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 Про поєднання науки та практики у системі 
післядипломної педагогічної освіти у реальному часі  

спілкуємось з проректором з наукової роботи 
Сумського ОІППО Грицаєм Сергієм Михайловичем 

–  Сергію Михайловичу, на 
початку лютого рішен-

ням Науково-методичної ради з питань 
освіти Міністерства освіти і науки України    
було    погоджено,    а    наприкінці   квітня 
затверджено  наказом  профільного 
міністерства наукову тему Сумського 
ОІППО, і це уперше за весь час існування 
закладу! Що ж змінилось? Якими будуть 
подальші кроки у роботі нашого колективу, 
адже розробка наукової теми вимагатиме 
чіткої координації, креативного підходу й 
активного дослідництва наших науковців? 
–  Так, справді робота над науковою темою 
не з легких, проте вона є прямою вимогою 
часу. Освіта перебуває на реформаторському 
зламі та й конкуренція на ринку педагогіч-
них послуг стає щодалі жорсткішою. 
Соціальний запит різко змінює вектор – від 
учителя, що дає готові знання, до вчителя, 
що розвиває і спонукає до активного 
пошуку. Поставлена задача може вирішитись 
лише компетентнісним вчителем. Тож 
обрана нами наукова тема «Теоретико-
методичні засади розвитку особистісно-
професійної компетентності педагога в 
системі післядипломної педагогічної 
освіти» є нагальною. Вона передбачає 
розробку моделі розвитку особистісно-
професійної компетентності педагога в 
системі педагогічної післядипломної освіти 
та її експериментальну перевірку. 
–  Але у наукових виданнях спостерігається 
значне захоплення авторів темою 
формування й розвитку компетентностей 
вчителів та учнів, що призводить до втрати 
компонентних характеристик самого 
поняття «компетентність». 
–  Звичайно, шкільна, вища та післядипломна 
освіта переходить на компетентнісну 
парадигму, що і спровокувало велику 
кількість монографій, дисертаційних 

досліджень, присвячених компетентнісному 
підходу в освіті. Проте наш колектив ставить 
перед собою чіткі завдання: дослідити 
особистісно-професійну компетентність педа-
гога та предметно визначити теоретико-
методичні засади її розвитку в системі 
педагогічної післядипломної освіти.  
Результатом цього стане створення дієвої 
моделі, що сприятиме розвитку особистісно-
професійної компетентності педагога. 
–  Але ж принцип моделювання в педагогіці 
вимагає виконання цілого переліку завдань. 
–  Звичайно, відповідно до визначених 
завдань встановлено чіткі строки їх 
виконання, адже швидкі темпи розвитку 
суспільства не дозволяють інертності. 
Розпочинаючи із вивчення й узагальнення 
вітчизняної та зарубіжної практики розвитку 
особистісно-професійних компетентностей, 
визначення її змісту і компонентів, обґрунту-
вання критеріїв і показників рівня її розвитку 
та глибокого аналізу наукової літератури, 
буде розроблена модель розвитку 
особистісно-професійної компетентності 
педагога та проведено експериментальну 
перевірку її ефективності. 
– Тобто перший, організаційно-підготовчий, 
етап уже розпочався? 
–  Так, цей етап досить складний і насичений 
подіями. Він передбачає чітке виконання 
поставлених завдань. В інституті вже 
створено центр компетентнісно-орієнтованої 
освіти, проходять перемовини щодо 
співпраці та підписання угод про 
співробітництво з вищими навчальними 
закладами України та Європи, загально-
освітніми навчальними закладами, об’єдна-
ними територіальними громадами та 
громадськими організаціями; відбувається 
організаційний етап формування творчих 
груп за темою дослідно-експериментальної 
роботи; проведено науково-методичний семі- 

_________________________________________________________________________________________

  С.М. Грицай  
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нар для координаторів та учасників 
експерименту, на якому освітянам області 
представлено шляхи впровадження наукової 
теми інституту. На всеукраїнській науково-
практичній конференції та ІV міжнародній 
науково-практичній конференції «Освітні 
інновації: філософія, психологія, педагогіка», 
які пройдуть на базі КЗ СОІППО, наукова 
тема інституту буде представлена перед 
освітянами України. До речі, наш інститут 
один з перших звернув увагу освітянської 
спільноти й інститутів післядипломної 
педагогічної освіти на поставлену проблему.  
–  Скільки етапів передбачає дослідження 
наукової теми? 
– Проведення дослідно-експериментальної 
роботи на базі інституту передбачає чотири 
етапи. Перший – організаційно-підготовчий 
етап, який вже активно виконується та має 
завершитися у січні 2018 року. Другий – 
концептуально-діагностичний етап тривати-
ме до травня 2019 року, третій – 
формувальний – проходитиме у період з 
червня 2019 року до травня 2021 pоку та 
заключний (узагальнювальний) етап, який 
завершиться у грудні 2021 року підбиттям 
підсумків дослідно-експериментальної 
роботи. 
–  Охарактеризуйте коротко кожен з 
етапів та які основні події будуть 
відбуватись в кожному з них. 
– Другий етап включатиме розроблення 
діагностичного інструментарію, програми 
педагогічного експерименту і змістово-
технологічного забезпечення моніторингу 
рівня розвитку визначеної компетентності. 
Також на цьому етапі буде проведено 
діагностику рівня розвитку особистісно-
професійної компетентності педагога, 
результатами якої стане розроблення проекту  
відповідної моделі розвитку. На завершення 
етапу передбачено проведення конференцій, 
де будуть представлені перші підсумки 
нашої спільної роботи. Щодо третього етапу, 
то він розпочнеться з експериментального 
упровадження моделі розвитку особистісно-
професійної компетентності педагога в 
умовах післядипломної педагогічної освіти 
відповідно з її практичною апробацією, 
моніторингом і подальшим упровадженням 
результатів. Завершення цього етапу та 
висвітлення проміжних результатів 
експериментальної роботи передбачено під 
час проведення щорічних всеукраїнських і 

міжнародних науково-практичних конферен-
цій, які пройдуть на базі інституту. 
Четвертий (узагальнювальний) етап передба-
чає діагностування рівня розвитку 
особистісно-професійних компетентностей, 
порівняння, опрацювання та узагальнення 
основних результатів. Результатом роботи 
над науковою темою і цього етапу, і 
експерименту в цілому стане проведення 
міжнародної науково-практичної конферен-
ції з висвітленням остаточних результатів й 
поширення моделі розвитку особистісно-
професійної компетентності педагога в 
умовах післядипломної освіти з метою 
трансформація існуючої системи після-
дипломної освіти з урахуванням освітніх 
змін. 
–  На скільки я зрозуміла, кінцевим науковим 
продуктом має стати цілісна системна 
ефективна модель розвитку особистісно-
професійної компетентності педагога в 
системі післядипломної педагогічної освіти? 
–  Саме так. 
–   Але чи достатньо наукового потенціалу 
ми маємо для виконання таких об’ємних 
завдань? 
–  Так, наукове та кадрове забезпечення 
дослідно-експериментальної роботи інститу-
ту складено із прогресивних науковців  під  
науковим  керівництвом Ю. О. Нікітіна, 
ректора комунального закладу «Сумський 
обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти», професора кафедри 
соціально-гуманітарної освіти, доктора 
історичних наук, доцента. Нашими 
науковими консультантами, що супроводжу-
ватимуть роботу, є І. Д. Бех, дійсний член 
Національної академії педагогічних наук 
України, доктор психологічних наук, 
професор, директор Інституту проблем 
виховання НАПН    України,    заслужений    
діяч науки і техніки України, та С. В. Кири-
ленко, кандидат педагогічних наук, 
начальник відділу інноваційної діяльності та 
дослідно-експериментальної роботи ДНУ 
«Інститут модернізації змісту освіти» 
Міністерства освіти і науки України. Окрім 
того, координація роботи довірена  
Н. І. Семчук, кандидату філософських наук, 
доценту, старшому науковому співробітнику, 
завідувачу сектору організаційної роботи та 
етики педагогічних працівників відділу 
інноваційної діяльності та дослідно-
експериментальної роботи ДНУ «Інститут 
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модернізації змісту освіти» Міністерства 
освіти і науки України. А щодо виконавців із 
числа членів нашого колективу, то ми теж 
маємо ким пишатись. Команда підібралася, 
на мою думку, ідейна, прогресивна та 
інноваційна. До її складу  входять кандидати 
наук, доценти, завідувачі провідних кафедр 
інституту та структурних підрозділів 
Сумського ОІППО. Залучивши науковців 
високого професійного ґатунку до спільної 
праці, ми сподіваємося трансформувати 
систему розвитку особистісно-професійної 
компетентності педагога в умовах 

післядипломної освіти з урахуванням 
освітніх змін. 
– Сергію Михайловичу, дякую за змістовну 
розповідь та бажаю Вам плідної роботи у 
колективі однодумців. Це сприятиме не лише 
іміджу нашого закладу, а й стане 
прогресивним кроком у майбутнє 
післядипломної освіти України.  

 
Спілкувалась Ганна Панасюра, 
головний редактор журналу  
«Освіта Сумщини» 

Ю.В. Логвиненко, В.О. Мазуренко  

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ОЧИМА 
УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА  

(за творчим доробком М. Руденка) 

 Академік В. Вернадський ще у 
середині ХХ століття передбачав, що 
розвиток життя на Землі йтиме в напрямі від 
біосфери до ноосфери, єдиного розуму 
Космосу. Сьогодні людська цивілізація 
стоїть перед надскладними глобальними 
завданнями: зберегти життя на Землі, 
створити умови загальноцивілізаційного 
розвитку, відшукати альтернативні джерела 
енергії. Безумовно, глобальні проблеми, що 
постали перед земним суспільством, повинні 
бути предметом дослідження і потребують 
реальних кроків щодо їх урегулювання. 
Аналіз і прийняття стратегічних рішень 
сьогодні визначають умови виживання 
людської цивілізації.  

Завдання нашого покоління – не просто 
зберегти життя на Землі, а створити умови 
для розвитку принципово нових форм буття. 
Людина – це мірило всіх речей на Землі. 
Вона повинна зайняти центральне місце у 
розв’язанні зазначених найважливіших проб-

лем, особливо зараз, на початку третього 
тисячоліття. 
 На думку М. Руденка, напрями 
розвитку людської цивілізації можна 
визначити, володіючи знаннями із фізичної 
економії: «пророком здатний стати кожен, 
хто оволодів фізичною економією» [1, с. 75]. 
Фізична економія, за словами вченого, 
навчає:   завжди   слід   виходити із 
енергетичних підвалин, на яких базується 
життя народів.  

У пошуках енергетичних джерел 
життя дослідник звернувся до Сонця, а у 
пошуках фотона (розмінної монети у 
Світобудові) – до вакууму. Вакуум, на думку 
М. Руденка, є матеріальним, і в ньому 
зароджуються електрони – «найперші 
часточки речовини» [3, с. 58].  

М. Руденко наголошував, що найголов-
ніші таємниці Природи почнуть 
відкриватися тоді, коли ми зуміємо 
побачити: вакуум (міжзоряний простір) не 
порожнеча – це, власне, і є матерія. Не атоми 
й електрони, якими він насичений, а сам 
простір – ось  з  чого  треба  починати  аналіз  

_________________________________________________________________________________________
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Природи. Його згущення, його розрідження – 
початок сфер, народження Монад. А більше 
нічого у світі немає!..» [3, с. 539]. 

Письменник припускає, що Сонце не 
тільки випромінює, але й якимось чином 
приймає енергію з космосу. Дослідник 
припускає: «Цілком можливо, що в основі 
його  енергетики  стоять  гравітаційні   сили» 
 [3, с. 58]. У вченні М. Руденка Сонце є 
генератором, який постійно поповнює 
біосферу новою енергією. 

На землі є три види сонячної енергії: 
1) енергія вугілля, нафти, газу; 2) енергія 
гумусного шару; 3) нова енергія, що 
прибуває від Сонця [3, с. 61]. Перший вид 
енергії невідновлюваний. Людська цивіліза-
ція повинна робити реальні кроки щодо 
вирішення проблеми збереження біоресурсів, 
незалежно від континенту чи окремої 
території будь-якої за економічним рівнем 
розвитку держави. Виснаження чи знищення 
гумусу в результаті неправильного господа-
рювання може завершитися загибеллю 
людської цивілізації, оскільки людство в 
такому випадку назавжди відрізається від 
третього виду енергії – від нової енергії, яка 
щорічно прибуває у злаках, адже фотосинтез 
ніщо замінити не може.  

Письменник бачить вирішення 
глобальної проблеми використання біо-
ресурсів планети шляхом використання 
термоядерної та геотермічної енергії: «Якщо 
людство найближчим часом не зуміє 
оволодіти термоядерною енергією, то у його 
розпорядженні є інша можливість – 
оволодіти енергією геотермічною. 
Термоядерна, геотермічна – це виключно 
земна енергія, яка має прийти на зміну 
вугіллю та нафті. Вичерпати ці енергетичні 
джерела практично неможливо» [3, с. 62].  

М. Руденко, критикуючи вчення 
А. Сміта і К. Маркса, зауважує: «Сміт і 
Маркс не розвідали джерело додаткової 
вартості до кінця. Його ж слід бачити там, де 
народжується нова матерія, а разом із новою 
матерією – нова енергія. Це відбувається 
лише в процесі фотосинтезу – тобто на 
пшеничній ниві» [3, с. 383]. Більше ніде 
людство не може отримати стовідсоткового 
доходу. Крім того, за твердженням 
М. Руденка, людська праця в процесі 
землеробства дає лише 1/5 продуктивних 
сил, а решта належить Природі.  

М. Руденко вперше піддав гострій 

критиці теорію додаткової вартості 
К. Маркса ще у період політичних репресій у 
тоталітарному СРСР. Ця критика знайшла 
відображення в багатьох його творах 
(«Енергія прогресу», романах «Ковчег 
Всесвіту», «Формула Сонця», «Орлова 
балка» та ін.). Для письменника, за його 
словами, було страшним потрясінням, коли 
він зрозумів, що вчення, яке лягло в основу 
всієї комуністичної системи, хибне [4, с. 12]. 
Ще в праці «Шлях до хаосу» М. Руденко 
попереджав: держава (СРСР) розвалюється, 
своїм падінням вона роздавить громадян. А 
тому потрібно повернути селянам землю, з 
якої вже забрано сонячну енергію, адже 
шоста частина земної суші (територія СРСР) 
перебуває в надзвичайно виснаженому стані. 
Сотні мільйонів людей потерпають від 
загрози голоду, і світова громадськість 
повинна на це реагувати. Потрібно рятувати 
землю, яку знищує неправильне 
використання ресурсів правлячою верхівкою 
комуністичної партії. 

За твердженням М. Руденка, А. Сміт і 
К. Маркс вбачали субстанцію вартості в 
людській праці. «Далі з таким визначенням 
вартості й особливо додаткової вартості 
рухатися не можна – економічна негра-
мотність загрожує планетарним занепадом 
або навіть загибеллю цивілізації» [3, с. 483]. 
Праця не може бути субстанцією вартості. 
Вона сама вимагає відповіді на запитання: де 
шукати субстанцію праці? Письменник 
вказує, що «субстанцію праці ми знаходимо 
в їжі, а їжа приходить з космосу через 
фотосинтез. Я сказав би навіть так: 
приходить від Світової Монади – тобто від 
Бога» [1, с. 75]. 

Зрозуміло, що критика політики 
правлячої партії та твори на заборонені теми 
призвели до того, що 20 січня 1977 року на 
засіданні Політбюро ЦК КПРС було 
розглянуто записку голови КДБ СРСР 
Ю. Андропова та Генерального прокурора 
СРСР Р. Руденка «Про заходи для 
припинення злочинної діяльності Орлова, 
Ґінзбурга, Руденка, Венцлова». Підставою 
для арешту М. Руденка стала справа 
Олекси Тихого. Його засудили до 7 років 
таборів суворого режиму і 5 років заслання 
за так звану «антирадянську агітацію 
і пропаганду». Твори М. Руденка були 
кваліфіковані як «наклеп на радянську 
владу» і у 1978 році рішенням Головліту 

_________________________________________________________________________________________
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були вилучені з продажу та з бібліотек СРСР. 

Проте прагнення до свободи слова, 
розуміння своєї місії не дали М. Руденкові 
відступитися від його ідейних переконань. 
«Драму одинокого протистояння державній 
системі Микола Руденко витримав гідно 
і безкомпромісно. Це рідкісний у двадцятому 
столітті випадок відстоювання теоретичної 
істини за всяку ціну – випадок інтелектуаль-
ної драми (курсив Є.  Сверстюка)» [4, с. 9]. 

Працю «Гносис і сучасність» написано 
М. Руденком у квітні-травні 1976 року. Її 
було конфісковано працівниками КДБ. В 
архівах цієї установи вона й пролежала 
понад два десятиліття. Повернувся 
письменник до неї в січні 1999 року: заново 
написав п’ятий розділ, зробив суттєвий 
додаток до десятого розділу, а решту книги 
уважно відредагував.  

У праці «Гносис і сучасність» 
М. Руденко створює цілісну картину 
Всесвіту від людського суспільства до 
Світової Монади: «Хоч як далеко ми 
перебуваємо від Світової Монади, а рух 
нашої Галактики забезпечує саме Вона. І 
якщо їй у чомусь допомагають високі 
галактичні сутності, то це так само, як ми, 
люди, допомагаємо Сонцю підтримувати 
життя на Землі. Передовсім я маю на увазі 
сільське господарство, де виробляється 
додаткова вартість – тобто енергія 
прогресу» [3, с. 498]. 

Із Монади народжується все: енергія, 
дія, розум. «Монада – це особа. І в цьому вся 
справа. Ми, люди, – також Монади. Поет має 
право запитати: в якому образі уявляє себе 
Сонце? В різні часи різні народи відповідали 
на це по-різному: Озіріс, Аполлон, Христос. 
Але завжди – Людина!» (виділ. М. Р. – 
В. М.) [3, с. 589]. За М. Руденком, люди 
також є Монадами: «Наше тіло не кінчається 
там, де кінчається волосся або пальці ніг. Ми 
продовжуємося в безмежності, ми духовно 
споріднені з зорями й галактиками. Отож, 

коли йдеться про Монади, йдеться про самих 
нас. І якщо мовити істину до кінця, то слід 
сказати так: особистість людини – це її 
духовна Монада» [3, с. 591]. 

Письменник веде мову про 
помилкове розуміння ізотропності Всесвіту, 
коли Всесвіт сприймається як однаковий у 
всіх напрямках і у ньому відсутній центр: 
«Важко повірити у такий хаос на вершині 
Всесвіту  –  там,   де  мав   би   мешкати  Бог»  
[3, с. 496]. Модель світобудови, швидкість 
нашої Галактики, матеріальність вакууму та 
інші складники концепції М. Руденка 
викладені у праці «Гносис і сучасність», яка 
на момент виходу викликала значний 
резонанс і до цього часу не знайшла свого 
дослідника і популяризатора.  

М. Руденко вбачав хибною позицію 
К. Маркса і в тому, що робітники повинні 
«силою зброї відстояти економіку від 
розбазарювання додаткової вартості верхів-
кою» [3, с. 143]. Насправді ж зброєю цього 
досягнути взагалі не можна – місце для 
Логосу в суспільній плоті готує тільки 
Капітал.  

М. Руденко трактує Логос наступним 
чином: «Христос – це Логос. Він же – 
Енергія прогресу – творча  енергія Сонця на 
Землі» [3, с. 150]. У алегоричних п’яти хліби-
нах Христових відображена руденкова 
модель розподілу біологічної енергії: 
селянська сім’я – перша хлібина, ковалева 
сім’я – друга хлібина, родини війта і 
упорядника – третя хлібина, домашні 
тварини – четверта і земля – п’ята хлібина. 
Письменник стверджує, що «цю економічну 
модель із рівня сільського легко підняти до 
рівня державного чи навіть світового. Тоді 
ми побачимо три економічні сфери: 
землеробство,    промисловість,    державу»  
[4, с. 417]. Він пояснює енергетичне 
співвідношення між зерном та соломою: 
«40 відсотків енергії зосереджено в соломі, а 
60 відсотків  –  у  зерні.  Отже  – 2 до 3» [4, с. 417]. 

Формула енергії прогресу 
солома (2/5) зерно (3/5) 

земля худоба селянин промисловці держава та 
логос 

Енергетичний обмін у земній економіці, на думку М. Руденка,  
глобально матиме такий вигляд: 

«Тут чітко видно, що в сільському 
господарстві завжди мають лишатися три 
хлібини – тобто три рівновеликі частини 

біологічної енергії, якою годується людство. 
…Власне світовий порядок підтримується 
автоматично, якщо все збіжжя залишається у  

_________________________________________________________________________________________



7  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 2 ( 34 ) , 2017 _________________________________________________________________________________________
повній власності землеробів. Тільки тоді й 
виникають ринкові відносини – отже, 
виникає капітал» [4, с. 417]. Письменник 
переконує, що енергію прогресу здатне 
виробляти тільки хліборобство. 

Унікальне географічне розташування 
України, її чорноземи, помірний клімат 
забезпечують державі в майбутньому 
відіграти ключову роль на світовій арені: 
«Впродовж тисячоліть цю землю було 
законсервовано для вирішального уроку в 
історії людства, який сьогодні названо 
глобалізацією» [1, с. 75‑76]. Роль України 
письменник бачить у вирощуванні зерна для 
забезпечення людської цивілізації хлібом.  

