негативним явищам в освітянському 

середовищі. Механізмами державного регулювання освіти є система 

засобів, важелів, методів і стимулів, за допомогою яких держава 

регулює функціонування і розвиток освіти, що виключає пряме 

адміністрування. 

Стратегічне управління освітою – це діяльність вищих 

центральних органів управління, спрямована на вироблення стратегії 

розвитку освітянської галузі, окремих її підсистем. Стратегічне 

управління розглядається як динамічна сукупність п‘яти управлінських 

процесів: аналіз середовища, визначення цілей, вибір стратегії, ужиття 

заходів на досягнення цілей, оцінювання і контроль. 

Адміністративне управління освітою являє собою діяльність 

спеціально створених органів управління, що має виконавчий характер і 

полягає в організуючому, регулюючому і координуючому впливах на 

систему освіти шляхом застосування державно-владних 

повноважень [3, c. 10]. 

Варто зауважити, що більшість сучасних дослідників вважають, 

що в майбутньому монопольне становище держави в освітній сфері буде 

зменшуватися. Роль держави все більше буде зосереджуватися на 

загальному регулюванні, забезпеченні правового поля і законодавчих 

гарантій. На практиці розрізняють правове, соціальне, економічне 

регулювання та саморегулювання. Саморегулювання є більш 

досконалим механізмом суспільної організації та інструментом, за 

допомогою якого держава делегує свої повноваження контролю і 

нагляду безпосереднім об‘єктам управління, що є менш затратним для 

суспільства, перетворює освіту у відкриту саморегулюючу систему. 
Зокрема, в нашій державі важливу роль відіграють процеси 

децентралізації влади та надання більших повноважень територіальним 

громадам, що в свою чергу впливає на розвиток освіти. 
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Для ефективного управління освітніми процесами необхідними є 

наявність органів управління, наділених певними повноваженнями, 

діяльність яких спрямована на певні об‘єкти освітньої галузі, існування 

управлінських зв‘язків, відносин між суб‘єктами та об‘єктами 

управління, наявність управлінських функцій, пов‘язаних із 

забезпеченням функціонування та розвитку галузі [3, c. 11]. 

Можемо також виокремити основні підходи до управління у сфері 

освіти: логіко-інформаційний, процесуальний, рефлексивний, 

синергетичний, системний. 

Сутність процесуального підходу полягає у визначенні управління 

процесом, у якому діяльність, що спрямована на досягнення цілей 

організації, розглядається як сума взаємопов‘язаних дій – функцій 

управління, а кожна з функцій – як комплекс елементарних дій, 

операцій, процедур. Засновник даного підходу А. Файоль виділив п‘ять 

функцій, які реалізуються в управлінській діяльності: планування, 

організація, розпорядництво, координація, контроль [1, с. 443]. 

Рефлексивний підхід до управління освітніми процесами 

застосовується завдяки тому, що на кожному етапі розвитку 

відбувається співвіднесення цілей управління з уже досягнутим, 

розглядається проміжний результат та його можливий вплив на 

результат наступного стану становлення та розвитку закладів освіти. 

Очевидним є те, що використання рефлексивного підходу дає змогу 

своєчасно акцентувати увагу на доцільності, узгодженості, системності 

та цілісності тих змін, які притаманні навчальному закладу і які можуть 

забезпечити його перехід від одного рівня розвитку на інший, а в 

перспективі – на рівень саморозвитку. 

Як соціальний інститут освіта органічно входить в політико-

правову і культурну систему суспільства, які повинні забезпечувати не 

тільки стабільність, але і соціально спрямовану динаміку розвитку 

освітніх відносин. З огляду на стан соціокультурного простору і 

минулого освітнього досвіду, держава виробляє стратегію розвитку 

освіти, оптимальні форми і механізми її реалізації в контексті 

конкретно-історичного розвитку суспільства, забезпечуючи баланс 

освітніх традицій і новацій. Видаються центральними органами 

державної влади законодавчі акти, закріплюють основні напрямки цієї 

політики. Тим самим освітня політика здійснює перспективно-

орієнтовану, стимулюючу, комунікативно-інформаційну та інші функції. 
Основними напрямками освітньо-управлінської політики виступають:  

- розробка державою принципів і норм, якими керуються всі 

державні органи, окремі громадяни, громадські, освітні та інші 
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організації при здійсненні цілеспрямованої діяльності по створенню і 

розвитку системи освіти;  

-  безпосередньо цілеспрямована діяльність держави, державних 

органів, окремих громадян, громадських та інших організацій по 

створенню і розвитку системи освіти;  

-  діяльність держави, окремих громадян, громадських та інших 

організацій по формуванню і трансляції культурних і духовних 

цінностей новим поколінням. 