Дослідник наголошує, що варто 
розрізняти сучасний фотосинтез і фотосинтез 
минулих епох, що породив запаси нафти, 
газу, вугілля. Фотосинтез минулих епох 
абсолютної додаткової вартості не породжує, 
адже запаси вугілля й нафти сьогодні активно 
вичерпуються, і ті держави, що торгують 
газом і нафтою, витрачають невідновлювані 
ресурси. Україні ж потрібно вирощувати 
зерно, щоб продукувати заможне майбутнє 
свого народу. Вирішення глобальної харчової 
проблеми земного людства підніме авторитет 
і значущість України на той рівень, який вона 
поки що зайняти не спромоглася. Україна 
повинна розвинути аграрний сектор 
економіки та уникнути помилок у внутрішній 
і зовнішній політиці. Основна вимога до 
трьох гілок влади – зароблене має 
справедливо розподілятися в українському 
суспільстві, маючи за мету економічний 
розвиток держави. Дослідник наводить 
сумний приклад Аргентини, яка «не 
зрозуміла власної місії на планеті і тому 
зазнала краху» [1, с. 76].  

Вдало проведені реформи і новий 
спосіб господарювання неминуче, на думку 
М. Руденка, призведуть до збільшення 
продуктивності землеробства: «Декому це 
може видатися фантазуванням, проте якщо 
збільшити й максимально здешевити 
кредитування сільського господарства, 
забезпечувати сільгоспвиробників так, як ми 
забезпечували армію під час війни, – 100 
мільйонів тонн товарного зерна стануть 
живою реальністю. І тоді проблеми газу й 
нафти відпадуть самі собою» [1, c. 76].  

Письменник бачить шляхи реалізації 
можливого надвиробництва зернових. 
Насправді в сучасному світі, де голодують 

мільярди людей, зерно завжди матиме попит. 
Він пропонує селянам споруджувати приватні 
зерносховища: «Селяни мають налаштува-
тися на те, що хліб споживається протягом 
року – отже, й продавати його треба протягом 
року» [1, с. 76].  

У розумінні М. Руденка, недоліком 
світової економічної науки є відсутність 
еталона вартості. Золото не може бути 
еталоном вартості: «Я пережив ленінградську 
блокаду й добре знаю: вартість золота 
доходить до нуля, коли немає хліба» [1, с. 78]. 
Сьогодні, коли тероризм набуває глобального 
характеру, американський долар теж не може 
братися за еталон вартості, бо «якщо 
захитається американська грошова система – 
захитається світ» [1, с. 78].  

Позиція М. Руденка у визначенні 
еталону вартості, принципова: «товаром усіх 
товарів є пшениця – це саме з неї та інших 
культурних злаків на земній кулі з’явилася 
вартість взагалі і навіть абсолютна та 
додаткова вартість. Отож, еталоном вартості 
найдоцільніше зробити тонну або центнер 
пшениці. Якби це справді сталося, сотні 
мільйонів землян були б врятовані від 
голодної смерті» [1, с. 78]. Дослідник 
наголошує, що економічна грамотність 
суспільства гарантує розвиток і прогрес 
окремих держав і цивілізації в цілому, а в 
епоху глобалізації обіцяє багатство.  

М. Руденко зазначив, що свою 
економіко-філософську систему виклав і 
обґрунтував у книзі «Енергія прогресу»: «Ця 
моя книга здобула визнання серед науковців і 
політиків,   та   й   серед   читацького   загалу.  
… Мій   гонорар  за  неї  –  12   років   неволі»  
[1, с. 78]. За словами письменника і вченого, 
«Енергія прогресу» з’явилася не на 
порожньому місці.  Письменник веде мову 
про українську школу фізичної економії. 
Серед яскравих її представників називає 
імена С. Подолинського та В. Вернадського, 
який поклав ідеї з фізичної економії в основу 
свого вчення про біосферу та ноосферу. У 
«Енергії прогресу» відзначено здобутки 
С.А. Подолинського,  яскравого представника 
української школи фізичної економії, та 
інших вчених: «С.А. Подолинський дав 
принципово нове тлумачення цільових 
орієнтирів та обмежуючих параметрів, які 
людство має чітко усвідомлювати з метою 
прогнозування, планування та інших форм 
цілепокладання» [3, с. 693]. Політична 
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економія, на думку М. Руденка, має 
розвиватися разом із економією фізичною, 
«приблизно так, як це відбувається в 
географії: фізична й адміністративно-
політична» [1, с. 78]. 

М. Руденко стверджує, що фізична 
економія як основоположний складник 
наукового знання повинна стати платформою 
прогресивного розвитку світової економічної 
думки. Він упевнений: «Київським вченим є 
що сказати світові – особливо сьогодні, в 
епоху глобалізації» [1, с. 79]. 

М. Руденко так міркує про майбутню 
долю людства: «Не буду описувати, як я 
уявляю майбутнє. Не буду тому, що це дуже 
добре зробив академік А.Д. Сахаров у своїй 
статті «Ми через 50 років». З’являться 
космічні міста. Земля перетвориться на 
житницю Сонячної системи» [3, с. 245]. Щоб 
такого майбутнього досягнути, людство 
повинно кардинально змінити модель 
поведінки, мислити в космічних масштабах, 
адже саме від Людини залежить життя Землі: 
«Мабуть, далі людині належить усвідомити: 
«Хто я є й що (чи хто?) є Всесвіт?». І коли 
Всесвіт не що, а Хто – їй треба готуватися до 
зустрічі з Матір’ю. Це набагато важче, ніж 
розчепити атом. Мати нас не зрозуміє і не 
впізнає, коли ми прийдемо до неї з білими 
руками і чорними душами» [3, с. 249]. 

Твори М. Руденка несуть надію, що 
українська нація обов’язково, 
використовуючи багатства власних надр, 
родючі ґрунти, помірний клімат і 
найголовніше – людський потенціал,  в 
майбутньому стане прикладом для всього 
світу сильної, розвиненої держави. Любов до 
власної землі розкриває перед ним 
надзвичайно широкі горизонти: «Мені немила 
суєта. / Я там, де молиться природа, / Де під 
дощами юна врода / Свої вигойдує літа. // 
Мені замало полонин. / Замало в світовому 
гулі / Стражденної земної кулі: / Я – Всесвіту 
Громадянин» [2, с. 601]. 

Сьогодні людство має гідно оцінити 
науковий і літературний доробок М. Руденка, 
його уміння бачити існуючі та прийдешні 
економічні, політичні, соціально-культурні, 
екологічні проблеми, що стоять перед 
Україною та світовою спільнотою. Наукові 
праці письменника-філософа доводять, що 
людина – не кінцева мета світобудови, вона є 
її складником. Тому людству слід будувати 
стосунки із оточуючим світом на 
партнерських стосунках, що зніме гострі 
глобальні проблеми сучасності, змінить 
ставлення людей до капіталу та енергії, 
відрегулює відносини «людина-держава» та 
«людина-планета».  
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Н.С.  Подоляка 
БЛОГ «СУМЩИНА ВИДАВНИЧА / SUMY PUBLISHING» – 

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КНИГИ І ЧИТАННЯ, НОВА 
РЕГІОНАЛЬНА ЖУРНАЛІСТИКА 

В умовах зростаючої глобалізації 
світової спільноти для збільшення 
туристичного потоку та створення вигідних 
умов для капіталовкладень потрібно 
оптимальне позиціювання території. Блог є 
одним із ефективних способів формування 
іміджу і конкурентних переваг 
територіальних утворень, він є засобом так 
званого    «територіального    маркетингу»  
[1, с.174-184]. Закладена в блозі інформація 
здатна викликати позитивні асоціативні 
думки про привабливість регіону. Тому на 
сучасному етапі важливо визначити ступінь 
використання блогів у маркетингових 
комунікаціях. 

Книжковий блог виконує важливу 
соціальну функцію – максимально 
оперативно інформує про події у 
регіональному аспекті розвитку видавничої 
справи. Тож насправді слугує платформою 
для популяризації книги місцевих авторів, 
допомагає розширенню загального кругозору 
користувачів інформації. 

Актуальність теми цього дослідження 
викликана необхідністю визначити 
особливості регіональної книжкової 
блогосфери, яка є каталізатором формування 
іміджу області, образу території.  

Мета публікації – виявити характерні 
риси, фактори і закономірності 
функціонування регіональних книжкових 
блогів як форми «нової журналістики» та 
результату планових дій по формуванню 
іміджу території на прикладі блогу 
«Сумщина видавнича / Sumy Publishing». 

Методологічною основою є принципи 
загальнонаукового і конкретнонаукового 
аналізу – діалектика та системність. 
Використовувалися також методи 
комплексного і системного аналізу, синтезу, 
узагальнення, бібліографічно-описовий 
метод. 

 Блогу як новій формі медіа приділяли 
увагу і закордонні, і українські дослідники. 
Про зміни, зумовлені технологіями он-лайн, 
йдеться  у  працях Д. Рашкоффа,  
В. Робертсона, К. Шерклі. Серед українських 

вчених можна виділити дослідження А. Кліщ 
[2, с. 110-114], де проаналізовано поняття 
«персональний блог», подано його основні 
характеристики як складової теорії 
соціальних медіа та інструменту 
громадянської журналістики, а також 
Л. Городенко [3, с. 50-61], яка наводить 
гіпотезу про те, що блог є феноменом 
соціальних комунікацій, але не 
журналістським ресурсом.  

Найбільш розробленими у напрямку 
позиціонування книги є бібліотечні блоги. 
Питаннями виникнення та розвитку блогів у 
бібліотечній справі займалися такі українські 
науковці, як В. Горовий, Л. Дубровіна, 
В. Ільганаєва, О. Онищенко тощо. Серед 
зарубіжних науковців і практиків доцільно 
відзначити  Ю. Бар-Ілана,  В. Глухова,  
Дж.  Манесса,   І.  Сорокіна,  М. Фаркаса,  
Г. Шварца, Я. Шрайберга, Д. Шрекера тощо. 
Для фахівців бібліотечної сфери задля вдалого 
використання мережевих комунікацій та 
успішної організації контенту комунальним 
закладом «Рівненська обласна універсальна 
наукова бібліотека» видано методичні 
матеріали «Бібліотечна блогосфера: досвід, 
критерії оцінки, рекомендації» [4]. Блогам як 
складової наукової комунікації присвячена 
публікація М. Грет [5, с. 5-7]. 

Блоґ (англ. blog, від web log, 
«мережевий журнал чи щоденник подій») – 
це веб-сайт, головний зміст якого – записи, 
зображення чи мультимедіа, що регулярно 
додаються. Для блоґів характерні короткі 
записи тимчасової значущості.  Відмінністю 
блоґів від щоденникових записів є те, що 
перші зазвичай передбачають сторонніх 
читачів, які можуть вступити в публічну 
дискусію з автором (наприклад, у коментарях 
до запису) [6]. 

Характерною ознакою блогу є те, що 
автори можуть висловлювати свої думки на 
суспільно важливі теми у довільній формі, 
допускаючи у висловлюванні своїх позицій 
брутальність, хамство і таке інше.   

Але  при  тому  відсутні  жодні гарантії  
того, що інформація дійде до адресата. Члени  
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спільноти часто реєструються не під 
справжніми іменами чи з об’єктивно-
суб’єктивних причин не завжди отримують 
повідомлення. Тому вже на початковому 
етапі створення блогу важливо визначитись 
із аудиторією, яка зацікавлена в отриманні 
саме такого роду матеріалів.  Для початку це 
можуть бути друзі або однодумці (колеги). 
Згодом спектр тих, хто прочитав інформацію, 
розшириться. У цілому аудиторія являє 
собою сукупність людей, які формують 
референтну зону сприйняття інформації, 
поєднану на основі спільності інтересів, а 
також форм і засобів їх реалізації. 
Можливість коментування породжує новий 
тип активного читача, який використовує 
інформаційно-креативні та проективні 
можливості продукування інформації. 
Аудиторія потрапляє в ситуацію інформацій-
ної співучасті. 

Книжковий блог для більшості 
авторів – як початківців, так і тих, хто 
входить до переліку найкращих книжкових 
блогерів, – це хобі та добровільна робота на 
дозвіллі. Це зовсім не те, що може стати 
основною роботою чи принести великі гроші. 
Хоча певні способи монетизації є. 
Наприклад, використання реферальних 
посилань та отримання в такий спосіб 
пасивного доходу в Інтернеті. Та загалом 
прибуток чи інші вигоди блогерство може 
принести опосередковано. Свій майданчик 
в інтернеті в першу чергу дає соціальний 
капітал. У результаті поступово людина 
може стати впізнаваною в літературних і 
навколочитацьких сферах, і це принесе їй 
певні дивіденди.  

Інший напрям співпраці, поширений на 
Заході, – взаємодія між видавництвами та 
блогерами. Особливо це стосується блогерів, 
які мають великі аудиторії: видавці 
зацікавлені в тому, щоби автор написав 
відгук на їхню книжку. 

Відомим став флешмоб 
#one_book_one_month, суть якого полягала 
в тому, щоби прочитати книжку українського 
видавництва, написати аматорську рецензію 
на Фейсбуку, затегати двох друзів 
і поставити зазначений хештег. Щоби 
кампанія набула популярності, в ній від 
початку взяли   участь   відомі   особстості,   
як-от    головний     редактор     Platfor.ma  
Ю. Марченко, заступник головного 
редактора Playboy   М.  Щербаков,   фешн-

ілюстратор Л. Саркісян та інші (вони 
в цьому випадку й стали лідерами думок). 
Блогери можуть генерувати ідеї щодо 
власних флешмобів і кампаній, а також 
організовувати спільні заходи, привертаючи 
увагу до літератури чи окремих тем, у яких 
вони працюють [7]. 

Блог «Сумщина видавнича / Sumy Pub-
lishing» створений 26 жовтня 2016 року на 
платформі Googl Документи (додатки Googl – 
blogger)  і зареєстрований на електронному 
ресурсі в режимі доступу  
http://nadechdasum.blogspot.com/. 

Головна мета блогу «Сумщина 
видавнича / Sumy Publishing»  – об’єднати 
зусилля видавничих центрів, книгарень, 
бібліотек, громадських організацій, архівів, 
музеїв, мистецьких галерей у популяризації 
книги та читання.  

Модератор блогу є посередником між 
читачем (споживачем інформації) та 
видавничою (книготорговельною) організа-
цією (або музеями, архівами, бібліотеками), а 
блог є тим комунікаційним каналом, який 
забезпечує і допомагає ефективно спілкува-
тися видавцю (агенту поширення) продукту в 
багатьох формах (книги, журнали), бібліотека-
рю, менеджеру книгарні та читачу. 

Щоденно для отримання потрібної 
інформації модератором проводиться 
моніторинг сайтів найкрупніших видавництв 
України («А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 
«Академвидав», «Знання України», «Наукова 
думка», «Основа», «Фоліо» та ін.),  
регіональних видавництв («Університетська 
книга», ВД «Еллада»), газет («Данкор-
онлайн», «Конотопський край» та ін.), 
обласної, районних і міських адміністрацій. 
Окрім того, переглядаються новинні 
інформаційні портали Сум, Конотопу, 
Шостки, сайти бібліотек області, сайт 
«Українська історична книга», медіапортал 
Національного газетно-журнального видав-
ництва «Культура», медіапортал «ПРО» 
Інформаційної агенції культурних індустрій.  

Бажання писати про книжки достатньо, 
щоби створити свій блог. Але однак цього 
недостатньо для появи зацікавлених читачів. 
Аудиторію має привабити чітко визначена 
концепція. Вести блог – це означає 
створювати для нього матеріали. Блог 
«Сумщина видавнича / Sumy Publishing» має 
як авторські, так і неавторські матеріали. 
Неавторські   завжди   містять   посилання   на 
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сайт, звідки взято інформацію. Крім тексту, 
блоги можуть містити фото-, відео-, аудіо-
матеріали, які є важливими елементами 
блогу. 

Основними споживачами інформації за 
спостереженням автора блогу є працівники 
бібліотек, зацікавлені у вибірковому 
комплектуванні відділів краєзнавчими 
виданнями. Друга категорія читачів – 
викладачі ВНЗ, філологи, історики, 
літературознавці. Блог користується 
популярністю і у студентства, яке сьогодні 
намагається бути в курсі регіональних подій, 
бере участь у нових напрямках популяризації 
видань, таких як буккросинг. Прослідкувати 
аудиторію допомагає паралельне ведення 
групи з такою ж назвою і контентом у 
соціальній мережі ВКонтакте. 

Композиційно блог «Сумщина 
видавнича / Sumy Publishing» містить такі 
рубрики: «Анонс», «Новинка», «Пам’ятна 
дата», «Подія тижня», «Рецензія», 
«Репортаж», «З історії журналістики 
Сумщини», «Нові надходження до 
бібліотек», «Цікавий факт», «Стародруки 
Сумщини». Постійно використовуваними є 
три перших рубрики, усі інші 
запроваджуються у міру накопичення 
інформації. 

Рубрика «Анонс» сповіщає читачів про 
книги, які готуються до друку у 
видавництвах, презентації книг, що 
відбудуться у бібліотеках, книгарнях та 
інших громадських установах, столичних 
книжкових виставках, які варто відвідати. 

Про нові книги сумських авторів, а 
також надходження краєзнавчих видань до 
бібліотек інформують рубрики «Новинка», 
«Нові надходження до бібліотек». При тому  
інформаційний бюлетень бібліотек «Нові 
надходження за… місяць» аналізується за 
наявністю книг, які хронологічно 
відповідають терміну часу та є такими, що 
видані у видавництвах регіону. 

Знаменні і пам’ятні дати, пов’язані із 
життям видатних особистостей краю, авторів 
книг, відтворює рубрика «Пам’ятна дата». 
Читачі отримають мінімальну інформацію 
про основні досягнення земляків. А завдяки 
посиланням, розміщеним тут же, мають 
можливість розширити свої знання про 
життєвий і творчий шлях уродженців 
Сумщини. 

Спрацьовують і традиційно знайомі 

читачам рубрики у жанрі «Рецензія» і  
«Репортаж». У якості рецензентів 
виступають і провідні критики та 
літературознавці, які прискіпливо вивчають 
творчість головним чином письменників-
сучасників,  і журналісти. Зокрема, кілька 
рецензій присвячено творам сумських 
письменників  і  журналістів  Вл.  Івченка  та  
Є. Положія. На літературному порталі 
«ЛітАкцент» своїми враженнями про книгу 
В. Івченка «Третій фронт» (К.: Темпора, 
2016) ділиться Г. Улюра – українська 
літературознавка, кандидат філологічних 
наук, літературна критикиня, старший 
науковий співробітник Інституту літератури 
ім. Т. Г. Шевченка НАН України, а  у газеті 
«День» (3 січня 2017 р.) журналістка М. Семен-
ченко аналізує  книгу віршів П. Воронька 
«Падав сніг на поріг».  

Рубрики «З історії журналістики 
Сумщини», «Цікавий факт», «Стародруки 
Сумщини» є цілковито авторськими і 
побудовані на матеріалах, які автор блогу 
добирає самостійно і бажає ознайомити з 
маловідомими фактами свою аудиторію. Тут 
використовуються зібрані архівні матеріали 
або історичні першоджерела. Іноді виникає 
потреба у посиланні на сайт провідних 
бібліотек України, які оцифровують  рідкісні 
та цінні видання, що містять краєзнавчу 
складову.  

Репортажні обриси найчастіше 
подаються у вигляді посилань на відео-
матеріали обласного телеканалу. 

Структуровано і сторінки блогу. Кілька 
разів на місяць подається авторська стаття. 
Сторінка також має рубрикацію. В основу 
рубрики «Приватні бібліотеки Сумщини» 
покладено довідкові дані, що увійшли до 
однойменного каталогу. Проект видання у 
друкованому вигляді не був реалізований, 
тому читач має можливість ознайомитись із 
такою інформацією саме завдяки блогу. 

Найбільшої уваги заслуговує рубрика 
«Розповідають документи». Саме тут 
аналізуються архівні документи, що містять 
інформацію про історичний розвиток 
видавничої справи, реклами та журналістики 
краю. 

У відповідності до класифікаційних 
характеристик блог за автором є особистим 
(персональним), оскільки ведеться власни-
ком блогу (Н. Подолякою); за наявністю 
мультімедіа –  текстовим,  основним  змістом  
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якого є текст; за особливостями змісту – 
поєднує риси контентного та моніторингового 
(публікує як авторські тексти, так і 
відрекомендовані посилання на інші сайти); за 
технічною основою – блоґ Stand-alone  (на 
окремому хостингу та рушії). 

Незважаючи на те, що блог є особистим, 
він підтримує певну соціальну сферу життя. 
Зокрема, анонсує книжкові презентації, 
новинки видавництв, популяризує творчість 
місцевих авторів. 

Блог виконує комунікативну функцію 
(спілкування зі своїми читачами), функцію 
згуртування та утримання соціальних зв’язків 
(насамперед у колі інтелігенції), саморозвитку 
(навчає розподіляти час на події в 
культурному житті міста і області). 

Тільки за перший місяць функціонуван-
ня блогу було опубліковано 131 повідомлення 
і 44 статті на сторінці. Сторінку відвідало 
2549 читачів не лише з України, а й зі 
Сполучених Штатів Америки, Німеччини, 
Нідерландів. Аудиторія відвідувачів постійно 
збільшується, змінюється, і кількісно 
відвідуваність вже перевищила показник 4 000 
переглядів.  
1. Чи є блог «Сумщина видавнича / Sumy 

Publishing» мережевою журналістикою? 
Спробуємо охарактеризувати основні 
позиції щодо блогу, дотримуючись думки 
німецьких і російських журналістів. 

2. У блозі має  місце продукування та 
поширення публічних сусп ільно 
релевантних, не вигаданих висловлювань 
на основі актуальних подій. 

3. Публікація контенту відбувається із 
максимальним застосуванням можливос-
тей Інтернет-ресурсів. 

4. Інформація, що подається у блозі 
базується на комунікації з іншими 
людьми, на повідомленні про певні події. 

5. Блог ведеться спеціалістом у галузі 
видавничої справи і журналістики, а 
аудиторія його є справді масовою. 

Блог виконує важливу соціальну 
функцію – максимально оперативно, 

порівняно із традиційними медіа, інформує 
про події у галузі видавничої справи на 
Сумщині. А завдяки тому, що ведеться блог 
професіоналом – тексти граматично вивірені, 
фрази грамотно побудовані, ілюстрації 
відповідають інформації, поданій на сторінці. 
Інформація не потребує додаткової перевірки 
адже сторінка містить посилання на сайти 
провідних видавництв як України, так і 
Сумщини, бібліотек, архівів, громадських 
організацій, університетів. 

Отже, неправдиві дані виключено, 
журналістських цінностей та постулатів 
дотримано. Блог може використовуватись і 
для журналістської професійної діяльності, 
зокрема, факти, подані на його сторінках, 
можуть слугувати основою для написання 
журналістських матеріалів, скажімо до 
щорічного святкування Дня працівників 
галузі.  

Висновки. Сучасний блог – найдинаміч-
ніший вид соціального інтернет-спілкування. 
Простий спосіб адміністрування, який не 
потребує спеціальних знань робить блог 
доступним для всіх. А книжковий блог 
регіонального спрямування закладає 
підвалини для ефективних способів 
формування іміджу і конкурентних переваг 
територіальних утворень. 

 Рівень подачі матеріалів в охарактери-
зованому нами  блозі «Сумщина видавнича / 
Sumy Publishing» певною мірою дає підстави 
віднести його до «нової журналістики». 
Цьому є кілька причин: 1) блог виконує 
соціально важливу функцію інформування 
читача про події у галузі видавничої справи, 
книжкової торгівлі, бібліотечної справи, 
журналістики; 2) автором блогу є 
професійний редактор, який перевіряє 
дотримання усіх положень щодо он-лайн-ЗМІ; 
3) автор (модератор) також є членом 
професійної організації – Національної спілки 
краєзнавців України, що дає змогу 
пропагувати край з точки зору наукового 
краєзнавства, а не аматорства. 
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О. В. Григор’єва, А. І. Кушнір, 
         С. В. Матвійчина 

ОСОБИСТІСТЬ ПЕДАГОГА ТА ЙОГО ГОТОВНІСТЬ  
ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Освіта дорослих 

Аналіз науково-педагогічної літера-
тури з проблем адаптації педагога до 
інноваційних процесів у системі освіти, 
розвитку творчого підходу до здійснення 
професійної діяльності, підвищення 
ефективності навчальної та виховної роботи 
в умовах сучасних наукових і технологічних 
інновацій, опанування сучасних психологіч-
них концепцій і підходів до розвитку 
особистості дитини показує важливість і 
актуальність дослідження особистості 
педагога в умовах інноваційної діяльності. 

Вивчення особистості вчителя, його 
професійних якостей та особистісних рис 
присвячено багато наукових праць. 
Характерні риси особистості педагога стали 
об’єктом досліджень вітчизняних і 
зарубіжних дослідників, серед яких 
Ю. Бондаревська, Ф. Гоноболін, І. Зязюн, 
Г. Костюк, Н. Кузьміна, Є. Кулюткін, 
А. Маркова, С. Сисоєва,  О. Щербаков тощо. 

Підготовка майбутнього вчителя у 
педагогічних ВНЗ розглядається цими 
вченими як умова для професійного й 
особистісного розвитку педагога [1; 4; 5]. 
Професійно значущі риси особистості 
вчителя визнано як систему особистісних 
якостей педагога, що забезпечують 
повноцінне здійснення педагогічної 
діяльності.  

Широкі можливості для саморозвитку 
та вдосконалення професійних навичок надає 
вчителю інноваційне середовище модульно-
розвивального навчання. Але робота за 
принципами цього підходу висуває до 
особистості вчителя особливі вимоги: 
організованість, самоконтроль, витривалість, 
інтелектуальний розвиток тощо. Як 
стверджує А. Фурман, не кожний вчитель, 
що поставив перед собою задачу опанувати 
модульно-розвивальне навчання, залишає-
ться на цьому шляху [7].  
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 Модульно-розвивальна система має 
якісно відмінне від традиційного програмно-
засобове забезпечення навчально-виховного 
процесу планами та навчальними програма-
ми, підручниками та посібниками. Вона 
передбачає створення граф-схем навчальних 
курсів, модульно-календарних планів, 
модулів учня, навчальних сценаріїв 
модульних занять, розвивальних підручників 
[3; 8]. Допомогти вчителю подолати 
проблеми в процесі оволодіння технологіями 
модульно-розвивального навчання можна 
засобами методичного супроводу, 
психологічної підтримки та сприяння 
адміністрації навчального закладу. 

Метою статті є висвітлення результатів 
пошуку особистісних передумов готовності 
педагога до роботи в умовах модульно-
розвивального навчання. 

Об’єктом дослідження є адаптація 
педагога до роботи в інноваційній системі 

модульно-розвивального навчання. 
Предмет дослідження – особистісні 

передумови готовності педагога до роботи в 
системі модульно-розвивального навчання. 

Учасникам опитування були запропоно-
вані анонімні анкети для збору соціально-
демографічної інформації, опитувальник (за 
діагностичною картою В. Уруського [6]) для 
оцінки готовності педагогів до інноваційної 
діяльності в системі модульно-розвивального 
навчання та стандартизований багато-
факторний  особистісний   опитувальник  
Р. Кеттелла 16PF (версія А) [2]. 

В опитуванні взяв участь 51 педагог 
Чернівецької гімназії.  

Серед учасників дослідження більша 
частина (56%) виявили середній рівень 
сформованості мотиваційно-орієнтаційного 
компоненту готовності до інноваційної 
діяльності (рис. 1). 

Рис. 1. Співвідношення педагогічних працівників з різними рівнями мотиваційно-орієнтаційного компоненту 
готовності до інноваційної педагогічної діяльності. 

Значна частина (42%) визнають свою 
активну творчу позицію при здійсненні 
навчально-виховної роботи й узгодження 
власних професійних цілей з пріоритетами 
модульно-розвивального навчання. Лише 2% 
педагогів даного колективу не бачать 
можливості власного творчого розвитку в 
інноваційній системі роботи, що була їм 
запропонована. 

Змістовно-операційний компонент 

охоплює питання інформованості щодо 
особливостей інновацій і володіння 
навичками здійснення науково-дослідної 
роботи. Переважна кількість респондентів 
(85%) оцінюють свою інформованість і 
технологічні можливості на високому рівні. 
13% визнають недостатніми свою 
інформованість або навички дослідника, і  
2% визнають їх низький рівень (рисунок 2).  

_________________________________________________________________________________________

Рис. 2. Співвідношення педагогічних працівників з різними рівнями змістовно-операційного компоненту 
готовності до інноваційної педагогічної діяльності. 
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Позитивну спрямованість експеримен-
ту мають 82% педагогів закладу, лише 16% 
сумніваються в необхідності освітніх 
інновацій загалом і модульно-розвивальному 

навчанні в тому числі (рисунок 3). 2% 
вважають недоцільним і безперспективним 
запровадження модульно-розвивального 
навчання у свою діяльність. 

Рис. 3. Співвідношення педагогічних працівників з різними рівнями оцінно-рефлексивного компоненту 
готовності до інноваційної педагогічної діяльності. 

Варто зауважити, що двоє педагогів на 
низькому рівні оцінили свої технологічні 
можливості у науково-дослідній діяльності, 
але одночасно виявили позитивне ставлення  
до експерименту. Один педагог дав негативні 
відповіді на всі питання, виявивши повну 
неготовність до участі в експериментальній 
роботі. 

Отже, загалом педагоги експеримен-
тального навчального закладу виявляють 
високий і середній рівні готовності до 
експериментальної діяльності. Поясненням 

такої сприятливої для інновацій ситуації є те, 
що деякі члени колективу більше п’яти років 
працюють в системі модульно-розвивального 
навчання, мають позитивні результати такої 
діяльності, та знайомлять колег з 
особливостями своєї роботи. 

На рисунку 4 представлені результати 
дослідження особистісних рис шкільних 
вчителів, що у різному ступені викорис-
товують технології модульно-розвивального 
навчання (МРН). 

Групи вчителів 

ст
ен

и 

Рисунок 4. Показники прояву особистісних рис (за 16РF опитувальником Р. Кеттелла) педагогів 
загальноосвітнього навчального закладу, на базі якого впроваджується експеримент з використання в 

навчальному процесі модульно-розвивальної системи навчання. На рисунку представлені результати, що мають 
статистично достовірні різниці між групами за критерієм Крескала-Уолеса: р≤0,05. 
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Показники фактору В «кмітливість» 
достовірно вищі в учасників опитування, які 
систематично використовують технології 
МРН. 

Висока оцінка (більше 6 стенів) 
свідчить про більш виражені можливості до 
усвідомлення нової інформації та 
формулювання обґрунтованих висновків. 

Результати оцінювання ефективності 
мислення вчителів, які не беруть участь в 
експерименті із запровадження МРН та тих, 
хто фрагментарно використовує інноваційні 
підходи, не показали різниці та відповідають 
середнім тестовим показникам нормативної 
вибірки. 

За фактором Е – «незалежність – 
підпорядкованість» – вчителі прихильники 
МРН показали вищий рівень незалежності, 
ніж вчителі, що не використовують ці 
методи. Слід відмітити, що показники всіх 
педагогів знаходяться в усередненому 
тестовому інтервалі (4-7 стенів). Це вказує на 
особистостей із оптимальним ставленням до 
авторитетів: їх не можна назвати 
самовпевненими, домінантними та конфлікт-
ними, проте і надмірно сором’язливими їх 
також важко назвати. 

За фактором F (легковажність) 
результати вчителів, що не відчувають себе 
інноваторами, достовірно переважають 
результати активних учасників експери-
менту. Це свідчить про деяку 
імпульсивність, експресивність, легко-
важність перших та більшу обережність, 
поміркованість, стриманість других. 

Показники шкали «сила Я- 
безпринципність» (фактор G) вказує на 
середні нормативні показники у вчителів, які 
мають найбільший досвід роботи в МРН. 
Вони свідомі у прийнятті рішень, 
наполегливі у досягненні мети, відповідальні 
та обов’язкові. Оцінки за фактором G у 
вчителів, що не працюють за технологіями 
МРН або працюють час від часу, свідчать 
про їхню непостійність, прагнення не 
обмежувати себе правилами, схильність 
покладатись на волю випадку. 

За шкалою «м’якість жорст-
кість» (фактор J) середні значення 
демонструють досвідчені інноватори. Вони 
не схильні до залежності, практичні, в міру 
мрійливі. Достовірно нижчими виявились 
оцінки за даною шкалою у вчителів, що не 
беруть участь в педагогічному експерименті. 

Це свідчить про дещо збільшену само-
впевненість, суб’єктивність, скептицизм. 

По фактору Q2 «самостійність» 
виявилось: усі учасники опитування можуть 
бути охарактеризовані як самостійні, 
незалежні у поглядах, рішеннях та діях. Але 
прагнення самостійності достовірно вище у 
вчителів-інноваторів, порівняно із 
педагогами, що не долучилися до МРСН. 

Отже, вчителі експериментального 
навчального закладу, що активно 
користуються технологіями модульно-
розвивального навчання, характеризуються 
як кмітливі, впевнені в собі, життєрадісні, 
експресивні, наполегливі у досягненні цілі, 
обов’язкові, не схильні до залежності, однак 
і не надмірно егоцентричні. Вони прагнуть 
до самостійності рішень та дій. 

Вчителів, які ніколи або частково 
використовують методи МРН, можна 
описати як особистостей розумних, дещо 
невпевнених у собі, схильних уступати 
дорогу іншим. Когнітивні функції у них 
потребують більших витрат енергії, ніж у 
колег. Вони прагнуть не обмежувати себе 
правилами, менш практичні, орієнтуються 
при прийнятті рішень більше на соціум, ніж 
на свою власну думку. 

Отримані результати можуть вказати 
на певний набір особистісних рис педагога, 
який швидше опанує технології МРН та 
зможе ефективно їх використовувати. 
Висновки свідчать також про те, що іншим 
вчителям необхідно створити сприятливі 
умови, які б полегшували для них входження 
до модульного навчання.  

Головними складовими процесу 
інноваційного розвитку ЗНЗ є створення 
умов, що сприяють впровадженню освітніх 
інновацій (поетапному застосуванню 
інноваційних педагогічних технологій, 
реалізації інноваційних програм і проектів); 
формування інноваційного потенціалу 
навчального закладу (професійна та 
психологічна підготовка педагогічних 
працівників до участі в інноваційних 
проектах та здійснення інноваційної 
діяльності) [4]. Завдання з формування 
інноваційного потенціалу навчального 
закладу полягає не в тому, щоб відшукати 
необхідну кількість педагогів (вчителів шкіл, 
викладачів вищих навчальних закладів), які б 
відповідали певним вимогам інноваційного 
навчального закладу. Сьогодні потрібні дієві  
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механізми щодо стимулювання педагогічних 
працівників усіх рівнів до постійного 
професійного зростання й особистісного 
розвитку в умовах інноваційних змін 
освітньої системи. Особистість педагога – це 
система його ціннісних орієнтацій, мотивів і 
стилю індивідуальної діяльності та 
спілкування; основа (матриця) педагогічної 
діяльності, що визначає характер її цілей і 
завдань; на ній ґрунтується індивідуальність, 
унікальність і неповторність людини як 
фахівця [5].  

Відтак, існує потреба у розробленні й 
теоретичному обґрунтуванні інноваційних 
складових особистості сучасного педагога, 
застосуванні нових чинників мотивації 
майбутніх і практикуючих педагогів до 
інноваційної діяльності, пошуку нових 
моделей формування особистості сучасного 
педагога у системи підготовки та відбору 
кадрів в освіті, які б забезпечили розвиток 
інноваційного мислення педагога та його 
інноваційної культури.  
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Проблема професійного розвитку 
вчителів природничо-математичних 
дисциплін стає особливо актуальною в 
умовах інформаційного суспільства, яке 
висуває нові вимоги до теоретичної та 
методичної підготовки фахівців. Тому 
очевидно, що професійну діяльність 
викладачів природничо-математичних дис-

циплін у загальноосвітньому навчальному 
закладі на етапі становлення й розвитку 
інформаційного суспільства необхідно 
значно відкоригувати. Це зумовлює 
необхідність визначення організаційно-
педагогічних умов, які забезпечать 
ефективність професійного розвитку вчите-
лів  природничо-математичних  дисциплін 

М. Ф. Бирка  

КОМПЛЕКС ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 
ЕФЕКТИВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ 

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У 
ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ 
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у післядипломній освіті. 
Різноманітним аспектам професійного 

розвитку присвячено дослідження сучасних 
українських і зарубіжних учених. Це створює 
перспективи для подальшого вивчення й 
узагальнення явищ і фактів, які виникають у 
сфері післядипломної педагогічної освіти. 

Питання вдосконалення навчального 
процесу в системі підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів і всієї системи 
післядипломної педагогічної освіти стали 
предметом наукових розробок Л. Даниленко, 
С. Крисюка, А. Кузьмінського, В. Лугового, 
В. Олійника, Н. Протасової, І. Якухно. 

Психологію професійного розвитку 
особистості загалом і вчителя досліджували 
А. Бодальов, Л. Виготський, А. Маркова, 
Л. Мітіна, В. Семиченко, К. Чарнецкі. 

У працях С. Абдуліної, Н. Грищенко, 
А. Єрмоли, І. Жерносека, В. Пуцова розгляда-
лися теоретичні та практичні аспекти 
організації методичної роботи та управління 
нею на рівні загальноосвітнього навчального 
закладу. 

Незважаючи на значний інтерес 
науковців до післядипломної педагогічної 
освіти, проблема організаційно-педагогічних 
умов професійного розвитку вчителів 
природничо-математичних дисциплін є 
малодослідженою. 

Мета дослідження – визначити 
комплекс організаційно-педагогічних умов 
ефективного професійного розвитку вчителів 
природничо-математичних дисциплін у 
післядипломній освіті. 

 Для кращого розуміння суті умов, що 
забезпечують ефективність професійного 
розвитку вчителів природничо-математичних 
дисциплін (далі – ПМД) у післядипломній 
освіті як наукової категорії визначимо 
сутність його родових понять, а саме «умова» 
та «педагогічні умови».  

Так, у «Філософському енциклопедич-
ному словнику» визначено, що «умова» – це  
«філософська категорія, в якій відображаю-
ться універсальні відношення речі до тих 
факторів, завдяки яким вона виникає та 
існує» [12, с. 482]. «Великий тлумачний 
словник сучасної української мови» поняття 
«умова» визначає як «необхідна обставина, 
що уможливлює здійснення, створення, 
утворення чого-небудь або сприяє чомусь» [4, 
с. 1506]; «умови» – «обставини, особливості 
реальної дійсності, при яких здійснюються 

зміни» [4, с. 1526]. Отже, умова виступає 
рушійною силою будь-якого процесу або 
явища, забезпечує можливість його 
існування.  

Поняття «педагогічні умови» широко 
розглядаються сучасними науковцями. Так, у 
«Короткому психологічному словнику» 
поняття «педагогічна умова» визначається як 
«певна обстановка чи обставина, яка впливає 
(прискорює чи гальмує) на формування та 
розвиток педагогічних явищ, процесів, 
систем, якостей особистості» [7, с. 97].  

На думку І. Зайцевої, педагогічні умови 
розглядаються як зовнішня передумова для 
існування та розвитку явищ [5, с. 57]. Проте 
В. Манько визначає педагогічні умови як 
взаємопов’язану сукупність внутрішніх 
параметрів і зовнішніх характеристик 
функціонування, що забезпечує високу 
результативність навчального процесу і 
відповідає психолого-педагогічним критеріям 
оптимальності [8, с. 154].  

О. Пєхота визначає педагогічні умови 
як обставини, за яких компоненти 
навчального процесу (зміст, викладання й 
учіння) подані в найкращому взаємозв’язку і 
створюють атмосферу плідної співпраці між 
вчителем і учнями, що забезпечує плідне 
викладання, керівництво навчальним 
процесом, а учням – успішне навчання [10]. 
Водночас, педагогічні умови повинні 
відповідати певним вимогам, зокрема: мати 
системний характер; чітко визначену 
структуру та забезпечувати зв’язки між 
елементами цієї структури; враховувати 
особливості професійної діяльності 
(А. Ашеров, В. Логвіненко) [1].  

Педагогічні умови – це певна 
сукупність внутрішніх і зовнішніх обставин 
(факторів), що сприяють ефективній 
організації навчально-виховного процесу. 
При тому вони прискорюють розвиток 
педагогічних явищ (систем) та їх окремих 
компонентів. Отже, для забезпечення 
ефективності навчально-виховного процесу їх 
необхідно свідомо створювати. 

«Організаційно-педагогічні умови» є 
різновидом педагогічних умов, які 
визначають особливості організації навчально-
виховного процесу. Так, на думку 
В. Серікова, організаційно-педагогічні умови 
є сукупністю об’єктивних можливостей для 
цілеспрямованого відбору, конструювання 
елементів   змісту   й   організаційних   форм  
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навчання, а також моніторингу й корегування 
складових педагогічної системи для 
досягнення дидактичних цілей [11]. Також 
вони є сукупністю об’єктивних, стійких 
обставин, що виявляються як вимоги 
освітнього середовища. Саме вони 
визначають хід і специфіку протікання 
досліджуваного процесу, напрям на 
досягнення оптимально можливих 
результатів індивідуалізації навчання 
слухачів із урахуванням їхніх соціальних і 
моральних якостей (Н. Болюбаш) [2]. 

Поняття організаційно-педагогічні 
умови визначаємо як комплекс 
взаємопов’язаних і взаємозумовлених 
факторів, що забезпечують цілеспрямованість 
та ефективність процесу професійного 
розвитку вчителів природничо-математичних 
дисциплін у післядипломній освіті.  