Державна освітня політика формується на основі світоглядних і 

політичних поглядів, ідей, теорій про сутність і ролі освіти (виховання, 

освіти) в суспільному розвитку. 

Важливу роль в освітньому процесі відіграє системний підхід, 

який передбачає управління освітньою сферою як єдиною системою, де 

будь-який управлінський вплив на одну частину системи також 

позначається і на інших її частинах, з чого випливає, що управляти 

необхідно всією організацією в цілому. 

Логіко-інформаційний підхід застосовується в процесі 

управлінської діяльності у плануванні, аналізі, дослідженні, підвищенні 

кваліфікації кадрів, самоосвіті, виробленні стратегії, а також у 

підготовці рішень технічної діяльності, що пов‘язана з використанням 

інформації. 

Сутність синергетичного підходу полягає у виявленні й пізнанні 

закономірностей, які керують процесами самоорганізації в системах 

різного походження. Його основними принципами є: самоконтроль, 

соціальність, індивідуальність, універсальність, гуманітаризація і 

гуманізм, самоорганізація та саморозвиток [4]. 

На сучасному етапі важливе місце в управлінні освітою належить 

запровадженню інновацій в освітньому просторі. На думку 

Л. Даниленко, головними тенденціями сучасного освітнього процесу в 

Україні є внесення суттєвих політичних, економічних, соціальних змін і 

сприяння розвитку теорії управління соціально-педагогічними 

системами в ринкових умовах; відмова керівників навчальних закладів 

від адміністративно-функціональної технології управління, яка 

характерна авторитарному стилю і перехід до проектно-інвестиційної, 

характерної демократичному стилю управління на засадах рівних 

партнерських відносин з інвесторами та застосування освітніх інновацій, 

під якими розуміється новизна у навчально-виховному й 
управлінському процесах, яка суттєво змінює освітній процес та його 

результати [2, c. 85].  

Освіта стає все більш потужною рушійною силою економічного 

зростання, підвищення ефективності та конкурентоспроможності 
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економіки України, що робить її одним з найважливіших чинників 

національної безпеки і добробуту країни, благополуччя кожного 

громадянина. Сьогодні очевидно, що освіта більше не може залишатися 

в стані внутрішньої замкнутості і самодостатності, в ньому відбуваються 

процеси реформування і модернізації. Як заявили про себе процеси 

глобалізації виявляють і проблеми зростання міжнародної відкритості 

національних культур, активізуючи основні світові тенденції розвитку 

людської цивілізації, а отже, і сучасної системи освіти. В міру 

розширення світових господарських зв'язків росте і потреба в 

універсальних кадрах фахівців, які отримують професійну підготовку в 

національних університетах. Зміст національних систем вищої освіти 

наполегливо підводиться до світових стандартів, необхідність яких 

диктується сучасною наукою і технікою. 

Тенденціями вдосконалення освітньої політики української 

держави в сучасних умовах повинні стати наступні. 

По-перше, формування національної ідеї на основі цілей 

досягнення перехідної політичної системи України, що піднімає 

суспільство і особистість над утилітарними цінностями, надання 

національній доктрині освіти статусу закону і узгодження всіх 

структурних компонентів освітньої політики один з одним і з 

національною ідеєю. 

По-друге, приведення політики держави в інших сферах 

(власність, податки, оплата праці, робота ЗМІ та ін.) у відповідність з 

національною доктриною освіти з урахуванням її освітніх наслідків. 

По-третє, забезпечення пріоритетності освітньої політики та її 

ресурсів, цільова підтримка освіти в малих містах і сільській місцевості, 

а також допомога талановитим дітям з малозабезпечених сімей; 

підтримка неформального і спонтанної освіти протягом усього життя. 