Проблема визначення організаційно-
педагогічних умов у галузі післядипломної 
педагогічної освіти широко висвітлюється 
сучасними науковцями. Так, російські 
дослідники А. Найн та Ф. Клюєв пропонують 
як умови, що забезпечують ефективність 
професійної освіти, розглядати концепцію 
запланованого результату освіти (освітні 
стандарти), структуру й зміст професійної 
освіти, технології педагогічного процесу [9]. 
А. Зубко визначає дві групи організаційно-
педагогічних умов удосконалення 
навчального процесу в закладах підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів [6, с. 19]:  
1) умови, що забезпечують процес навчання: 
високий рівень професіоналізму тих, хто 
навчає; готовність тих, хто навчається, до 
навчальної діяльності; повнота 
інформаційного забезпечення процесу 
навчання; 2) умови, що забезпечують 
удосконалення навчального процесу в 
конкретному закладі підвищення кваліфікації: 
матеріально-технічне і програмно-методичне 
забезпечення; удосконалення роботи з 
персоналом закладу. В основу комплексу 
організаційно-педагогічних умов ефектив-
ного формування готовності вчителів до 
використання електронних засобів навчання 
С. Буртовий поклав три умови: 1) створення 
сучасного інформаційного середовища у 
загальноосвітніх навчальних закладах; 
2) оновлення змісту та структури методичної 
роботи з педагогічними кадрами у системі 
післядипломної педагогічної освіти; 

3) впровадження регіональної віртуальної 
системи неперервної підтримки вчителя у 
міжкурсовий період [3, c. 48-49].  

Варто враховувати той факт, що вчителі 
природничо-математичних дисциплін у 
процесі професійного розвитку є і 
суб’єктами, і об’єктами. Тому обов’язково 
необхідно взяти до уваги внутрішні 
характеристики особистості кожного 
викладача та його взаємодію з суб’єктами 
процесу професійного розвитку – 
викладачами ІППО та методистами різного 
рівня.  

На основі аналізу сучасних психолого-
педагогічних досліджень, власного досвіду й 
авторського бачення нами сформульовано 
комплекс організаційно-педагогічних умов, 
що забезпечать ефективність професійного 
розвитку вчителів природничо-математичних 
дисциплін  у післядипломній освіті. 
Пропонований комплекс визначає два рівні 
організаційно-педагогічних умов, а саме:  

1) умови, спрямовані на процес 
професійного розвитку вчителів природничо-
математичних дисциплін загалом;  

2) умови, спрямовані тільки на 
особистість вчителя природничо-
математичних дисциплін. 

Так, на першому рівні ми визначили 
такі організаційно-педагогічні умови: 
впровадження інноваційних форм та методів 
професійного розвитку, оновлення змісту 
професійного розвитку вчителів природничо-
математичних дисциплін на курсах ПК, 
оновлення змісту професійного розвитку у 
міжкурсовий період у рамках методичної 
роботи, забезпечення неперервності процесу 
професійного розвитку, забезпечення 
моніторингу та контролю за результатами 
професійного розвитку.  

Другий рівень організаційно-педагогіч-
них умов включає: забезпечення індивідуаль-
ної траєкторії професійного розвитку, 
формування та розвиток ціннісних орієнтацій 
вчителя до професійного розвитку, 
активізація самоосвітньої діяльності вчителя, 
формування та розвиток рефлексії вчителя. 

У табл. 1 детально висвітлено способи 
реалізації зазначеного комплексу 
організаційно-педагогічних умов і визначено 
суб’єктів, які їх реалізують у процесі 
професійного розвитку вчителів природничо-
математичних дисциплін.  
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Таблиця 1  

Комплекс організаційно-педагогічних умов професійного розвитку вчителів ПМД та 
способи й суб’єкти їх реалізації  

  
Умова Способи реалізації Суб’єкти 

реалізації 
Умови, спрямовані на процес професійного розвитку вчителів ПМД загалом 

 
1. Впровадження 
інноваційних форм і 
методів професійного 
розвитку. 

Всебічне застосування комп’ютерної техніки, мультимедійних 
засобів та інформаційних технологій у процесі професійного 
розвитку. 
Впровадження віртуальної он-лайн спільноти вчителів за фахом. 
Розробка та впровадження індивідуальної програми неперервного 
професійного розвитку вчителя. 

ІППО, 
РМК (ММК), 
ЗНЗ, 
вчителі 

 
 2. Оновлення змісту 
професійного 
розвитку вчителів на 
курсах. 

Оновлення навчальних планів та програм курсів підвищення 
кваліфікації вчителів для різних категорій з урахуванням визначених 
складових професійного розвитку та вимог інформаційного 
суспільства. 
Розробка та впровадження спецкурсів, спрямованих на розвиток 
складових професійного розвитку вчителів. 

ІППО 

 
 
 
3. Оновлення змісту 
професійного 
розвитку вчителів у 
міжкурсовий період у 
межах методичної 
роботи. 

Організація пошукових досліджень вчителів у творчих групах за 
різними проблемами дослідно-експериментальної роботи. 
Регулярне проведення засідань творчих груп на рівні району з метою 
обміну досвідом за результатами дослідження. 
Розширення видавничої діяльності за результатами роботи творчих 
груп. 
Розширення бази науково-методичних розробок з різних аспектів 
досліджуваної проблеми через залучення вчителів природничо-
математичних дисциплін до науково-методичної діяльності спільно з 
інститутом післядипломної педагогічної освіти. 
Залучення всіх суб’єктів професійного розвитку до участі в роботі 
віртуальної он-лайн спільноти вчителів за фахом у міжкурсовий 
період. 

ІППО, 
РМК (ММК), 
ЗНЗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Забезпечення 
неперервності 
процесу професійного 
розвитку вчителів. 
 

Координація діяльності обласної методичної служби в напрямку 
організаційного та науково-методичного забезпечення професійного 
розвитку вчителів ПМД на місцях. 
Узгодження планів методичних заходів на рівні району та 
навчального закладу з навчально-тематичними планами курсів при 
ІППО. 
Розробка методичних і навчально-методичних матеріалів на 
допомогу працівникам ОІППО, РМК з проблеми професійного 
розвитку вчителів у післядипломній освіті. 
Організація та проведення семінарів і «круглих столів» з проблеми 
реалізації організаційно-педагогічних умов професійного розвитку 
вчителів у післядипломній освіті. 
Проведення семінарів для методистів РМК(ММК) з проблеми 
професійного розвитку вчителів у післядипломній освіті. 
Практична допомога методистам різних рівнів з проблеми 
дослідження. 
Забезпечення можливостей реального та віртуального спілкування 
між суб’єктами та об’єктами професійного розвитку. 
Популяризація віртуальної он-лайн спільноти вчителів за фахом у 
засобах масової інформації, на курсах підвищення кваліфікації та 
методичних заходах, які проводяться регіональним інститутом 
післядипломної педагогічної освіти. 

ІППО, 
РМК(ММК), 
ЗНЗ 

 5. Забезпечення 
моніторингу та 
контролю за 
результатами 
професійного 
розвитку. 

Розробка критеріїв і рівнів професійного розвитку вчителів. 
Розробка діагностичних засобів визначення рівня професійного 
розвитку вчителя. 
Моніторинг результатів процесу професійного розвитку вчителів. 

ІППО, 
РМК (ММК), 
ЗНЗ 



21  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 2 ( 34 ) , 2017 _________________________________________________________________________________________ 
Умови, спрямовані на особистість вчителя ПМД 

 
6. Забезпечення 
індивідуальної 
траєкторії 
професійного 
розвитку вчителя. 

Забезпечення варіативного змісту професійного розвитку вчителів на 
основі індивідуальної програми неперервного професійного розвитку 
на 5 років, яка враховує результати діагностики професійного 
розвитку, вимоги закладу освіти й особисті освітні потреби педагога. 
Наповнення та реалізація зазначеної програми на курсах підвищення 
кваліфікації та в міжкурсовий період. 
Індивідуальна науково-методична допомога у вирішенні проблем 
професійного розвитку вчителів та окремих його складових. 

ІППО, 
РМК (ММК), 
ЗНЗ, вчителі 

 
  
 
7. Формування та 
розвиток ціннісних 
орієнтацій вчителя до 
професійного 
розвитку. 

Ознайомлення вчителів з передовим педагогічним досвідом педагогів
-майстрів та інноваціями за фахом. 
Створення ситуацій успіху для вчителів на курсах підвищення 
кваліфікації та методичних заходах у міжкурсовий період. 
Підвищення рівня поінформованості вчителів про науково-
педагогічні досягнення за фахом. 
Наявність заходів комплексного, диференційованого, гнучкого й 
оперативного стимулювання вчителів до професійного розвитку. 
Включення результативності професійного розвитку вчителів до 
складу показників при визначенні їхньої кваліфікаційної категорії під 
час атестації. 

 
 
 
 
ІППО, 
РМК(ММК), 
ЗНЗ, вчителі 

 
 8. Активізація 
самоосвітньої 
діяльності вчителя. 

Розробка методичних матеріалів для вчителів, необхідних для 
реалізації самоосвітньої діяльності на рівні навчального закладу. 
Включення завдань самоосвітньої діяльності вчителя до його 
індивідуальної програми неперервного професійного розвитку. 

ІППО, 
ЗНЗ, 
вчителі 

9. Формування та 
розвиток рефлексії 
вчителя. 

Створення рефлексивного середовища з метою реалізації прагнення 
вчителями до саморозвитку та самовдосконалення. 
Розробка для вчителів науково-методичних матеріалів, спрямованих 
на удосконалення рефлексивних знань і вмінь. 
Обмін досвідом з вирішення проблеми професійного розвитку між 
вчителями та методистами різного рівня в межах віртуальної он-лайн 
спільноти. 

ІППО, 
ЗНЗ, 
вчителі 

Отже, у ході проведеного дослідження 
нами було сформульовано комплекс 
організаційно-педагогічних умов, що 
забезпечать ефективність професійного 
розвитку вчителів природничо-математичних 
дисциплін  у післядипломній освіті, який 
визначає два рівні:  

1) умови, спрямовані на процес 
професійного розвитку вчителів загалом 
(забезпечення індивідуальної траєкторії 
професійного розвитку вчителя, формування 
та розвиток ціннісних орієнтацій вчителя  до 
професійного розвитку, активізація його 
самоосвітньої діяльності, формування та 
розвиток рефлексії вчителя);  

2) умови, спрямовані тільки на 

особистість вчителя (впровадження 
інноваційних форм і методів професійного 
розвитку, оновлення змісту професійного 
розвитку вчителів на курсах, оновлення змісту 
професійного розвитку вчителів у 
міжкурсовий період у рамках методичної 
роботи, забезпечення неперервності процесу 
професійного розвитку вчителів (зв’язок КПК 
та міжкурсового періоду), забезпечення 
моніторингу та контролю за результатами 
професійного розвитку). 

Перспективи подальших наукових 
розробок в даному напрямі полягають у 
визначенні та обґрунтуванні основних 
психолого-педагогічних законів професійного 
розвитку особистості. 
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Ю.В. Бордюг  

СУЧАСНІ ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ 
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ  З ВИХОВАТЕЛЯМИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ З 

ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 Останніми десятиліттями в усьому у 
світі відбуваються докорінні зміни у 
розумінні та забезпеченні якісної освіти для 
дітей з особливими потребами. В Україні 
також набувають поширення новітні освітні 
технології, в основу яких покладено принцип 
урахування інтересів таких дітей. Одним з 
основних принципів міжнародних стандартів 
є право дітей з особливими потребами на 
інтеграцію в суспільство. Його основою є 
забезпечення таким дітям доступу до якісної 
освіти [6, с.8].    
 У державних і міжнародних 
документах із проблем освіти наголошується 
на необхідності формування нової генерації 
педагогічних кадрів, підготовленої до 

якісного забезпечення освітніх потреб 
особистості, розвитку її інтелектуального та 
культурного потенціалу. Сьогодні перетво-
рення торкнулися кожної ланки освіти. Як 
зазначає С. Миронова,  «в умовах 
удосконалення системи освіти, пов’язаного із 
соціально-економічними процесами, не 
може  бути  незмінною  і  корекційна  освіта.  
Реформація останньої обумовлена як 
об’єктивними, так і суб’єктивними фактора-
ми, зокрема, такими: стрімке входження 
України у європейський освітній простір; 
запозичення закордонного досвіду з проблем 
надання допомоги дітям з порушеннями 
психофізичного розвитку; гуманізація 
української   освіти   (як   загальної,   так  і  
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корекційної) й орієнтація її на розв’язання 
особистісних проблем і розвиток кожної 
людини; активні міждисциплінарні зв’язки з 
іншими науковими галузями, суб’єктом яких 
також виступає особа з психофізичними 
порушеннями; переосмислення дефектоло-
гією  окремих   концептуальних   положень»  
[5, с. 29]. За таких умов підвищення рівня 
якості професійної компетентності педагога 
є нагальною потребою сучасної психолого-
педагогічної науки і практики, а також одним 
із пріоритетних напрямів модернізації та 
фундаменталізації корекційної освіти в 
Україні на сучасних теоретико-
методологічних засадах.                                 
 Проблеми підвищення професійної 
компетентності педагогів, їхньої педагогічної 
майстерності стають дедалі більш 
значущими у теорії та практиці професійного 
розвитку педагогів, а саме вихователів, що 
працюють з дітьми з особливими освітніми 
потребами. Без знання технологічних 
підходів, принципів і конкретних методик 
роботи з дітьми з особливими освітніми 
потребами неможливі планування, органі-
зація та здійснення навчально-виховного та 
корекційно-реабілітаційного процесу. Техно-
логічно підготовленому фахівцю значно 
легше опанувати специфіку роботи з дітьми з 
особливими освітніми потребами й 
ефективно виконувати свої професійні 
функції. Отже, оптимальним є пошук нових 
методів, принципів і форм організації 
підвищення професійної компетентності  
вихователів груп спеціального призначення 
для дітей з особливими освітніми потребами. 
 Цей процес носить інноваційний і 
творчий характер, бо пов’язаний з постійним 
пошуком більш досконалих, ефективних 
способів організації методичних заходів з 
вихователями спеціальних груп дошкільних 
навчальних закладів  (ДНЗ) з урахуванням 
їхньої підготовленості (молоді спеціалісти, зі 
стажем педагогічної роботи,  не з фаховою 
освітою тощо).  

 Зазначимо, що впровадження моделі 
підвищення професійної компетентності 
вихователів засобами інтерактивних 
технологій в систему методичної роботи з 
фахівцями є відображенням об’єктивних 
вимог. Вони висуваються демократичним 
суспільством та  мають на меті забезпечити 
право на отримання якісних освітніх послуг 

дітям з особливими освітніми потребами 
незалежно від рівня їхнього розвитку.  

 На сучасному етапі розвитку 
корекційної освіти в Україні та інших 
країнах світу зростає роль досліджень, 
спрямованих на пошук ефективних шляхів 
організації і проведення навчально-виховної 
та корекційно-реабілітаційної  роботи з 
дітьми, які мають особливості психофізич-
ного розвитку, в загальноосвітньому 
просторі (В.Бондар, Е. Данілявічутє,  
В. Засенко, А. Колупаєва, С. Литовченко,  
С. Миронова, Ю. Найда, Т. Сак, Н. Софій,  
В. Синьов, Є. Синьова, С.Федоренко,  
В. Тищенко та ін.). Протягом останніх років 
з’явилася низка досліджень з проблеми 
підготовки майбутніх педагогів до роботи з 
дітьми з особливими потребами в 
загальноосвітньому просторі (О. Василенко, 
І.  Демченко, О. Завальнюк, А. Колупаєва,    
О. Мартинчук,   Л. Савчук, О.  Таранченко 
та ін.). Проблемі формування професійної 
компетентності фахівця присвятили свої 
дослідження українські та зарубіжні 
дослідники: І. Бех, О. Гаврилова, 
С. Миронова, М. Матвеєва, Г. Моска-
лик,  Н.  Гавриш,  О.  Дубасенюк,  К. Крутій,  
І. Романюк, Н. Баловсяк, І. Зимня, І. Зязюн, 
О.  Овчарук, Дж. Равен, 3. Семиченхо, 
С. Сисоєва, В. Сластьонін, А. Хуторський, 
І. Хафізулліна І. Єрмаков, І. Ящук та інші. 
Питання застосування нетрадиційних 
методів у роботі досліджувались як 
зарубіжними (В. Донхем, Л. Рейнольд та ін.), 
так  і  вітчизняними  (І.  Гладкіх,  В.  Гордін,  
О. Коротєєва, Е.  Міхайлова, Л. Струцька та 
ін.) вченими.  

Понад 2400 років тому Конфуцій 
сказав: «Те, що я чую, я забуваю. Те,що я 
бачу, пам’ятаю. Те, що я роблю, я 
розумію» [2, с. 44]. О. Пометун і 
Л. Піроженко на основі твердження відомого 
китайського педагога та філософа 
сформулював кредо інтерактивних 
технологій: «Те, що я чую, я забуваю. Те,що 
я бачу й чую, я трохи пам’ятаю. Те, що я 
чую, бачу, обговорюю, я починаю  розуміти. 
Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я 
набуваю знань і навичок. Коли я передаю 
знання іншим, я стаю майстром» [7, с. 14].  
Саме ці твердження обґрунтовують 
необхідність використання інтерактивних 
технологій у методичній роботі з педагогами.   
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Але залишається ще недостатньо 
вивченим питання використання інтерактив-
них технологій у методичній роботі для 
підвищення професійної компетентності 
вихователів спеціальних груп ДНЗ.  
 Основною метою статті є висвітлення 
доцільності застосування інтерактивних 
технологій у методичній роботі для 
підвищення професійної компетентності 
вихователів, що працюють з дітьми з 
особливими освітніми потребами.  
 Однією з пріоритетних постатей 
навчально-виховної та корекційно-реабіліта-
ційної роботи, що забезпечує дитині з 
особливостями психофізичного розвитку 
надання освітніх послуг, є вихователь 
дошкільного навчального закладу. Відтак, 
постає проблема ефективного підвищення  
професійної компетентності вихователів 
спеціальних груп.         
 Поняття «професійно-педагогічна 
компетентність» уперше було введено до 
наукового обігу Н. Кузьміною [3, с. 119]. 
Авторка так визначає професійно-педагогічну 
компетентність (педагога за фахом): це 
«сукупність умінь педагога як суб’єкта 
педагогічного впливу особливим чином 
структурувати наукове і практичне знання 
задля найкращого розв’язання педагогічних 
завдань» [3, с. 90]. Найбільш вдалим для 
нашого дослідження вважаємо формулюван-
ня І. Чемерис: «Професійна компетентність – 
це система теоретичної і практичної 
готовності особистості до ефективної 
самореалізації у професії, що реалізується 
через парадигму професійно значущих знань, 
умінь, якостей, здібностей, схильностей та 
досвіду професійної діяльності» [8, с.9]. 
Отже, під професійною компетентністю 
вихователів спеціальних груп ми розуміємо 
єдність теоретичної, практичної, особистісної 
готовності педагогів, що працюють з дітьми з 
особливими освітніми потребами, до 
здійснення навчально-виховної та корекційно-
реабілітаційної діяльності з дошкільниками.  
 Н. Кузьміна виокремлює п’ять 
структурних компонентів системи педагогіч-
ної діяльності: суб’єкт і об’єкт педагогічного 
впливу, предмет їхньої спільної діяльності, 
мета навчання та виховання, засоби 
педагогічної комунікації, що пов’язані між 
собою прямими й зворотніми зв’язками. До 
функціональних компонентів означеної 

системи Н. Кузьміна відносить: гностичний, 
проектувальний, конструктивний, комуніка-
тивний і організаторський [3, с.5]. 
Розвиваючи погляди Н. Кузьміної і врахо-
вуючи кільцеву структуру діяльності, 
О. Дубасенюк виокремлює такі компоненти 
(етапи) навчально-виховної діяльності: 
1) діагностувальний; 2) проектувально-цільо-
вий; 3) організаційний; 4) стимулюючо-
спонукальний; 5) контрольно-оцінний [1, с.91]. 
 Професійно-педагогічна компе-
тентність у системі виховання визначається 
вмінням педагога особливим чином 
структурувати наукові та практичні знання 
для ефективного розв’язання навчально-
виховних і корекційних завдань у роботі з 
дітьми з особливими освітніми потребами та 
їхніми батьками або особами, що їх 
замінюють. Особистісні знання та практичні 
навички в такому разі є результатом 
розвинених здібностей і спрямованості. Вони 
впливають на сприйняття педагогічних явищ, 
ситуацій, а також на способи їх перетворення. 
Професійно-педагогічна компетентність, що є 
показником підструктури професіоналізму 
особистості педагога-вихователя, – складне 
утворення. Зріла, сформована особистість 
педагога-вихователя – це професійна 
необхідність, зумовлена процесом пошуку 
способів формування особистості вихованця 
[5, с. 95].          
 Отже, професіональна компетентність 
вихователя спеціальної групи ДНЗ щодо  
навчально-виховної та корекційно-реабіліта-
ційної діяльності з дітьми з особливими 
освітніми потребами – інтегральна 
властивість. Вона водночас означає і процес, і 
результат творчої діяльності, концентрований 
показник особистісно-діяльнісної сутності 
вихователя, зумовлений мірою реалізації його 
моральної зрілості, відповідальності, 
професійного обов'зку. Професійна 
компетентність вихователя спеціальної групи 
ДНЗ щодо навчально-виховної та корекційно-
реабілітаційної роботи з дітьми з особливими 
освітніми потребами передбачає як 
обов’язковий компонент потреби фахівця у 
професійному самовдосконаленні.  
 Питання цілісності підвищення 
професійної компетентності педагога підіймає 
у  своєму  дослідженні  З. Курлянд  [4, с. 18].  
Цілісність підвищення професійної 
компетентності   вихователя,  що  працює  з 
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дітьми з особливими освітніми потребами, 
передбачає таку організацію методичної 
роботи з використанням інтерактивних 
технологій, при якій стимулюється активний 
стан усіх структурних компонентів 
особистості вихователя у їх єдності.  Це є 
можливим, коли методична робота, 
спрямована на особистісний розвиток 
педагогів; залучає їх до діалогу, співпраці, 
співтворчості, де переважає взаємо-
зацікавлений обмін особистісними думками 
між педагогами; залучає  їх до різноманітних 
видів діяльності, які розвивають педагогічні 
здібності і вміння, творчий потенціал, 
формують навички управління своїми 
психічними станами.  
        Тому робота методичної служби 
спрямована на створення цілісності 
педагогічного колективу, створення моделі 
методичної роботи. Це забезпечить вибір 
оптимальних інтерактивних технологій для 
організації підвищення професійної 
компетентності вихователів, що працюють з 
дітьми з особливими освітніми потребами.  
        Шукаючи шляхи професійного зростання 
вихователів, що працюють з такою 
категорією дітей, нами впроваджено у 
методичну роботу з вихователями 
спеціальних груп ДНЗ проект «Особистісно-
орієнтоване середовище та зона найближчого 
розвитку». Особистісно-орієнтоване середо-
вище навчання передбачає встановлення 
демократичного стилю взаємовідносин між 
методичною службою та вихователями, що 
працюють з дітьми з особливими освітніми 
потребами, в руслі педагогіки підтримки.  
Проект побудовано на принципах 
міжособистісного та ділового спілкування, 
самовизначення, самопрезентації. Техно-
логією реалізації проекту є організаційно-
діяльнісні ігри. Особливість організаційно-
діяльнісних ігор полягає в тому, що учасники, 
займаючи різні позиції в ігровому процесі, 
отримують різноманітний досвід і проходять 
комплексне підвищення професійної 
компетентності, а саме: 
– психологічно‑технологічної – набувають 
здатності технологічно, усвідомлюючи засоби 
та методи своєї роботи, здійснювати 
корекційну роботу з дітьми з особливими 
освітніми потребами, проводити роботу з 
батьками дітей або з особами, що їх 
замінюють; 
– організаційної – отримують мотиваційно-

ціннісне розуміння своїх професійних 
обов’язків; 
– особистісної – відбувається формування 
особистісної готовності займати активну 
життєву позицію, успішно реалізовувати свій 
особистісний потенціал у професії педагога і  
у житті в цілому.  