 По-четверте, демократизація управління системою освіти, 

забезпечення участі в ньому всього громадянського суспільства, подолання 

територіального, матеріально-фінансового, корупційного в освіті. 

По-п'яте, обмеження вторгнення ринкових відносин і ідеології в 

освітній простір, забезпечення гуманізації та фундаменталізації освіти. 

Вважаємо, що необхідно термінове рішення проблемно-болючих 

питань освітньої системи: мобільність, реальна доступність освіти, 

кадрова політика в освіті і ефективність управління освітніми 

установами. Всі ці питання чекають свого подальшого всебічного 
філософського обговорення і результативних дій за допомогою 

ефективної освітньої політики. 

Нові цивілізаційні виклики закономірно призводять багато країн 

до нового «освітнього буму», до хвилі глибоких реформ систем освіти - 
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це відбувається в таких різних країнах, як США і Великобританія, 

Китай, країни Східної Європи, Південно-Східної Азії і Південної 

Америки і т.п. Проведені за кордоном освітні реформи орієнтовані на 

поточні і перспективні потреби суспільства, ефективне використання 

ресурсів, в тому числі самих систем освіти. 

Ефективність системи освіти будь-якої держави вивчається на 

трьох рівнях: здобувача освіти, навчального закладу та суспільства. 

Аналізуючи особливості освітнього процесу в Україні, варто зауважити, 

що швидкість освітніх реформ в нашій державі значною мірою дисонує 

з повільним розвитком економіки та частими бюджетними дефіцитами. 

Відтак впровадження інновацій в освітньому процесі зовсім не 

підкріплена матеріально-технічною базою та фінансовими 

можливостями забезпечення нових освітніх технологій. Крім того, 

доцільним, на наш погляд, було б збільшення мотивації педагогічних 

працівників шляхом впровадження системи преміювань, відзнак і 

заохочень щодо підвищення кваліфікації та освоєння технологічних 

інновацій. 
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4.8. Юридична антропологія 

як теорія і метод вивчення прав людини 

 

Людина є мірою всіх речей – 

 існування існуючих та неіснування неіснуючих. 

Протагор 
 

Теоретико-методологічний шлях дослідження людини в межах 

правової реальності передбачає руйнування полярних протилежностей, 

прямолінійного оцінювання. Філософський аналіз людини, як «істоти 

юридичної» передбачає юридично-антропологічну інтерпретацію 
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різноманітності правових систем. Такі дослідження повинні базуватись 

на основі ідей гуманізму, демократії, з врахуванням такого принципу, як 

захист прав людини. Методологічні установки сприяють 

цілеспрямованому і повноцінному виявленню специфіки людини та її 

прав. Юриспруденція тільки тоді отримує своє фундаментальне 

значення, коли вона пов'язує власні цілі з філософією права, з 

філософською концепцією світу. Такого ж філософського обґрунтування 

потребує і юридична антропологія, для якої необхідний зв'язок з 

філософською антропологією. 

 Сучасна юридична наука оперує такими поняттями, як права 

людини, свобода особи, права національних меншин, відміна смертної 

кари. Всі ці питання тісно пов‘язані з тим, хто така людина і яка її 

сутність? Юридична антропологія розвиває наукове знання про «людину 

правову». Феномен людини – складний у своїй багатогранності. Людина 

– єдність матеріального та духовного начал, на неї впливають 

культурно-історичні трансформації.  

Юридична антропологія виникла на основі взаємодії 

юриспруденції з цілим рядом гуманітарних дисциплін (соціальна 

антропологія, етнологія, соціологія, культурологія, історія, філософія). З 

юридичних дисциплін вагомий вплив на її становлення здійснили 

історія права та порівняльне правознавство. Цілком очевидно, що 

взаємодія та взаємовплив цих дисциплін сприяє розгляду проблеми 

існування «людини правової», в якій інтегровані різноманітні аспекти 

існування людини в суспільстві.  

Витоки юридичної антропології закладено у вченнях Т.Гоббса, 

Ш.Монтеск'є, в традиціях історичної школи права (Г.Гуго, К.Пуха, 

Ф.Савін'ї), юридичного еволюціонізму (Г.Спенсер, Г.Дж Самнер-Мен, 

Г.Морган). Антропологічний підхід до права застосовували Г.Еллінек, 

Б.Малиновський, М.Мід та ін.. Застосування такого методу до вивчення 

суспільств Азії, Африки, Латинської Америки привело до відкриття 

невідомих раніше правових явищ. Так, наприклад, у Африці виявили 

близько 4 тисяч різноманітних правових систем та явищ. Сучасна 

юридична антропологія представлена, здебільшого, іменами етнографів, 

соціологів а юристів (К.Леві-Строс, А.Леві-Брюль, Ж.Карбон'є, 

Н.Рулан). 

Юридична антропологія розглядає право як інструмент, здатний 

до оригінальності завдяки своєрідності його виникнення та застосування 
в різних суспільствах. Це, в свою чергу, допомагає виробити 

самостійний погляд на історію прав людини. Американська вчена 

антрополог М.Мід визначила природне право як правило поведінки, що 

розвивається зі специфічних родових здібностей людини до моральної 



236 

 

оцінки, завдяки чому визнаєься необхідність мінімальних структур і 

стандартів, а значиь структур поведінки і правил (норм). Права людини і 

є такими універсальними стандартами, що входять в контекст 

конкретної культури. Такі стандарти передбачають симулювання 

загальної згоди і порядку в об'єднаннях, конвенціональності та 

нормативності. Останні виникають до появи позитивності (легальності і 

легітимності) і стимулюють її появу. Тому, у змісті прав людини 

суттєвим елементом визнається регулятор, що ґрунтується на основі 

моральних, релігійних та інших культурних нормативних систем. 

Загалом, застосування методу юридичної антропології дає цікаві 

результати у створенні наукової класифікації прав людини.  

Немає жодного соціального інституту, соціальної форми, які 

існували тільки виключно для себе. Створені зусиллями людини вони 

призначені обслуговувати її потреби, задовольняти її інтереси. Повною 

мірою це стосується і права. Право замикається своєю природою і 

функціями на людині, яка як фізична особа є головним суб‘єктом права. 

Право не можна зрозуміти, якщо не спробувати поглянути на нього 

крізь призму людської природи і сутності. Людина у спробах набути 

уявлення про свою сутність і осягнути сенс власного існування, тим 

самим наближається до осягнення суті самого права. При цьому не лише 

суспільство впливає на людину, але рівною мірою і людина впливає на 

все, що міститься у структурах соціально-правової реальності. Право – 

антропоморфне, людина – юридична.  

Для пізнання природи права необхідне пізнання природи як 

суспільства, так і людини. Реалії сьогодення переконують нас у тому, 

що теорія і філософія права потребують дослідницького, 

методологічного антропоцентризму. Це дозволить зробити свій внесок в 

онтологію права через пізнання природи людини і навпаки, допоможе 

збагнути природу людини через пізнання сутності права. 

У різні епохи проблема прав людини, будучи політико-правовою, 

набувала або релігійне, або етичне, або філософське звучання. У 

сучасній науковій літературі сформувались різні підходи до розуміння 

прав людини: це певним чином унормована свобода людини; це певні 

потреби чи інтереси людини; це вимоги людини про надання певних 

благ, адресовані суспільству, державі чи позитивному законодавству; це 

певний вид (форма існування, спосіб вияву) моралі. Усі зазначені 

підходи відображають досить суттєві риси прав людини.  
Для характеристики прав людини важливу роль відіграють 

принципи, як головні, вихідні засади, підгрунття цього явища, що 

сприяє функціонуванню всієї системи прав, свобод та обов‘язків. Для 

сучасної Української держави пріоритетними принципами прав людини 
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повинні бути: принцип універсальності (всезагальності) прав людини; 

принцип врахування різних форм прояву прав людини; принцип 

адекватної правозахисної діяльності, що зобов‘язує кожну людину 

вимагати дотримання як своїх прав, так і прав інших людей; принцип 

відповідальності за будь-які порушення прав і свобод людини. 