Для вирішення завдання підвищення 
професійної компетентності сформовані три 
професійні групи за інтересами: «Розвивальна 
педагогіка», «Корекційна педагогіка», 
«Психолого-педагогічне консультування 
батьків». У таких групах учасники можуть 
краще зосередитися на своїх професійних 
інтересах, обговорювати професійні 
проблеми та відпрацьовувати засоби їх 
вирішення. Методична робота відбувається у 
формах практичного консультування і його 
рефлексії; обговорення проблемних тем із 
галузі психолого-педагогічного та 
корекційного  напрямків консультування 
щодо професійних перспектив вихователів, 
які працюють з дітьми з особливими 
освітніми потребами. Перед учасниками 
методичного заходу  ставлять складні 
завдання та проблемні питання, а потім 
організовується освітній простір, де учасники 
самі прагнуть знайти на них відповіді.  
        Під час методичних заходів проводяться 
диспути, дискусії, вихователі активно 
залучаються до групової роботи й 
інтерактивних вправ. Отже, проект 
реалізується завдяки діям самих учасників, за 
рахунок яких вирішуються завдання 
підвищення професійної компетентності 
педагогів, що працюють з дітьми з 
особливими освітніми потребами. У кожного 
учасника  методичного  заходу  є  можливість 
побувати в ролі консультанта,  взяти участь у 
групових дискусіях, презентувати результати 
групової роботи на широку аудиторію. Усе 
це дозволяє учасникам програми побачити 
процес створення розвивальних заходів з 
різних позицій, зрозуміти його різні сторони 
й особливості, отримати досвід реальної 
роботи, поділитися досвідом роботи з 
молодими спеціалістами.   
        У результаті нами визначено показники 
сформованості професійної компетентності 
вихователів, що працюють з дітьми з 
особливими освітніми потребами:  здатність 
до соціальної взаємодії, співпраці та 
вирішення конфліктів у соціальній і 
професійній   сферах,   до   толерантності,  
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педагогічної мобільності;   здатність викорис-
товувати знання в освітній і професійній 
діяльності; здатність використовувати 
нормативно-правові документи у власній 
професійній діяльності; здатність 
усвідомлювати соціальну значущість своєї 
професії, мати мотивацію до виконання 
професійної діяльності; здатність впливати 
на загальний рівень власної професійної 
діяльності, розширювати інноваційне поле 
освітнього середовища;  здатність до емпатії, 
коректного й адекватного сприйняття дітей з 
особливими освітніми потребами;  здатність 
аналізувати соціально-значущі проблеми та 
процеси, виявляти сутність проблем, які 
виникають в ході професійної діяльності;  
готовність до організації корекційно-
розвивального середовища, його 
методичного забезпечення та проведення 
корекційно-реабілітаційної  роботи з 
метою успішної реабілітації дітей з 
особливими освітніми потребами;  готовність 

до взаємодії з родинами дітей з  особливими 
освітніми потребами щодо здійснення 
технологічного супроводу;  здатність здійс-
нювати динамічне спостереження за ходом 
корекційно‑реабілітаційного впливу з метою 
оцінки його ефективності;  здатність 
аналізувати основні технології психолого-
педагогічного – супроводу корекційного 
процесу. 
        Отже, підвищення професійної 
компетентності вихователів, що працюють з 
дітьми з особливими освітніми потребами, 
шляхом засвоєння різноманітних форм і 
методів активного навчання допомагає 
педагогам швидше набути професійного 
досвіду. Його джерелом є педагогічна 
діяльність, осмислена з точки зору й суті, 
цілей і технологій. Інтерактивні технології у 
методичній роботі з фахівцями впливають на 
характер педагогічних процесів, професійних 
стосунків, їх удосконалення та гармонізацію.  
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А. С. Попова  
ШВЕДСЬКИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ З 
МІГРАНТАМИ 

Післядипломна освіта визнається 
елементом націоналної системи безперерв-
ної освіти. Розвиток цього сегмента свідчить 
про конкурентоздатність існуючої державної 
системи освіти і передбачає підвищення 
соціального та професійного рівнів фахівців. 
Новостворений інститут соціальної роботи в 
Україні має порівняно зі Швецією, США й 
іншими флагманами в освіті соціальних 
працівників невелику історію і досвід, що 
характеризуються появою низки проблем. 
Однією з головних визнається відсутність 
державної ланки, яка б регулювала процес 
професійного навчання фахівців соціальної 
сфери впродовж їхньої трудової діяльності. 

Для здійснення післядипломної освіти 
у вищих навчальних закладах України 
створені інститути, факультети або центри 
післядипломної освіти. В цих структурних 
підрозділах зосереджено: довузівську 
підготовку; перепідготовку (друга вища 
освіта); підвищення кваліфікації і навіть 
магістерську підготовку. Але наявність такої 
розгалуженої структури організацій та 
учбових закладів не дає змогу охопити всі 
професійні групи та їх вузькі спеціалізації. 
Серед них – соціальні працівники, що 
працюють з мігрантами. Актуальність їхньої 
професійної діяльності набуває все більшого 
значення у зв’язку із воєнним конфліктом на 
Сході України. Швеція є безперечним 
освітнім лідером з цінним теоретичним і 
практичним досвідом організації 
післядипломної підготовки соціальних 
працівників до роботи з мігрантами, 
вивчення якого надзвичайно важливе для 
проведення освітніх реформ в Україні. 

У функціонуванні післядипломної 
освіти сьогодні існує багато проблем. Їх 
досліджують такі фахівці педагогічної, 
юридичної, психологічної науки, як  
О. Бондарчук, М. Васильєва, М. Гадецький, 
М. Курко, О. Нежинська, В. Олійник, 
О. Ситніков, Р. Шаповал,. Деякі аспекти 
впровадження позитивного досвіду 
післядипломної освіти для соціальних 
працівників представлені у роботах 

О. Карпенко, А. Кулікової, Т. Логвиненко, 
О. Ольхович, В. Тименка.  

Аналіз вітчизняних досліджень із 
порівняльної педагогіки засвідчив, що проблема 
післядипломної підготовки соціальних 
працівників до роботи з мігрантами у Швеції не 
була предметом системного вивчення. У той час 
розкриття теоретичного і практичного досвіду 
цієї країни допоможе пришвидшити процес 
модернізації системи вітчизняної післядиплом-
ної освіти.  

З урахуванням європейської традиції 
післядипломна освіта (англ. postgraduate edu-
cation) – це освіта, що здобувається після 
отримання першого ступеню вищої освіти, 
тобто бакалавра. Післядипломна освіта в 
значенні «postgraduate education» означає 
отримання звання магістра або доктора. У 
цьому контексті не йдеться про 
післядипломну кваліфікацію як про 
формальне розширення навичок у межах 
отриманого профілю або ж перепідготовку, 
як це часто трактується українським 
законодавством [2]. 

Закон Швеції «Про вищу 
освіту» (Higher Education Act) встановлює, 
що післядипломна освіта країни складається 
з таких видів, як магістратура (MSW 
Programs), аспірантура (PhD in Social Work 
Programs), докторантура (DSW Programs) у 
галузі соціальної роботи, а також курсів 
підвищення кваліфікації (Graduate 
Certificates) [6]. 

Післядипломна професійна підготов-
ка соціальних працівників здійснюється в 
університетах Швеції. Структура підготовки 
визначається Національною колегією з 
питань соціальної роботи та громадського 
управління (The National Board of Education 
for Social Work and Public Administration).  

Особливість шведської системи 
підготовки соціальних працівників полягає у 
тому, що на бакалаврському рівні готують 
«генералістичного соціального працівника» з 
системою еклектичних знань, здатного до 
вирішення соціальних проблем, пов’язаних із 
втручанням у  системи різних  рівнів, а також  
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до координації, обміну ресурсами та 
співпраці.  

Випускники проходять трирівневу 
систему ліцензування. Це підтверджує право 
соціальних працівників здійснювати 
практичну професійну діяльність. Перший 
рівень – ліцензування бакалаврів у галузі 
соціальної роботи (видача права на 
практичну діяльність). Соціальні працівники 
з дипломом цього рівня освіти можуть бути 
помічниками або безпосередніми 
виконавцями соціального обслуговування, 
проте не можуть обіймати посади 
супервізорів, діагностів й керівників. Другий 
рівень – ліцензування магістрів – вимагає 
завершення другого циклу навчання і 
складання стандартизованих іспитів. Третій 
рівень – клінічне ліцензування – вимагає 
завершення другого циклу навчання і 
підтвердження існуючої ліцензії другого 
рівня. З ліцензією другого і третього 
ступенів соціальний працівник може 
працювати супервізором, діагностом і 
керівником соціальної установи, проте 
призначення на посади вимагає проходження 
обов’язкового післядипломного навчання. 

Магістерський цикл передбачає два 
загальних академічних ступеня: магістр 
(«masterexamen») – однорічна програма, що 
дорівнює 60 кредитам ECTS, і магістр 
(«magisterexamen») – дворічна програма, що 
передбачає навчання в межах 120 кредитів 
ECTS. Формально вони належать до одного 
рівня, але відрізняються тим, що дворічні 
програми зазвичай пов’язані з більш 
глибоким вивченням предметів і можуть 
включати період стажування. Умовою 
прийому на магістерський (другий) рівень є 
завершення трирічної бакалаврської (базової) 
освіти в одному зі швецьких вищих 
навчальних закладів, тобто наявність ступеня 
бакалавра або її міжнародного еквівалента 
(180 залікових одиниць). У виключних 
випадках достатнім для вступу може бути 
наявність у вступника відповідних 
спеціальних знань і навичок. 

Третій (науковий) рівень освіти веде 
до отримання наукового ступеня ліцензіата 
(licenciatexamen), відповідного двом рокам 
дослідницької роботи (120 ECTS), або 
доктора («doktorsexamen») – чотири роки 
(240 ECTS), і є цікавим етапом для тих 
соціальних працівників, хто бажає займатися 

науковими дослідженнями у соціальній сфері
[5, c. 111–121].  

Післядипломна професійна освіта для 
соціальних працівників  гнучка і мобільна. 
Вона може здійснюватися у трьох формах: 
післядипломні он-лайн курси (навчання 
відбувається у віртуальному класі), 
комбіноване навчання (поєднання 
дистанційної та очної форм навчання), 
аудиторне (традиційна форма навчання, що 
передбачає очне відвідування програм і 
курсів). 

У законі Швеції «Про вищу освіту» 
конкретизовані вимоги щодо розробки 
навчальних програм для кожного з циклів 
вищої освіти. Вони ґрунтуються на 
необхідності уточнення ключових аспектів 
підготовки фахівців, зокрема соціальної 
сфери. 

Курси та програми навчання другого 
циклу передбачають набуття спеціальних 
знань, компетентностей і навичок, 
пов’язаних з курсами та програмами 
першого циклу навчання. Крім того, курси та 
програми першого циклу навчання повинні 
стимулювати [8]: 
 розвиток здатності студентів до інтеграції 

знань та їх автономного використання;  
 розвиток здатності студентів до 

вирішення складних явищ, проблем і 
ситуацій; 

 розвиток професійного або наукового 
потенціалу студентів,  що вимагає 
значної автономії.  

На додаток до вимог курсів і 
навчальних програм першого, другого 
циклів, курси і навчальні програми третього 
рівня мають розвивати знання та навички, 
необхідні для проведення автономного 
дослідження.  

Отже, шведська система післядиплом-
ного навчання соціальних працівників 
складається з чотирьох компонентів, три з 
яких (магістратура, аспірантура і 
докторантура) є розвиненими в Україні, 
проте вважаються основною освітою. 
Четверта ланка післядипломного навчання 
Швеції – курси підвищення кваліфікації – є 
розгалуженою мережею організацій, де 
ведеться вузькопрофільна підготовка 
соціальних працівників до роботи з різними 
категоріями населення, зокрема мігрантами. 

Коли розглядати післядипломну освіту  
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соціальних працівників у контексті 
українського законодавства й трактувати її як 
«спеціалізоване вдосконалення освіти та 
професійної підготовки особи шляхом 
поглиблення, розширення й оновлення її 
професійних знань, умінь і навичок або 
отримання іншої спеціальності на основі 
здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного 
рівня та практичного досвіду» [1], то згідно з 
таким державним визначенням особи після 
проходження післядипломної освіти видає-
ться «документ про післядипломну освіту», а 
не науковий ступінь, такий як магістр чи 
доктор. В Україні  післядипломною освітою 
вважають освіту дорослих. 

Українське трактування «післядип-
ломної освіти» більш збігається з 
трактуванням поняття «неформальної освіти» 
у Швеції. Є спільна цільова група – дорослі 
особи, що вже мають освіту, але, бажають 
підвищити свій професійний рівень. 

Система неформальної освіти Швеції є 
комплексом організацій, що включають в 
себе Народні Вищі Школи та Навчальні 
асоціації під керівництвом Міністерства 
освіти. Процес навчання в них відбувається 
на добровільних засадах, проте має 
організований і систематичний характер. 
Система неформальної освіти для соціальних 
працівників представлена у формі курсів 
підвищення кваліфікації. 

Аналіз наукової літератури свідчить 
про те, що система неформальної освіти 
соціальних працівників також включає курси 
підвищення кваліфікації за запитом агенцій 
соціальної сфери з метою підготовки фахівців 
до роботи з новими проектами, які 
реалізуються у галузі соціальної політики. 

Провідним закладом Швеції, який 
пропонує курси підвищення кваліфікації для 
соціальних працівників, що працюють з 
мігрантами, є Інститут досліджень з питань 
міграції,   етнічної   приналежності   і  
суспільства – REMESO. Провідною метою 
організації є здійснення досліджень у галузі 
міжнародної міграції, етнічного різноманіття 
і громадянства та змін, що відбулися під 
впливом ринкових процесів [4].  

REMESO розпочало свою діяльність у 
2008 році завдяки фінансовій підтримці 
«Центра підвищення кваліфікації», Шведсь-
кого дослідницького комітету з питань 
охорони здоров’я, трудового життя і 
благополуччя (FAS). Діяльність REMESO 

стало передумовою для створення Фас-
центру передового досвіду у Лінчепінгському 
університеті. Його метою є проведення 
досліджень, що поєднують знання трудового 
ринку, міграції й етнічної приналежності. 

У січні 2009 року REMESO 
започаткувало діяльність Вищої школи, 
основним полем наукового дослідження якої 
є питання міграції, етнічної приналежності і 
суспільства. Основною діяльністю Школи є 
проведення лекцій, семінарів і конференцій 
для шведів та іноземців, що стосуються 
питань міграції й етнічної приналежності. 

Центр підвищення кваліфікації має 
навчальну програму третього циклу 
«Етнічність і міграційні дослідження» і 
Міжнародну вищу школу, що займається 
питаннями міграції, етнічної приналежності і 
суспільства. REMESO є структурним підрозді-
лом Факультету соціального забезпечення і 
здійснює навчання бакалаврів у галузі 
соціального та культурного аналізу, магістрів 
соціальних наук. 

Вища школа міграції, етнічної 
приналежності і суспільства – REMESO – 
пропонує курси для шведських і міжнародних 
аспірантів (PhD або MA), які стосуються 
різних теоретичних, методологічних і 
емпіричних точок зору з питань міжнародної 
міграції. Курси проводяться співробітниками 
REMESO і міжнародними лекторами [3].  

Інститут REMESO налічує близько  
40 дослідників, які приходять з різних 
організацій і мають досвід роботи у 
Національному інституті трудового життя, 
Департаменту етнічних досліджень, 
Лінчепінг університету. REMESO також має 
у штаті дослідників з інших відомств і 
університетів. REMESO також приймає 
іноземних гостей на період тривалого 
проживання, які після завершення програми 
другого і третього циклів беруть участь в 
курсах в Remeso Graduate School. REMESO 
дотримується етичних норм, встановлених 
національними дослідницькими порадами та 
дослідницьким співтовариством.  

Отже, Швеція має своєрідну систему 
післядипломної освіти, що включає у себе 
чотири рівні підготовки соціальних 
працівників, ліцензування практичної діяль-
ності фахівців соціальної сфери та 
дотримання чітких правил ієрархії професій-
ного зростання. Шведський досвід організації 
післядипломної  освіти  представлений комбі- 
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нованою системою. Вона поєднує програми 
та курси (другого і третього рівнів) вищої 
освіти і неформальну освіту (курси 
підвищення кваліфікації). Метою шведської 
післядипломної освіти є сприяння 
задоволенню інтересів громадян у постійному 
підвищенні професійно-кваліфікаційного 
рівня, запобігання втратам продуктивних сил 
шляхом системного оновлення та корекції 

професійної підготовленості фахівців до 
змінюваних умов духовно-інтелектуального 
потенціалу та матеріального виробництва. 
Післядипломна освіта виступає одним із 
засобів соціального та професійного 
зростання фахівців, забезпечує потреби 
суспільства і держави у конкуренто-
спроможних фахівцях. 
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І. В. Мелешко 

СОЦІАЛЬНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ 
ЛІБЕРАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ФІНЛЯНДІЇ 

Сьогодні в Україні спостерігається 
активне підвищення інтересу до освіти 
дорослих. Вона є особливим підрозділом 
складової частини національної системи, що 
об’єднує традиційну (формальну) та 
неформальну освіту. Неформальна освіта як 
одна із складових освіти дорослих  
відображає економічні, соціальні та 
культурні реалії суспільства, сприяє 

всебічному розвитку дорослої людини в 
період її самостійного життя, є окремою 
системою, що потребує особливих методів 
та підходів, особливої філософії і особливих 
викладачів [1].  

Фінська концепція неформального 
навчання надає можливість дорослим 
здобувати освіту в різних умовах, сприяє 
отриманню та  оновленню  знань,  навичок  і 
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компетентностей, необхідних для підтримки 
активної життєдіяльності й самореалізації 
дорослої особистості відповідно до вимог 
сучасності та ринку праці [3]. Стає 
очевидним, що диплом про вищу освіту не 
може гарантувати випускнику вищого 
навчального закладу отримання бажаної 
роботи та інколи не відповідає вимогам 
сучасних роботодавців. Підтримка та 
реалізація сучасних концепцій у рамках 
розвитку національної освіти вимагає 
глибокого розуміння справжніх причин 
виникнення та розвитку концепції 
неформальної освіти дорослих і навчання 
протягом життя. За визнанням експертів, 
Фінляндія отримала статус однієї з 
найуспішніших країн у галузі освіти 
дорослих і, за результатами міжнародних 
досліджень, займає провідне місце в Європі 
за якістю підготовки та конкуренто-
спроможністю дорослих на ринку праці [5]. 

П. Беланже,  Ж. Богар,  Ж. Делор,  
Н. Нікандров, О. Огієнко аналізують сучасні 
концепції освіти дорослих, які набувають 
особливого значення у зв’язку з глобаль-
ними змінами у суспільстві: розвиток 
інформаційного суспільства, демократи-
зація, гуманізація освіти, соціалізація 
дорослої людини, інтеграція та розвиток 
освітнього суспільства, індивідуалізація та 
інтернаціоналізація освіти. Розвиток концеп-
ції освіти дорослих розглядається у 
контексті взаємодії «особистість-суспільст-
во» у наукових роботах Л. Анциферова, І. Кон, 
В. Лісовского, В. Пуляєва, В. Онушкіна, 
В. Ядова. Найбільш ґрунтовні дослідження 
стосовно освіти дорослих ми знаходимо у 
працях   Й. Андерсена,  Х. Коч,  М. Ноулз,  
М. Остіні. 