Однією з центральних теоретичних проблем є співвідношення 

людини як носія гідності (предмет етики), суб‘єкта свободи (предмет 

філософії, політології, теорії права) та її прав (предмет майже всіх 

юридичних наук). З використанням потенціалу всіх суспільних наук ця 

проблема може бути вирішена. Ключове значення має і проблема 

реалізації прав людини в різних країнах. Жодна суспільна наука своїми 

силами не в змозі пізнати цей суперечливий процес. Виникає потреба в 

узагальненні знань, інтеграції їх творчого потенціалу. Права людини – 

явище багатогранне, глобальне і масштабне. При розумінні, 

усвідомленні та вивченні прав людини необхідно звертати увагу на 

історію прав людини (еволюція як явища), на юридичну регламентацію 

прав людини (закріплення як норми) та філософію прав людини 

(удосконалення як ідеї). Тільки в такому поєднанні можливе досягнення 

максимального результату. 

Аналізуючи методи вивчення прав людини, варто зазначити, що в 

теорії і на практиці сформувалися два основних підходи їх розуміння та 

розгляду: позитивістський і природно-правовий. Позитивістський 

підхід: права людини реально існують лише в рамках політико-

юридичної системи; положення конституції абсолютизуються. 

Природно-правовий підхід: права людини притаманні людині апріорі, з 

народження; незалежно від того, реалізуються вони чи ні; незалежно від 

наявності чи відсутності правової охорони з боку держави. 

Представниками юридичного позитивізму підкреслюється 

нормативний аспект залежності прав людини від політики держави, від 

законодавства. Абсолютизується роль органів державної влади в 

інституціалізації прав людини. Права людини позбавлені змісту у 

«чистому» вигляді, тобто безумовних і загальновизнаних прав немає, а є 

лише певний мінімум загальнолюдських, демократичних за своїм 

характером вимог. Пріоритет надається інституціалізації гарантій 

реалізації прав людини через право держави. В такий спосіб 

стабілізується правова система. Людина розглядається, насамперед, як 

громадянин, зв‘язки якого з суспільством досить чітко визначені. Але 
така безпека і стабільність вимагають пріоритету інтересів держави 

перед особою, закритості суспільства. Природно-правова традиція 

обґрунтовує незалежність людини від держави, особисту автономію. 

Вихідною засадою стає рухливість, гнучкість гарантій прав людини. 
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Суспільство відкрите щодо дій індивідів, щодо прогресивного впливу на 

державу з боку світового співтовариства. Невід‘ємність, вродженість і 

абсолютність, а отже певною мірою і позаісторичність, - ціннісні ознаки 

прав людини. Останні – це і є прояв свободи. Поняття «свобода» і 

«права людини» - тотожні. З іншого боку, такий підхід ставить людину у 

надпозитивне становище. Природне в людині абсолютизується, 

соціальне (політичне) – ігнорується. Жодна відмінність між правами і 

свободою не вбачається. Питання інституціалізації гарантій прав 

людини взагалі ігнорується. 

 Полеміка між даними підходами відображається і на розкритті 

сутнісного змісту прав людини. Предметом дискусії є співвідношення 

прав людини та їх інституціалізації через оформлення гарантій даних 

прав. Що є субстанцією прав людини – свобода, незалежність і 

самостійність людини, або ж безпека і залежність людини від норм, що 

надають гарантії? Які способи і форми інституціалізації субстанції прав 

людини – через незалежну активність людини, або ж через гарантії, 

забезпечені діяльністю органів державної влади? Вказані підходи не 

обмежуються науковою дискусією. Вони знаходять своє відображення у 

конституціях сучасних держав. Водночас, відмінність природно-

правового і позитивістського підходів до природи прав людини вимагає 

певних уточнень. Обмеження влади держави правами людини не 

повинно призводити до нівелювання ролі самої влади. Мета природно-

правової доктрини – обмежити державу в її прагненні на свій розсуд 

визначати об‘єм прав і свобод людини. Держава не може не визнати 

права людини на життя, гідність, недоторканість особи і помешкання! 

Ці права належать особі від народження. Проте саме закон надає їм 

«захищеності». Такі права не можуть бути протиставлені державі. 

Законодавче формулювання прав, функція їх захисту й забезпечення – 

мета держави.  

Конституційна і судова практика розвинутих держав певною 

мірою зняла протистояння природно-правового і позитивістського 

підходів до прав людини, шляхом позитивного закріплення основних 

прав і свобод, які гарантують автономію людини та її пріоритет щодо 

держави. 

Юридична антропологія, як окрема галузь знань в рамках 

загальної юриспруденції, орієнтована безпосередньо на людину, її 

правове бутя. Юридична антропологія, як наука, грунтується на 
принципі пізнання взаємодії радиційних і сучасних правових систем. 

Центральним ядром антропологічного вивчення правових систем є їхній 

кульурнообумовлений плюралістичний характер, їхнє співіснування 

всередині єдиної національної правової системи. Це дозволяє посилити 
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знання про стан сучасного права, а також його генетичні основи не 

абстрактно, а відносно конкретної людини чи об'єднання людей.  

При вивченні прав людини можуть заважати категоричність, 

властива юридичному позитивізму, з одного боку, та школі природного 

права – з іншого. Згладити ці крайнощі допомагає синтетичний підхід до 

права, який в ХХ столітті розробила юридична антропологія. Такий 

метод дозволив вивчати ширше коло проблем. Антропологія допускає 

плюралізм і самостійність окремих напрямків і, в свою чергу, сама 

виділяється в самостійний напрям поруч з природно-правовою теорією 

та позитивізмом. Права людини – явище соціокультурне, а не тільки 

політико-правове. Це недостатньою мірою враховується і позитивізмом, 

і природно-правовою теорією. 

Отже, становлення і розвиток прав людини має тривалу історію, 

насичену протистоянням вказаних доктрин. І незважаючи на архаїчність 

виникнення самої ідеї прав людини, істинний зміст права людини 

набувають лише на основі принципів демократії, свободи, 

справедливості, формальної рівності, визнання самоцінності людини. В 

ідеї прав людини кристалізується історичне надбання всього 

гуманітарного мислення – політичного, правового, морального, 

релігійного, соціокультурного. 

Сучасна юридична наука намагається відповісти на питання про 

сутність та цінність права для людини, місця людини у правовій 

реальності, пізнання цієї правової реальності та ін. Це, в свою чергу, 

вимагає пошуку нових підходів до права, пізнання та розуміння прав 

людини, концептуалізації нових правових ідей. Юридична антропологія 

розвивалась під впливом гуманістичних ідей епохи Просвітництва, 

антропоцентристських концепцій кінця ХІХ століття. Юридична 

антропологія – це наука про правове буття людини. До парадигм 

юридичної антропології відносяться еволюційна та неоеволюційна, 

конфліктологічна, етнокультурна парадигми та парадигма 

функціоналізму.  

Концептуальний аналіз юридичної антропології у сфері прав 

людини визначає нові можливості сучасної юридичної науки, актуалізує 

роль антропологічної парадигми в розвитку теорії прав людини. 

Формування гуманістичного світогляду, навиків ставлення до людини 

як мети юридичної діяльності, а не засобу, глибоке розуміння своїх і 

чужих прав та свобод як найвищих індивідуальних й соціальних 
цінностей - векторні напрямки розвитку юридичної антропології. Це 

сприяє прояву і посиленню почуття поваги до людей, їх прав, інтересів і 

гідності, виробленню навиків самостійного захисту своїх прав і свобод 

від будь-якого свавілля. Вивчення прав людини в ракурсі юридичної 
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антропології повинно бути стимулом і умовою всезагального пошуку 

людської гідності. Без розуміння сутності прав людини неможливо 

розбудувати «суверенну і незалежну, демократичну, соціальну, правову 

державу». Права людини, їх захист і дотримання – фундаментальний 

принцип правової, демократичної держави.  
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Післямова 
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мислення та культури, проектування акмеологічного освітнього 

простору з урахуванням інноваційного розвитку освіти, запитів 

особистості, потреб суспільства і держави. Якісна освіта є необхідною 

умовою забезпечення сталого розвитку суспільства, гуманізації 

суспільно-економічних відносин, формування нових життєвих 

орієнтирів особистості. Успішний розвиток держави неможливий без 

ефективного розвитку національної системи освіти. 
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Тел.: 097-044-03-09, e-mail: nr1989@ukr.net 

Свідоцтво про внесення суб‘єкта видавничої справи 

до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і 

розповсюджувачів видавничої продукції: 

серія ДК № 6392 від 07.09.2018. 