Проблеми розвитку та становлення 
неформальної освіти дорослих відображено 
у розвідках  Л. Анциферова,  Т. Голуб,  
С. Змєєва, Ю. Кулюткіна, М. Махліна,  
О. Огієнко. Особливого значення мають 
порівняльні дослідження системи освіти 
дорослих з таких проблем, як надання 
рівних освітніх можливостей дорослим та їх 
участь у навчанні; освіта жінок, людей 
пенсійного віку, дорослої молоді, іммігран-
тів; особливості дорослого учня, безробіт-
них, маргінальних груп; підготовка працівни-
ків для освіти дорослих (Н. Вербицька,  
В. Давидова, Т. Голуб, М. Громкова, Г. Деся-
тов, О. Заболотна, Г. Корсун, Ю. Лавриш,  

І. Литовченко,   Н. Ничкалов,   О. Огієнко,  
В. Онушкін, І. Ставицька, О. Чугай).  

У працях сучасних науковців 
досліджуються проблеми освіти дорослих 
для практичної реалізації концепції освіти 
дорослих з метою створення та навчання 
протягом всього життя. Все це може стати 
основою для практичної реалізації 
розроблених концепцій і виявлення позитив-
ного досвіду розвитку системи освіти 
дорослих. Проаналізовані нами дослідження 
засвідчують, що розвиток неформальної 
освіти дорослих як складової національної 
освіти у великій мірі залежить від 
політичних, економічних і соціально-
культурних факторів, розвитку країни в 
цілому та відношень всередині окремих 
регіонів. Але принципово важливо 
розглядати неформальну освіту дорослих як 
соціально-педагогічне явище, виділити 
загальні продуктивні тенденції її розвитку 
та їх значення для освіти дорослих  
(С. Вершловський,  А. Даринський, А. Жанн, 
Ф. Кумбс, С. Тангян). 

Фінська система освіти дорослих 
залишається прикладом наслідування для 
багатьох країн. Фінляндія – одна з 
небагатьох країн, яка слідувала та слідує 
своєму власному шляхові активного 
розвитку та вдосконалення освітньої 
системи, започаткувала, а потім успішно 
впровадила систему оцінювання (валідації) 
результатів неформальної освіти як одного з 
чинників успішності системи освіти 
дорослих. Варто зазначити, що сучасна 
система фінської освіти розглядається 
провідними вченими й освітянами як 
феномен майже близький до ідеальної 
структурної одиниці у галузі освіти в цілому.  
Отже, його вивчення має і педагогічне,  і 
наукове значення для покращення та 
реформування освіти дорослих в Україні. 
Вивчення наукової літератури та 
нормативних документів дає підстави 
стверджувати, що неформальна освіта 
дорослих Фінляндії існує на всіх етапах 
навчання дорослих,  має певні властивості й 
особливості, притаманні кожному етапу [6; 7].   

Мета статті – розглянути 
неформальну освіту дорослих Фінляндії в 
соціальному, економічному та культурному 
контексті. 

Ключові принципи неформальної 
освіти дорослих Фінляндії починають 
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прослідковуватись ще з початкової освіти, в 
основі якої є повага до учнів, незалежно від 
їхнього соціального статусу. Навчання 
поєднується з альтернативними педагогіч-
ними підходами. Вони націлені на створення 
«середовища розвитку» (концепція «сильної 
школи», яка здатна піднімати слабких і 
посередніх учнів до максимально можливого 
рівня знань). Фінська освіта слідує 
конструктивістським моделям навчання. В їх 
основу покладено ідеї Піаже, (увага 
зосереджується на власній активності учня у 
навчанні). При тому  повністю відсутня 
процедура «диференціації» шклярів. Отже, 
можемо зазначити, що фінська модель 
навчання формує стале і позитивне 
відношення до навчання протягом життя, 
починаючи з дошкільного віку [4]. 

Одною із головних особливостей 
фінської системи освіти є надзвичайно 
серйозне відношення до розвитку 
особистості як гаранту майбутнього успіху 
суспільства. Науковці та експерти в галузі 
освіти наголошують, що в освітньому 
процесі доросла людина (особистість) 
повинна стати активним суб’єктом навчання, 
метою якої є власний розвиток, отримання 
нових знань, соціальна адаптація та 
інтегрування в сучасний соціум. За І. Литов-
ченко, для побудови та організації 
ефективної навчальної діяльності потрібно 
знати про особливості дорослого учня в 
контексті навчального процесу [1]. Фінська 
неформальна освіта (ліберальна освіта) 
розглядає дорослу людину у таких вимірах: 
духовна людина, творча людина, робоча 
людина, освічена людина, соціальна людина, 
екологічно освічена людина та інтегрована 
людина [2]. 

Соціально-економічні зміни Фінлян-
дії вимагають від дорослої особистості 
наявності нових базових знань, умінь і 
навичок, що забезпечують активну участь у 
професійному, сімейному та суспільному 
житті. Заключні документи Лісабонського 
саміту (параграф 26) відносять до таких 
навичок: комп’ютерну грамотність, іноземні 
мови, технологічну культуру та підприєм-
ництво. Соціальні навички,  такі як 
впевненість у собі, відповідальність за власну 
долю, уміння ризикувати, також стають все 
більш важливими у сучасному світі. До цього 
переліку можна додати вміння вчитися, 
вміння адаптуватися до змін, вміння 
орієнтуватися в потоці інформації [7; 8].  

Науковці розглядають фінську 
неформальну освіту дорослих (ліберальну 
освіту) як механізм формування громадян-
ськості та демократії через вищі народні школи, 
в основі яких покладені принципи ліберальної 
освіти та фолкеоплюснінгу (феномен 
скандинавської моделі освіти, що відіграв 
важливу роль у становленні, розвитку та 
функціонуванні неформальної освіти дорослих 
у Фінляндії) [2].  Ліберальна освіта дорослих є 
найбільш вдалим рішенням в умовах 
становлення та демократизації громадянського 
суспільства [3]. Головним завданням 
ліберальної освіти Фінляндії є розвиток:  
– важливих фундаментальних цінностей і 

етики; 
– індивідуальних навичок і відносин; 
– професійної підготовки;  
– знань власної культури та культури інших 

народів; 
– співпраці, прагнення приносити користь 

суспільству;  
– екологічної грамотності [6]. 

Неформальна (ліберальна) освіта 
дорослих розглядається як прагнення 
отримати знання для життя в сучасному, 
інноваційному суспільстві з метою подолання 
або/та зменшення життєвих негараздів і 
проблем. Важливим чинником є виявлення 
інтересу дорослої особистості до 
саморозвитку й отримання нових перспектив 
у процесі неформального навчання протягом 
усього життя людини. Вартим уваги є те, що 
різноманітні заклади неформальної освіти 
(центри та університети для дорослих, 
народні школи, освітні групи та курси) у своїх 
навчальних програмах враховують 
професійний, соціальний і життєвий досвід, 
освітні потреби, інтереси, мотивацію та 
сподівання самих дорослих. 

Неформальна освіта (ліберальна 
освіта) надає рівні можливості для дорослих, 
не замінює традиційну освіту, а лише 
компенсує її недоліки та задовольняє нагальні 
потреби залишених поза традиційною 
освітою певних груп населення. Це і пояснює 
зацікавленість дорослих у такій формі 
навчання, яка більш ефективно задовольняє 
та відповідає їхнім потребам. Фінська 
неформальна освіта є засобом оволодіння 
дієвими та функціональними знаннями та 
навичками, які потім стають у нагоді в 
повсякденному та професійному житті.   

Більшість дослідників виділяють й 
спільні риси,  що  притаманні    неформальній  
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освіті та відрізняють її від формальної, а саме:  
– навчальна діяльність не відбувається в 

закладах формальної освіти; 
– задовольняє різноманітні освітні потреби 

різних вікових груп і різних верств 
населення; 

–  результати такої освіти не визнаються 
офіційно (не надається легалізований 
диплом). 

Фіни досягли абсолютного консенсусу 
та посилили навчання з тих напрямків, які 
безпосередньо впливають на рівень суспільно-
економічного розвитку, а саме: мови, 
технології, екології та підприємництва [4]. 
Тому можемо стверджувати, що фінська 
ліберальна освіта дорослих має такі характерні 
риси:  
– зосередженість на розвиткові, постійному 

вдосконаленні вже набутих вмінь, знань і 
навичок; 

– адаптація до вимог суспільства; 
– зацікавленість самих учасників процесу в 

отриманні якісних знань і результатів задля 
вирішення життєвих проблем; 

– забезпечення дорослих можливістю 
удосконалювати власні здібності, навички 
та знання у вирішенні питань, що пов’язані 
з професійною   сферою   діяльності   (у   
цьому випадку, неформальна освіта стає 
засобом постійного удосконалення); 

– процес самооцінювання дорослих, що   
фокусується на аналізі (бажання – потреби – 
недоліки – переваги – можливості) [5; 8]. 

        Отже, можемо констатувати, що 
правильна технологія організації ліберальної 
освіти дорослих дає можливість 
удосконалювати та покращувати  професійні 
компетентності. Вони є необхідними для 
реалізації творчого потенціалу та розкривають 
справжні потреби кожної особистості, які є 

однаково важливими протягом усього життя 
дорослої людини. Cаме ліберальна освіта, 
доступна для всіх, сприяє вирішенню такого 
важливого завдання: допомогти зрозуміти світ 
і зрозуміти інших для того, щоб краще 
зрозуміти самого себе [6]. 

Неформальна освіта дорослих як 
соціальний рух має на меті вирішити проблему 
рівності та економічного розвитку, особливо 
відносно маргінальних груп. Освіта повинна 
бути повністю направлена на розвиток 
людської особистості [5; 6]. 

Неформальна освіта Фінляндії є 
гнучкою системою, яка може приймати 
різноманітні форми у відповідь на вимоги та 
потреби різних людей, різних вікових 
категорій або верств населення. Вона  
забезпечує гнучкий підхід до змісту освіти для 
дорослих завдяки різноманітності освітніх 
програм; залучає дорослих до організації 
навчального процесу; створює умови для 
середовища успіху; гарантує загальний 
неперервний доступ до освіти з метою 
отримання та оновлення навичок, необхідних 
для входження в інформаційне суспільство [8]. 
Політика фінської ліберальної освіти дорослих 
вирішує низку важливих проблем. Ліберальна 
освіта розглядається як соціальна політика, що 
сприяє розвитку соціалізації в суспільстві, 
активної участі дорослих у всіх сферах життя. 
Але це ще й культурна політика, спрямована 
на розвиток і зміцнення громадянськості в 
суспільстві соціальних змін. Ліберальна освіта 
дорослих зорієнтована на розвиток 
особистості, позитивне ставлення до співпраці, 
удосконалюючи професійні знання та вміння, 
які є необхідними для активної громадянської 
участі в житті суспільства [2].  
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О.Л. Ткаченко  
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІОГЕНЕЗУ 

ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ 
ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН 

 Обґрунтування 
застосування інновацій-
них технологій задля 
розвитку особистісно-

професійної компетентності і педагогів, і 
дорослого населення потребує насамперед 
розуміння теоретичних основ особливостей 
розвитку професіоналізму як результату 
професіогенезу дорослої людини. 

У цій статті нами представлені 
результати теоретичного аналізу особливос-
тей процесів професіогенезу дорослого 
населення, їхньої диференціації у залежності 
від етапів професійного розвитку і вікових 
категорій та обумовленості сучасними 
інноваційними змінами. 

Проблемі професійного розвитку 
людини, становленню її професіоналізму в 
контексті гуманістичних підходів присвячені 
наукові  праці  Є.  Барбіної,   А.  Деркача,  
І. Зязюна, Є. Климова, В. Коротова, Н. Кузь-
міної,  М.   Кухарєва,   Ю.  Поварьонкова,  
О.  Романової,   В.  Рибалки,  Т. Сорочан,  
Н. Тарасевич, В. Шадрикова та багатьох 
інших вчених. 

Відомо, що професіоналізмом є висока 
підготовленість до здійснення задач 
професійної діяльності. Вона дає можливість 
досягати значних якісних і кількісних 
результатів праці з найменшими затратами 

часу, розумових і фізичних сил на основі 
застосування раціональних прийомів 
виконання робочих задач. 

Ми розглядаємо професіоналізм як 
результат професіогенезу. Професіогенезом є 
розвиток і зміна особистості, її трансформа-
ція, обумовлена засвоєнням й виконанням 
професійної діяльності, тобто процес 
розвитку особистості як професіонала від 
початківця до майстра [3, с. 360].  

Дослідження психолого-педагогічних 
основ розвитку професіоналізму дозволило 
нам з’ясувати, що, по-перше, професійний 
розвиток варто розглядати як неперервний 
процес, що триває протягом усього життя, і, 
по-друге, професійний шлях особистості і 
його основні етапи нерозривно пов’язані з 
віковою динамікою і загальним становлен-
ням особистості. 

Проблема періодизації професійного 
становлення та професійної динаміки 
особистості широко обговорюється вітчизня-
ними і зарубіжними науковцями.  

Згідно теорії професійного розвитку 
Д. Сьюпера, індивідуальні професійні 
переваги і типи кар’єр розглядають як 
спробу людини реалізувати «Я-концепцію». 
Залежно від того, як особистість представляє 
свою професію, вона приймає на себе 
відповідні   ролі   професії   зі   збереженням  
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власних цінностей. Така онтогенетична 
періодизація в якості тимчасового 
(формального) фактора виділення етапів 
використовує хронологічний вік суб'єкта 
праці. Д. Сьюпер спирався на періодизації 
життєвого шляху особистості, запропоновані 
Ш. Бюллером і Е. Еріксоном [4].  

Нами зроблена спроба узагальнення 
етапів професійного розвитку дорослої 
людини у відповідності до вікових періодів, 
на підставі виділених Д. Сьюпером етапів 
професійного розвитку та Р. Хейвігхерстом 
етапів професійного шляху (де нами не 
враховувалися ті етапи, які не пов’язані зі 
станом дорослої людини, тобто етапи росту, 
самовизначення, ідентифікації з працівником 
та набуття основних трудових навичок і 
формування працьовитості). 
 Етап набуття конкретної професійної 

ідентичності (від 15 до 24 років). 
Передбачає вибір професії та підготовку 
себе до неї; здобуття певного трудового 
досвіду. Цей етап пов’язаний зі спробами 
розібратися і визначитися у своїх фахових 
потребах, інтересах, здібностях, цінностях 
і можливостях, припущенням можливих 
варіантів професійної кар’єри. До кінця 
цього етапу починається освоєння обраної 
професії. Початок створення власного 
професійного портфоліо. 

 Етап становлення професіонала (від 25 до 
45 років). Передбачає удосконалення 
професійних здібностей і майстерності в 
рамках можливостей, наданих роботою. 
Відбувається просування кар’єрними 
сходами, зміцнення службового стано-
вища. Відзначається бажанням посісти 
належне місце в обраній діяльності, 
створення власного професійного портфо-
ліо. Цей етап виявляється найбільш 
творчим. 

 Етап збереження досягнутого або робота 
на благо суспільства (від 45 до 64 років). 
Характеризується бажанням зберегти за 
собою те становище, якого доросла 
людина домоглася на попередньому етапі. 
Характеризується досягненням піка своєї 
професійної кар’єри. 

 Етап міркування про продуктивний період 
професійної діяльності або спаду (після 65 
років). Етап, пов’язаний з підбиттям 
підсумків, спогадами про професійні 
досягнення. Відзначається зменшенням 

фізичних і розумових сил. Характер 
роботи змінюється, відповідає можли-
востям людини, які знижуються. 

Наведені авторами вікові межі 
потребують продовження дослідження щодо 
змін у зв’язку із загальносвітовими й 
українськими, тенденціями збільшення 
тривалості життя й, зокрема, економічно 
активного періоду життя дорослого 
населення. 

Запропонована Є. Климовим класифіка-
ція етапів розвитку професіонала також 
викликає значний науковий інтерес [2]. У 
своїх дослідженнях він виділяє такі етапи: 
оптанта, адепта, адаптації, інтернала, 
майстерності, авторитету, наставництва.  

Етап оптанта характеризується 
вибором взагалі професії та ймовірним 
вступом до вищого навчального закладу. На 
цьому етапі часто виникає проблема 
вимушеної зміни професії (переведення до 
іншого ВНЗ, факультету тощо). 

Етап адепта – початок професійної 
діяльності, коли молода людина стає на шлях 
прихильності до професії й опановує її 
(тобто навчається за обраною спеціальністю). 

Етап адаптації або етап звикання молодо-
го фахівця до безпосередньої роботи. Фахівець 
адаптується до норм колективу, до якого він 
потрапляє, засвоює усі тонкощі роботи. 

Етап інтернала – етап, на якому доросла 
людина може самостійно справлятися зі своїми 
професійними обов’язками, активно долучається 
до професійних заходів. 

На наступному етапі майстерності люди-
на знайшла свій індивідуальний, неповторний 
стиль діяльності, має стабільно високі результати 
і деякі формальні показники своєї кваліфікації 
(категорію, розряд). 

Етап авторитету – продовження етапу 
майстерності, відрізняється тим, що людина на 
цьому етапі є майстром своєї справи: – свої 
професійні задачі вирішує за рахунок великого 
досвіду, умілості, уміння організувати роботу. 

Етап наставництва – це етап, на якому 
авторитетний майстер має учнів, послідовників, 
колег, що готові переймати його досвід [2]. 

Отже, професійному розвитку властива 
певна динаміка особистісного й професійного 
становлення на різних етапах життєвого шляху, в 
якому спостерігаємо виокремлення трьох 
основних стадій: адаптації, становлення, 
стагнації. Стадія стагнації настає в середньому 
через 10-15 років систематичної послідовної 
роботи у професії. Ризики менші, чим вище 
захопленість особистістю  професійною діяльністю, 
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стимулювання інтелектуальної активності й, 
відповідно, участь у діяльності професійних 
асоціацій. Стадія стагнації часто пов’язана з 
професійним виснаженням. 

Важливим станом у професійному 
розвитку дорослої людини, який потребує 
окремого дослідження, є стан «акме» (др.-
греч. ακμή  – найвища точка, вершина) – 
соматичний, фізіологічний, психологічний й 
соціальний стан особистості, який 
характеризується зрілістю її розвитку, 
досягненням найбільш високих показників у 
діяльності та творчості. 

Професійний і особистісний розвиток 
можуть взаємно підпорядковуватися й 
взаємно підсилювати один одного. Тим 
більше, що на процеси професіогенезу 
впливають різноманітні економічні, 
інформаційні, соціальні, особистісні процеси. 
Під особистісним професіогенезом вчені 
розуміють розвиток людини як професіонала 
від моменту самостійного та свідомого 
вибору професії до творчої самореалізації 
особистості [3, с. 361]. Індивідуальний 
професійний розвиток має на меті 
формування особистості професіонала як 
суб’єкта. Він самостійно та якісно виконує 
професійні функції з оптимальними 
затратами, є провідним у формуванні 
професіонала. 

Професіоналізм – як результат 
професіогенезу – є інтегративною 
характеристикою професійно зрілої 
особистості як суб’єкта праці. 
Професіоналом же є соціально компетентна, 
психологічно зріла особистість з високою 
професійною майстерністю, яка визначає її 
спосіб життя, особливий професійно 
орієнтований, відповідальний світогляд і 
почуття залученості до професійної 
спільноти. 

Інноваційні зміни, що відбуваються в 
українському суспільстві, потребують 
пріоритетами визначити розвиток людських 
ресурсів до високої якості професіоналізму. 
При тому ефективність змін залежатиме від 
можливостей реалізації професійного 
потенціалу дорослого населення в 
інноваційній діяльності, від його 
спроможності до гнучкого оновлення та 
поглиблення загальних та професійних 
компетентностей. Знання стають 
нематеріальним активом, який впливає на 
зростання обсягів виробництва, підвищення 

якості продукції та послуг. Створення 
системою освіти та професійної підготовки 
умов для професійної реалізації потенціалу 
дорослої людини має ефективно 
відобразитися у механізмах інноваційної 
діяльності. 

Необхідність забезпечення відповід-
ності структури підготовки кадрів потребам 
інноваційної економіки та сучасним вимогам 
роботодавців стає однією з пріоритетних 
вимог часу. Серйозним викликом 
забезпечення перспективних потреб 
інноваційної економіки у кадрах є 
збереження значних обсягів працюючих не 
за отриманою спеціальністю. Згідно з 
результатами обстеження випускників і 
роботодавців у рамках Проекту рейтингу 
вищих навчальних закладів «Компас» ( 2013 р.), 
лише 52% випускників працюють за фахом. 
Це пов’язано з відсутністю інформації щодо 
перспектив оволодіння професією, а також 
прогнозних оцінок середньо- та 
довгострокових потреб економіки у робочій 
силі за професіями та кваліфікаціями [1, с. 277].  

Технологічні зміни виробництва, 
формування інноваційних засад розвитку 
економіки потребують готовності до 
постійного оновлення отриманих знань та 
умінь (від працівників), систематичного 
підвищення кваліфікації кадрів підприємств 
(від роботодавців), формування та розвитку 
системи безперервного навчання (від 
держави). Моніторингове дослідження 
Інституту соціології НАН України, 
проведене у травні 2012 року, засвідчило, що 
майже дві третини населення (67,3%) 
жодного разу не підвищували свою 
професійну кваліфікацію, раз на декілька 
років удосконалювали свої знання та 
навички 13,2% [1, с. 279]. 

Отже, особливостями професіогенезу 
дорослого населення в умовах інноваційних 
змін ми вважаємо: залежність професійного 
розвитку та етапів професійного шляху 
дорослої людини від вікових особливостей; 
взаємозалежність професіоналізації й 
особистісного розвитку (зріла особистість 
завжди спрямовує свої професійні орієнтації 
до поступального особистісного розвитку); 
формування готовності дорослого населення 
до постійного оновлення отриманих знань та 
умінь протягом життя; створення умов задля 
забезпечення  систематичного  підвищення 
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 кваліфікації кадрів підприємств та установ; 
формування та розвиток системи 

професійного безперервного навчання 
дорослого населення. 
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С. П. Лабудько  

ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВА 
КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ НОВОЇ ШКОЛИ 

У сучасній Україні, як і в усьому світі, 
відбувається зміна поколінь. Погляди і спосіб 
життя нового покоління (так званого 
покоління Y, або «дітей тисячоліття», які 
народилися між 1990 і 2000 роками) 
кардинально відрізняються від старших. 
Життя для молоді – це гармонія між 
пізнанням нового, самовдосконаленням, 
зароблянням коштів, іграми та розвагами.  

Яку ж маємо запропонувати майбутнім 
поколінням українців школу, щоб вона була 
для них сучасною? Адже збільшується 
цифровий розрив між учителем і учнем. 
Багато вчителів ще не вміють досліджувати 
проблеми за допомогою сучасних засобів, 
працювати з великими масивами даних, 
робити і презентувати висновки, спільно 
працювати он-лайн у навчальних, соціальних 
і наукових проектах тощо. Сьогодні потрібна 
невідкладна докорінна реформа, зупинить 
негативні тенденції, перетворить українську 
школу на важіль соціальної рівності та 

згуртованості, економічного розвитку і 
конкурентоспроможності   нашої   держави  
[7, с. 6].  

Зрозуміло, що центральне місце у 
системі освіти належить середній 
загальноосвітній школі та вчителям. У школі 
ще можна вирівняти дисбаланс у розвитку 
дітей. Саме в школі закладається база 
світогляду, формується особистість, її 
громадянська позиція та професійні якості. У 
школі вирішується, чи людина захоче і чи 
зможе навчатися впродовж життя.  

Пропонується формула реформування 
нової української школи, що складається з 8 
компонентів: 

1) новий зміст освіти, заснований на 
формуванні компетентності, необхідної для 
успішної самореалізації в суспільстві; 

2) умотивований учитель, який має 
свободу творчості й розвивається 
професійно; 

3) наскрізний  процес  виховання,  який  
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формує цінності; 
4) децентралізація та ефективне управлін-

ня, що надасть школі реальну автономію; 
5) педагогіка, що ґрунтується на партнерст-

ві між учнем, учителем і батьками; 
6) орієнтація на потреби учня в освітньому 

процесі, дитиноцентризм; 
7) нова структура школи, яка дозволяє 

добре засвоїти новий зміст і набути 
компетентності для життя; 

8) справедливий розподіл публічних 
коштів, який забезпечує рівний доступ усіх 
дітей до якісної освіти [7, с. 9]. 

Особливо велике значення має 
наскрізне застосування інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) в 
освітньому процесі та управлінні освітніми 
закладами освіти. Запровадження ІКТ має 
стати інструментом забезпечення успіху 
Нової школи, перейти від одноразових 
проектів у системний процес, який охоплює 
всі види діяльності. ІКТ суттєво розширять 
можливості педагога, оптимізують 
управлінські процеси, формуючи таким 
чином у кожного учня важливу для 
нинішнього часу технологічну 
компетентність. Компетентність – динамічна 
комбінація знань, способів мислення, 
поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших 
особистих якостей, що визначає здатність 
особи успішно провадити професійну та/або 
подальшу навчальну діяльність.  

У сучасному складному світі дитині 
недостатньо дати лише знання, а й ще 
необхідно навчити користуватися ними. 
Знання та вміння, взаємопов’язані з 
ціннісними настановами учня, формують 
його життєву компетентність, необхідну для 
успішної самореалізації у житті, навчанні та 
праці. Ключові аспекти життєвої 
компетентності – ті, яких кожен потребує для 
особистої реалізації, розвитку, активної 
громадянської позиції, соціальної інклюзії та 
працевлаштування. Саме вони здатні 
забезпечити життєвий успіх молоді у 
сучасному суспільстві знань.  

У проекті нового базового Закону «Про 
освіту» визначено, зокрема, 10 ключових 
аспектів життєвої компетентності: 

1) спілкування державною (і рідною у разі    
відмінності) мовами;   

2) спілкування іноземними мовами;  
3) математична грамотність;  
4) компетентність у природничих науках і 

технологіях; 
5) інформаційно-цифрова компетентність;  
6) уміння навчатися впродовж життя;   
7) соціальна і громадянська компетентність;   
8) підприємливість;   
9) загальнокультурна грамотність;   
10) екологічна грамотність і здорове життя 
[7, с. 12].   

Усі перелічені компоненти життєвої 
компетентності однаково важливі та 
взаємопов’язані. Кожну з них учні набува-
тимуть послідовно, поступово під час 
вивчення різних предметів на всіх етапах 
навчання. Спільними для всіх аспектів 
компетентності є такі вміння: уміння читати і 
розуміти прочитане; уміння висловлювати 
думку усно і письмово; критичне мислення; 
здатність логічно обґрунтовувати позицію; 
ініціативність; творчість; уміння вирішувати 
проблеми, оцінювати ризики та приймати 
рішення; уміння конструктивно керувати 
емоціями, застосовувати емоційний інтелект; 
здатність до співпраці в команді. 

Педагогіка партнерства і 
компетентнісний підхід потребують нового 
освітнього середовища. Воно допомагає 
створити, зокрема, новітні інформаційно-
комунікаційні технології, що підвищують 
ефективність роботи педагога, ефективність 
управління освітнім процесом, а водночас 
уможливлюють індивідуальний підхід до 
навчання. Нова школа буде підтримуватися 
електронною платформою для створення та 
поширення електронних підручників і 
навчальних курсів для школярів і вчителів, 
компетентних у галузі інформатики та ІКТ. 

Розглянемо більш детально зміст 
інформаційно-цифрової компетентності. У 
науковій літературі зустрічаються різні назви 
компетентності в галузі інформатики, 
комп’ютерної техніки та інформаційно-
комунікаційних технологій: інформаційна 
компетентність  (Н. Баловсяк, М. Дзугоєва,  
І. Єрмаков, О. Зайцева, Н. Насирова, С. Трі-
шина, А. Хуторськой та ін.), інформаційно-
комунікативна,   комп’ютерна  (П. Беспалов), 
інформаційно-технологічна   (Т. Тихонова,  
Г. Луньова), ІКТ-компетентність (В. Аку-
ленко, С. Раков), інформаційно-комуніка-
ційна  компетентність  (А. Гуржій, Н. Мор-
зе, О. Овчарук), інформатична компетент-
ність (М. Головань, М. Жалдак, Ю. Рамсь-
кий, М. Рафальсьска) тощо.  
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У зарубіжних системах освіти в межах 
поняття інформаційно-комунікаційної компе-
тентності покладені також такі: цифрова 
грамотність (digital literacy), технологічна 
грамотність (technology literacy), інформа-
ційна і технологічна грамотність (information 
and technology literacy), технологічна 
грамотність (technology literacy), 
інформаційно-комунікаційно-технологічна 
компетентність (ICT literacy), інформаційно-
комунікаційно-технологічні навички (ICT 
skills) [2, с. 22]. 

В основному під поняттям 
інформаційно-комунікаційної компетентності, 
незалежно від її назви, розуміють «доведену 
здатність працювати індивідуально або 
колективно, використовуючи інструменти, 
ресурси, процеси та системи, які 
відповідають за доступ та оцінювання 
інформації, отриманої через будь-які медіа 
ресурси, й використовувати таку інформацію 
для розв’язання проблем, спілкування, 
створення інформованих рішень, продуктів і 
систем, а також для отримання нових 
знань» [1, с. 42]. 

У сучасний цифровий вік інформаційна 
компетентність зазнає значного впливу з 
боку швидкого розвитку технологій. 
З’явилося поняття цифрової грамотності або 
цифрової інформаційної (інформаційно-
цифрової) компетентності. Цифрова 
інформаційна компетентність може бути 
визначена як здатність розуміти і 
використовувати інформацію в різних 
форматах від мережевих комп’ютерних 
джерел, включає навички розшифрування 
мультимедійних образів, звуків і тексту. У 
Новій школі цей компонент передбачає: 
впевнене і водночас критичне та вдумливе 
застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій для створення, пошуку, обробки, 
обміну інформацією на роботі, в навчанні, у 
публічному просторі та приватному 
спілкуванні; інформаційну й медіа-
грамотність; знання основ програмування, 
алгоритмічного мислення, роботи з базами 
даних, навичок безпечної роботи в Інтернеті 
та кібербезпеки; розуміння етики роботи з 
інформацією (авторське право, інтелектуа-
льна власність тощо) [7, с. 12].  

Отже, за умови поширення явища 
інформаційної грамотності на зміст та 
комунікації мультимедіа-технологій відбу-
вається поштовх до розвитку інформаційно-

цифрової компетентності. Д. Боден 
стверджує, що термін «цифрова 
інформаційна компетентність» є широким та 
загальним. Він охоплює такі компоненти як 
мережева (network) компетентність, інтернет-
компетентність (internet-competency), гіпер-
компетентність (hyper-competency) та 
мультимедійна компетентність [4, с. 218-260].  

Виділяють десять складових, які є 
необхідними для оволодіння інформаційно-
цифровою компетентністю. До них 
відносяться:  

1) здатність до систематизації й 
узагальнення інформації, знайденої on-line, 
що є мистецтвом критичного мислення за 
системою Пола-Елдер; 

2) вміння читати та розуміти в 
динамічному та непослідовному гіпер-
текстуальному середовищі; 

3) вміння конструювати інформаційні 
бази з різних джерел, опираючись на 
здатність збирати й оцінювати факти і 
судження без упереджень; 

4) пошукові вміння, суттєві з 
інтернетівським пошуковим сервісом; 

5) вміння керувати «мультимедійним 
потоком», використовуючи інформаційні 
фільтри й агенти; 

6) вміння створювати «персональну 
інформаційну стратегію» та здійснювати 
portfolio-підхід з відбором джерел і 
механізмів доставки; 

7) усвідомлення співпраці з іншими 
учасниками процесу та здатність знаходити 
контакти з ними для обговорення питань і 
одержання допомоги; 

8) розуміння проблеми та здатність 
розробити систему запитань, які дозволять 
знайти й одержати необхідну інформацію; 

9) розуміння підтримуючих тради-
ційних форм змісту інформації за допомогою 
телекомунікаційних засобів; 

10) розуміння відносності суджень 
щодо законності та значимості довідкового 
матеріалу з гіпертекстовими зв’язками. 

Компетентність, включаючи інформацій-
но-цифрову, – це категорія, що належить 
сфері взаємин між знаннями та практичною 
діяльністю людини. Вона інтегрує знання, 
вміння та засвоєнні способи діяльності 
стосовно конкретних умов, у конкретній 
ситуації.  Тому вплив  середовища,  умови  та 
спосіб життя  особистості,  її соціум, мають 
значний  вплив  на  напрямки   формування  
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 цифрової інформаційної компетентності.  
Вище наведені вимоги до Нової школи 

вимагають відповідної підготовки вчителів 
усіх предметів. Учителі Нової школи мають 
добре розбиратися в особистісно-
орієнтованому та компетентнісному 
підходах до організації навчання, в 
управлінні освітнім процесом, у психології 
групової динаміки тощо. У зв’язку з цим 
варто говорити про нову роль учителя – не 
як єдиного наставника та джерела знань, а 
як коуч-тренера або коуч-консультанта, 
фасилітатора, тьютора, модератора в 
індивідуальній освітній траєкторії дитини. 

Нова школа вимагає нового учителя. 
Очікується, що збільшиться кількість 
моделей підготовки вчителя. Форми 
підвищення кваліфікації буде диверсифіко-
вано: курси при ІППО, семінари, вебінари, 
онлайн-курси, конференції, самоосвіта 
(визнання сертифікатів) тощо. Вчитель 
отримає право вибору місця та способу 
підвищення кваліфікації, як це передбачено 
проектом Закону «Про освіту» [7, с. 18]. 

Розбудова Нової української школи – 
це довготермінова реформа, що                           
розпочинається вже зараз. План 
упровадження передбачає наступність дій і 
відповідне ресурсне забезпечення на 
кожному етапі, а також враховує загальний 
контекст суспільних змін.  

Сьогоднішні школярі також повинні 
відчути зміни і отримати кращу якість 
освіти. Саме тому вже на початку 2016/2017 н. р. 
було оновлено програми початкової школи. 
Паралельно зі структурними змінами 
удосконалюються методики викладання в 

загальноосвітній школі, підвищується рівень 
підготовки вчителів, педагогічна освіта 
переорієнтовується на компетентнісне 
навчання, педагогіку партнерства, 
індивідуальний підхід. 

Отже, сьогодні проблема підвищення 
рівня інформаційно-цифрової компетент-
ності вчителів загальноосвітньої школи є 
актуальною та невідкладною. Інформаційно-
цифрова компетентність учителя є 
визначальним чинником формування 
життєвої компетентності учнів і необхідною 
умовою для подальшого професійного 
розвитку, що потребує змін змісту і 
традиційних форм, методів в існуючій 
системі підвищення кваліфікації, орієнтації 
на персональні фахові запити вчителів. 
Система підвищення кваліфікації вчителів 
при тому повинна представляти собою 
цілісну та гнучку сукупність 
взаємопов’язаних моделей навчання, які 
можливо застосовувати і під час очного, і 
під час дистанційного навчання.  

Удосконалення змісту фахових курсів 
підвищення кваліфікації та варіативність 
спецкурсів, системне запровадження 
навчально-методичних семінарів, тренінгів і 
вебінарів, розробка дистанційних міні-
курсів з певних тем шкільного курсу, а 
також методична допомога щодо побудови 
персональної освітньої траєкторії вчителя, її 
реалізації засобами ІКТ та технологій 
дистанційного навчання сприятиме розвитку 
й удосконаленню інформаційно-цифрової 
компетентності,  створенню умов для 
саморозвитку вчителів і покращення їхньої 
фахової підготовки. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Гуржій А. М. Дискусійні питання інформаційно-комунікаційної компетентності: 

міжнародні підходи та українські перспективи / А. М. Гуржій, О. В. Овчарук // Інформаційні 
технології в освіті. – 2013 – № 15. – С. 38–43. 

2. Захар О.Г. ІК-компетентність учителя інформатики та шляхи її формування. / О. Г. Захар // 
International   scientific   conference  “Open educational  e-environment of modern University”. –  2015. –  
с. 22 – 32. 

3. Захар О.Г. Сучасні підходи до визначення інформаційно-комунікаційної компетентності 
вчителів інформатики. / О. Г. Захар // Інформатика та інформаційні технології в навчальних 
закладах. – 2014. – № 2. – С.63 – 67. 

4. Информационные и коммуникационные технологии в образовании : монография / 
Под.редакцией: Бадарча Дендева – М. : ИИТО ЮНЕСКО, 2013. – 320 с. 

5. Кисла І.Г. Підходи до формування інформаційної компетентності вчителя загальноосвітнього  
навчального  закладу  /  І.Г.Кисла //  Інформаційні технології в освіті. – 2008. – № 2. – С. 110-113. 



41  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 2 ( 34 ) , 2017 _________________________________________________________________________________________ 

6. Морзе Н.В. Формування й оцінювання ІК-компетентностей науково-педагогічних 
працівників в умовах впровадження дистанційних технологій. [Електронний ресурс] / 
Н.В.Морзе, О.Г.Глазунова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – № 6 (32). – 
режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/ITZN/2012_6/758-2499-1-ED.pdf 
(дата звернення: 08.02.2017). – Назва з екрана. 

7. Нова школа, простір освітніх можливостей : проект для обговорення. [Електронний 
ресурс] / Міністерство освіти і науки України, 2016 – Режим доступу : http://mon.gov.ua/%
D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/08/21/2016-08-17-3-.pdf 
(дата звернення: 26.04.2017). – Назва з екрана. 

8. Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО. Редакция 2.0 
[Електронний ресурс] / Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО), 2011 г. – Режим доступу : http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/
files/3214694.pdf . (дата звернення: 26.04.2017). – Назва з екрана.    

В. М. Богута  ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У СУЧАСНИХ 
УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ 

На сучасному етапі реформування 
освіти дієвим інструментом інтенсивного 
розвитку кожної людини та джерелом 
інноваційних змін у країні визнається 
компетентнісний підхід, що впроваджується 
на всіх рівнях освіти. Теоретичні засади, які 
розкривають сутність понять 
«компетентність», «компетенція», 
визначають структуру, класифікацію 
компетентностей, їхню ієрархію, висвітлені у 
численних публікаціях (Т. Байбара, Н. Бібік, 
С. Бондар, І. Єрмаков, І. Зимня, О. Локшина, 
О. Пометун, О. Савченко, С. Трубачева, 
А. Хуторський та інші). 

На слушну думку О. Савченко, нині 
для української освіти окреслились такі 
виклики часу, які прямо чи опосередковано 
впливають на її стан і перспективи розвитку:  
1) глобалізація (бізнес без кордонів, відкрита 
освіта, жорстка конкуренція на ринку праці); 
2) демографічна криза (зменшення людських 
ресурсів, старіння населення, відплив здібної 
молоді), яка вимагає пошуку шляхів 
оптимізації якості освіти, ефективного 
використання  освітнього  й  виробничого 
потенціалів; 3) інновації в науково-технічній 
сфері (ІКТ, нанотехнології, біотехнології 
тощо), що зумовлюють потреби швидких і 

науково обґрунтованих змін у змісті й 
методиках навчання; формування у людей 
здібності навчатися впродовж життя; 
4) швидкість і частота комунікацій у різних 
сферах, котрі суттєво змінюють навчальне, 
культурне середовище, інформаційний, 
зокрема освітній, простір країни [10, с. 38]. 
Базуючись на цих засадах, автор робить 
висновок, що «розв’язання цих глобальних 
проблем довгострокового розвитку країни 
якнайтісніше пов’язане з якістю шкільної 
освіти, коренем якої є початкова ланка»  
[10, с. 38]. 

Слід визнати, що актуалізація потреб 
особистісного розвитку з подальшим 
формуванням інноваційної людини зумовлює 
затребуваність компетентнісної освіти. Це 
передбачає перехід від «навчання всіх 
усього» до особистісного оволодіння 
навчальними досягненнями на рівні, дає 
можливість успішно вчитися та 
застосовувати набуті знання і вміння у 
життєдіяльності. З огляду на різноплановість 
проблеми, порушимо лише окремий її 
аспект, а саме – формування творчої 
компетентності учнів у сучасних умовах 
початкової школи. 
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На засадах проаналізованих і 
узагальнених теоретичних праць широкого 
загалу науковців різних галузей можна 
зробити висновок, що до творчих якостей 
особистості належить: мотиваційно-творча 
активність і спрямованість особистості 
(В. Андрєєв [1]), темп засвоєння нового 
матеріалу, уміння аналізувати і синтезувати, 
самостійність та гнучкість мислення 
(В. Моляко [8]); пізнавальна мотивація, 
дослідницька творча активність, можливості 
досягнення оригінальності рішень, 
прогнозування та попередження проблем 
(О. Матюшкін [5]); готовність пам’яті, 
гнучкість мислення, здатність оцінювати дії, 
легкість генерування ідей (О. Лук [4]); 
уміння переносити знання у нову ситуацію, 
розвинену уяву, вміння створювати нові 
образи та знаходити багатоваріантність 
розв’язків (О. Савченко [10]) тощо.  

Безпосередньо, у світлі проблеми 
вартують уваги наукові пошуки С. Сисоєвої, 
яка, чітко розкриваючи зміст творчих 
здібностей, відносить до них: допитливість і 
прояв інтересу до творчих справ, потяг до 
пошуку нової інформації; готовність до 
ризику, ініціативність і наполегливість, 
працелюбність й емоційна активність; вміння 
бачити проблеми у буденності, здатність до 
висування гіпотез і оригінальних ідей, потяг 
до дослідницької діяльності, розвинута уява, 
фантазія; уміння аналізувати, інтегрувати і 
синтезувати інформацію. А також 
особливості мислення (альтернативність, 
точність, пошуково-перетворюючий стиль), 
пам’яті (асоціативність), сприйняття 
(цілісність, самостійність) тощо  
[12, с. 144-153]. 

Для повнішого розуміння окресленої 
проблеми необхідно зазначити, що основним 
джерелом інтересу до творчої навчальної 
діяльності є, насамперед, її зміст. Відтак, 
вважаємо за потрібне проаналізувати, яким 
чином у оновленому змісті предметів 
закладено передумови для формування 
творчої компетентності учня.  

Найбільшою мірою, на нашу думку, це 
відображено у програмі з української мови 
[9]. Зокрема, передбачено формування умінь 
аналізувати мовні явища, порівнювати, 
виділяти головне, узагальнювати, 
встановлювати і пояснювати причинно-
наслідкові зв’язки, вилучати зайве, групувати 

й класифікувати за певними ознаками, 
висловлювати аргументовані критичні 
судження, доводити власну думку, 
переносити знання і способи діяльності в 
нові обставини, що безпосередньо є 
творчими уміннями. З предмета 
«Літературне читання» [9] спеціальної 
уваги надано аналізу тексту (первинний, 
поглиблений, структурний) зі спрямованістю 
на формування в учнів умінь аналізувати, 
знаходити пізнавальну інформацію, 
визначати істотні ознаки, встановлювати 
причинно-наслідкові зв’язки. У змістовій 
лінії «Робота з дитячою книжкою; робота з 
інформацією» укладачі програми акцентують 
увагу на діалогічні взаємодії та 
самовираження у творчій діяльності. 

У програмі з курсу «Математика» [9] 
чітко зазначено, що навчання цього предмета 
має забезпечувати формування у молодших 
школярів здатність логічно міркувати, 
уміння  критично  мислити,  вироблення   в  
учнів передумов самостійного пошуку й 
аналізу інформації тощо. Посиленню 
формування творчої компетентності 
покликане опанування курсу «Сходинки до 
інформатики» [9], що має сприяти розвитку 
у молодших школярів уміння добирати або 
знаходити потрібні знання, способи для 
розв’язування різних навчальних і життєвих 
завдань (як типових, так і нестандартних, 
творчих); генерувати різні способи 
розв’язування задачі чи проблеми; 
актуалізувати й відтворювати потрібні 
відомості, моделювати, комбінувати й 
перетворювати їх; аналізувати навчальні 
об’єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві 
ознаки, групувати і класифікувати об’єкти за 
певними ознаками. 

Основною метою предмета 
«Природознавство» [9] визначено формуван-
ня в учнів дослідницьких умінь і здатності 
спостерігати за об’єктами та явищами живої і 
неживої природи, досвіду навчально-
пізнавальної й практичної природоохоронної 
діяльності учнів, способів навчально-
пізнавальної діяльності учнів, мисленнєвих 
дій та операцій шляхом аналізу, порівняння, 
узагальнення й класифікації природних 
об’єктів, уміння розкривати причинно-
наслідкові зв’язки у природі, навичок 
самостійної роботи учнів з інформацією. 
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Отже, аналіз змісту навчальних 
програм з основних предметів початкової 
школи виявив потенційні можливості, які 
закладені у змісті кожного навчального 
предмету, для формування творчих 
здібностей молодших школярів. 

Цілком логічним бачиться те, що 
формуванню творчих здібностей найбільш 
сприяє проблемний тип навчання. Його ідеї 
ґрунтовно розглядалися різними 
дослідниками (В. Зягвязинський, І. Лернер, 
А. Махмутова, А. Терещук та інші). Як 
елемент сучасної системи розвиваючого 
навчання він поєднує у собі самостійну 
систематичну пошукову діяльність учнів із 
засвоєнням готових досягнень людства. 
Вченими [2; 6; 7; 12] доведено, що 
ефективність проблемного навчання полягає 
у сприянні розвитку мислення, застосовуван-
ні знань у практичній діяльності, 
забезпеченні міцності засвоєння знань і, що 
важливо, формуванні учня як активного 
суб’єкта пізнання. 

З огляду на очевидну значимість 
окресленого феномену для подальшого 
дослідження, серед розмаїття способів 
організації творчої діяльності було обрано 
навчально-творчі завдання, які виступають 
ефективною формою організації змісту 
навчального матеріалу та передбачає 
високий рівень розвитку творчого мислення, 
творчої уяви й пошуково-перетворюючого 
стилю мислення. Окрім зазначеного, варто 
згадати ще й те, що творча навчальна 
діяльність учнів повинна плануватися з 
урахуванням окремих етапів творчого 
процесу: 1) психологічна готовність до її 
вирішення; 2) наявність знань, умінь і 
навичок для усвідомлення та формулювання 
творчого завдання; 3) зосередження зусиль і 
пошуки додаткової інформації для 

розв’язання завдання. Вже науково доведено, 
що навчально-творчі задачі, безумовно, під 
силу учням на тому етапі, коли вони 
оволоділи певними знаннями, вміннями, 
навичками, досягли певного рівня розвитку 
творчих можливостей. Однак, як стверджує 
дослідниця педагогічної творчості С. Сисоє-
ва, всіх учнів можна залучати до розв’язання 
різноманітних задач, які будуть сприяти 
розвитку їхніх творчих можливостей  
[12, с. 187]. 

Опрацювання науково-теоретичних 
джерел відповідної проблематики 
уможливило проведення констатувального 
педагогічного експерименту з метою 
виявлення рівня використання навчально-
творчих задач вчителями початкової школи в 
реальних умовах освітнього навчального 
закладу як передумови формування творчої 
компетентності особистості. Для реалізації 
мети нами були використані наступні методи 
дослідження: бесіди, опитування; вивчення, 
аналіз та узагальнення досвіду творчої 
роботи вчителів початкових класів. 

У експерименті взяли участь  
11 вчителів початкових класів КЗ 
«Полтавської гімназії № 6 Полтавської 
міської ради Полтавської області». Варто 
зауважити, що навчальна діяльність 
початкової школи здійснюється відповідно 
до Державного стандарту початкової 
загальної освіти з паралельним активним 
використанням навчально-методичних 
посібників для початкових класів: 
(«Математика», автори С.  Скворцова,  
О.  Онопрієнко;   «Інформака 
Робочий зошит» та «Сходинки до 
інформатики», автори Г. Ломаковська, 
Г. Проценко, Й. Ривкінд, Ф. Ривкінд; 
«Українська мова», автор М. Захарійчук 
тощо). 

Узагальнення результатів відображено у таблиці 1.1. 
Таблиця 1.1. 

Використання  навчально-творчих задач 
у початкових класах, % 

Види 
навчально-творчих задач 

Класи 

1-й 2-й 3-й 4-й 
Задачі на виявлення протиріччя, 
проблемне бачення 16,4 10,2 8,3 5,6 
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Задачі з відсутністю повної вихідної інформації 3,2 8,7 11,3 9,8 
Задачі на прогнозування 20,0 15,4 10,6 9,8 
Задачі на оптимізацію 3,3 6,5 9,7 12,5 
Задачі на рецензування 1,6 5,1 6,6 10,3 
Задачі на розробку алгоритмічних і евристичних 
розпоряджень 16,5 12,2 9,5 6,6 

Логічні задачі 1,3 4,6 8,2 11,6 
Задачі на складання протилежних задач 1,2 5,6 10,4 12,4 
Естетичні задачі 16,4 12,1 6,6 3,3 
Дослідницькі задачі – – – – 
Задачі на винахідливість – – – – 
Задачі на розвиток фантазії та уяви 1,4 4,3 8,2 11,6 

Отже, аналізуючи отримані 
результати, можемо констатувати, що 
задачі на виявлення протиріч і 
проблемне бачення більше використо-
вуються вчителями у першому класі 
(16,4 %), з поступовим зменшенням у 
наступних класах. У процесі вирішення 
таких завдань молодші школярі вчаться 
долати труднощі, розв’язуючи 
протиріччя між набутими знаннями 
протягом життя та вимогами задачі, 
виявляючи нові елементи знань, засоби 
оперування ними, оволодівають 
методами пізнання. Як наслідок, це 
розширює їхні можливості щодо 
вирішення у подальшому нових, більш 
складних завдань, служить опорою для 
пошуку шляхів розв’язання та формує 
здатність до дослідницької діяльності. 
Вибір задач, як стверджують 
респонденти, залежить від змісту 
навчального предмета й індивідуаль-
ного обсягу знань учня. Більше ніж 
задачі на проблемне бачення вчителі 
використовують у першому класі 
завдання на прогнозування (20,0 %), 
адже вміння висувати оригінальні ідеї 
формує вміння вийти за межі правил, 
розвиває уяву, пошуково-перетворюю-
чий стиль мислення та здатність до 
подолання інерції мислення. 

Натомість, вчителі широко 
застосовують задачі на розробку 
алгоритмічних і евристичних розпо-
ряджень (16,5 %), обґрунтовуючи це 
тим, що на початковому етапі навчання 

учням важливо сформувати вміння 
аналізувати, інтегрувати і синтезувати 
інформацію, адже бачення складових 
частин будь-чого, виділення головного 
та, на цій основі, здатність робити 
висновки, у подальшому стане 
запорукою успішного вирішення нових 
навчальних і життєвих завдань. 

Широко застосовуються у 
першому класі естетичні задачі 
(16,4 %): написання загадок і віршів, 
малювання та ліплення по пам’яті або 
за образним сприйняттям. Молодші 
школярі люблять і виконують їх, за 
образним сприйняттям. Молодші 
школярі люблять і виконують їх, за 
словами респондентів, із задоволенням. 
На слушну думку С. Сисоєвої [36, с. 193], 
задачі цього типу розвивають уяву та 
фантазію, абстрактне мислення, що є 
складовими творчої особистості. Але, 
цілеспрямовані задачі на розвиток 
фантазії та уяви, що передбачають 
використання у навчальному процесі 
просторових задач з описання явищ, їх 
наслідків та передумов (наприклад, 
«Що б могло статися, якби дерева 
вміли літати?»), використовуються 
вчителями невиправдано рідко (1,4 %). 
Згодом їх частка поступово 
збільшується і у четвертому класі 
складає вже 11,6 %.  

У другому класі зростає частка 
задач з відсутністю   повної  вихідної   
інформації  (8,7 %),  задачі  на  оптимізацію  
6,5 %)   та   рецензування   (5,1 %),   логічні  
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(задачі (4,6 %), задачі на складання 
протилежних задач (5,6 %). Разом з тим 
зменшується навантаження на задачі 
проблемного бачення (10,2 %), 
прогнозування (15,4 %), розробку 
алгоритмічних і евристичних розпоряджень 
(12,2 %). На жаль, естетичні задачі з кожним 
наступним класом стають менш пріоритетні 
для вчителів. Але саме вони розвивають 
асоціативність пам’яті та пошуково-
перетворюючий стиль мислення, що є 
підґрунтям розвитку творчих здібностей. 

У третьому та четвертому класах 
тенденція, яка вибудувалася з другого класу, 
зберігається: вчителі початкових класів 
віддають перевагу навчально-творчим 
завданням, що сприяють формуванню 
здатності до дослідницької діяльності (задачі 
на оптимізацію (12,5 %), логічні задачі 
(11,6 %)); вмінню аналізувати, інтегрувати та 
синтезувати інформацію (логічні задачі 
(11,6 %), задачі на рецензування (10,.3 %); 
стимулюють готовність і точність пам’яті 
(задачі на рецензування (10,.3 %), задачі на 
складання протилежних задач (12,4 %); 
формування пошуково-перетворюючого 
стилю мислення (задачі на складання 
протилежних задач (12,4 %), задачі на 
оптимізацію (12,5 %). 

Разом з тим, суттєво зменшується 
частка естетичних задач з 16,4 % у першому 
класі до 3,3 % у четвертому; задач на 
розробку алгоритмічних і евристичних 
розпоряджень з 16,5 % до 6,6 %. Вчителі це 
пояснюють тим, що формування якостей, 
закладених у їхньому змісті, перекладається 
на інші типи задач. 

Особливу увагу привертає той факт, 
що дослідницькі задачі та задачі на 
винахідливість у нашому дослідженні, за 
словами респондентів, не використовуються 
у навчальній діяльності початкової школи і, 
як наслідок, виключаються із арсеналу 
способів формування творчих здібностей 
молодших школярів. Вирішення цих задач 
вчителі покладають на позашкільну освіту, 

так як для пошуку нових конструкторських 
рішень, нових засобів діяльності та нових 
речовин у початкової школи не має 
матеріального забезпечення. Але ми 
вбачаємо потенційні можливості таких задач, 
наприклад, у використанні не притаманних 
для класичного малювання матеріалів 
(свічка, кава) чи створенні із вторинної 
сировини пристроїв для життєдіяльності в 
уявних умовах тощо. 

Отже, опрацювання науково-
теоретичних джерел відповідної 
проблематики дає змогу пересвідчитися, що 
наукове товариство переймається 
проблемами формування творчої 
компетентності молодшого школяра у 
освітньо-виховному середовищі початкової 
школи, усвідомлюючи її роль у 
конструюванні концепції «Я-особистість». 

Критичний аналіз оновлених 
навчальних програм свідчить, що їх 
змістоутворюючий компонент, закладений у 
структурі кожного навчального предмету, 
має потенційні можливості щодо 
формування творчої компетентності 
молодших школярів. Ядром цієї 
компетентності у початкових класах є 
оволодіння творчими здібностями. При тому 
особливо акцентується увага на 
самостійності мислення учня, адже у творчій 
активності найбільш яскраво виявляється 
індивідуальність. Необхідність реагування 
школи на виклики часу зумовила суттєві 
зміни у переліку предметів з акцентуванням 
уваги на пріоритетних функціях творчого 
розвитку учнів у навчально-предметному 
середовищі. 

Дослідження педагогічної практики дає 
можливість стверджувати, що навчальна 
діяльність у початкових класах уперше стає 
об’єктом спеціального формування, тому 
серед ключових творча компетентність 
набуває пріоритетного значення, адже вона є 
підґрунтям для будь-якої навчальної 
діяльності і стилю пізнання. 
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Н.О. Михайлова  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ 
ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПЕДАГОГІВ 

Сучасний етап розвитку суспільства 
характеризується швидкою зміною 
технологій. Це обумовлює формування нової 
системи освіти, що передбачає постійне 
оновлення. Успішність реалізації 
безперервної освіти залежить від того, 
наскільки будуть здатні всі учасники процесу 
підтримувати конкурентоспроможність. 
Найважливішою умовою при тому стає 
розвиток таких якостей особистості, як 
активність, ініціативність, здатність творчо 
мислити й знаходити нестандартні рішення. 

Отже, актуальність теми обумовлена 
відсутністю науково обґрунтованих способів 
розвитку професійної компетентності 
педагогів і все зростаючими потребами 
соціальної практики у компетентних 
працівниках. 

Проблему професійної компетентності 
педагога досліджували філософи, педагоги, 
психологи (Ст. Адольф, Т. Браже, В. Багаєва, 
Е. Зеєр, Н. Кузьміна, М. Лук'янова, А. Марко-
ва, А. Новіков, В. Сластьонін, Р. Трофімова, 
М. Чошанов). 
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Вітчизняні та зарубіжні дослідники 
позначають різні підходи до визначення 
професійної компетентності. У зарубіжних 
розвідках акцент зміщений на практичну 
сторону (професійне самовдосконалення), у 
роботах вітчизняних науковців поряд з 
практикою досліджується теоретична сторо-
на висвітлюваного питання (методологічні 
підходи, визначення, поняття, структура, 
шляхи формування). 

Сьогодні вчитель, щоб бути 
популярним і успішним, повинен бути 
готовий до змін, вміти швидко адаптуватися 
до них, орієнтуватися на постійне оновлення 
своїх знань і умінь, прагнути до підвищення 
рівня свого професіоналізму, в тому числі й 
за рахунок саморозвитку, терпимо ставитися 
до ситуації невизначеності, бути готовим до 
ризику, тобто бути професійно компетент-
ним. Але на практиці ці характеристики 
формуються далеко не у всіх педагогів. 
Навпаки, величезна кількість представників 
цієї професії відчуває труднощі у 
пристосуванні до стрімко мінливих умов 
(соціальних, економічних, професійних). У 
цьому випадку відсутність професійної 
компетентності особистості педагога може 
призвести до серйозних проблем соціально-
психологічного характеру – від внутрішньої 
незадоволеності до соціальної конфронтації і 
навіть до – агресії. Тому розвиток 
професійної компетентності педагога стає 
однією з найважливіших умов реформування 
освіти.  

Проблема професійної компетентності 
педагога є об’єктом вивчення багатьох 
психологів, філософів і педагогів. Зарубіжні 
науковці (G. Goodman, C. Arbona, R.J. Tannen-
baum, K.F. Oser, F. Achtenhagen та ін.) 
вважають, що поняття професійної 
компетентності може бути застосовано і до 
професії педагога [3; 4; 5]. Термін 
«професійна компетентність вчителя» оста-
точно не устаткувався. Сьогодні професійна 
компетентність вчителя визначається як 
властивість і обізнаність особистості 
педагога, які разом дозволяють продуктивно 
вирішувати навчально-виховні завдання, що 
виникають у процесі освітньої діяльності [8]; 
інтегральна характеристика педагогічної 
праці вчителя [9]; сукупність соціальних, 
особистісних, психічних і фізичних змін, що 
виникають у педагога в процесі оволодіння 

професійною діяльністю та тривалого її 
виконання [11]; педагогічні знання, вміння, 
професійна позиція і психологічні якості [1]. 
Слід відмітити, що, незважаючи на досить 
значне висвітлення досліджуваного фено-
мена, на цей момент немає однозначності в 
його визначенні, у виділенні варіантів його 
розвитку. Серед чинників розвитку 
професійної компетентності важливе 
значення мають умови освітнього 
середовища, а якщо говорити більш 
конкретно, – її інноваційний характер 
(А.А. Вербицький, В.І. Долгова, В.А. Сласте-
нін, А.В. Хуторський та ін.).  

Ґрунтуючись на офіційних документах, 
інноваційна діяльність розуміється як 
«діяльність, спрямована на створення та 
освоєння інновацій, оновлення послуг, 
продукції та технології виробництва на 
різних етапах інноваційного процесу – від 
розробки ідеї або нової технології до 
виробництва конкретної продукції та її 
реалізації» [7]. Отже, діяльність учителя 
набуває інноваційного характеру за умови 
розробки та впровадження нововведень. На 
початковому етапі будь-яке нововведення 
викликає потужний опір з боку педагогів. 
Можна стверджувати, що впровадження 
інновацій у педагогічну діяльність буде 
сприяти усвідомленню життєвих і 
професійних цілей самим педагогом, прояв з 
його боку активності, гнучкості в діях і 
спілкуванні, оволодіння навичками 
міжособистісної взаємодії, а також емоційна 
врівноваженість. Поряд з внутрішніми 
психологічними характеристиками на 
розвиток професійної компетентності 
педагога впливає освітнє середовище.  

У ході аналізу змісту поняття 
освітнього середовища ми ґрунтувалися на 
визначенні В. Уланівської: «Освітнє 
середовище – це цілісна якісна 
характеристика внутрішнього життя школи, 
яка визначається конкретними завданнями, 
які школа ставить і вирішує в своїй 
діяльності; – проявляється у виборі засобів, 
за допомогою яких ці завдання вирішуються 
(до засобів відносяться – навчальні 
програми, організація роботи на уроках, тип 
взаємодії педагогів з учнями, якість оцінок, 
стиль неформальних відносин між дітьми, 
організація позанавчального шкільного 
життя,    матеріально-технічне    оснащення  
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школи тощо); – змістовно оцінюється по 
тому ефекту в особистісному (самооцінка, 
рівень домагань, тривожність, навчальна 
мотивація), соціальному (компетентність у 
спілкуванні, статус у класі, поведінка в 
конфлікті тощо) та інтелектуальному 
розвитку дітей, якого вона дозволяє 
досягти» [12, с. 6]. Сучасна система освіти 
вступає в суперечність із цими іннова-
ційними процесами, незважаючи на те, що 
між ними існує взаємозв’язок. Можна 
стверджувати, що за останнє десятиліття у 
системі освіти спільно існують дві тенденції 
його розвитку – традиційна та інноваційна. 
Виходячи з цього, можна виділити два типи 
освітніх організацій: традиційні і ті, що 
розвиваються (або інноваційні). 

 Традиційна школа характеризується 
орієнтацією на стабільність, прихильністю 
колись заведеним порядком, чітким дотри-
манням освітньої програми. Школи, що 
відносяться до інноваційного типу, 
перебувають у режимі постійних пошуків. Це 
виражається у створенні та інтеграції 
актуальних педагогічних технологій, 
складання нового змісту освітньої програми 
та його регулярне оновлення.  

У зв’язку з цим розвиток професійної 
компетентності педагога необхідно реалізову-
вати через включення його в активну 
професійну діяльність, тобто воно повинно 
мати розвиваючий характер. Це вимагає ви-
значення теоретичних положень психолого-
педагогічного супроводу розвитку 
професійної компетентності педагогів. 
Ґрунтуючись на аналізі робіт М. Бітянової, 
Н. Глуханюк, В. Дубровіна, М. Єрмолаєвої, 
Є. Зеера, Е. Казакової, Н. Овчарової, нами 
визначено сутність та особливості організації 
психолого-педагогічного супроводу розвитку 
професійної компетентності педагога. 
Сьогодні психолого-педагогічний супровід 
визначається «як метод, заснований на 
прийнятті оптимальних рішень в ситуації 
життєвого вибору» [2, 3, 6]; «як один з 
напрямків діяльності психолога і технологія 
його професійної діяльності» [10]; «як рух 
разом з мінливою особистістю, своєчасне 
визначення можливих шляхів розвитку, 
допомога і підтримка» [5].  

Необхідна робота, спрямована на 
орієнтацію педагогів у специфіці майбутньої 
роботи, виявлення у них очікувань від неї, 

проведення психологічної діагностики 
особливостей вираження компонентів 
професійної компетентності, формування 
мотиваційної установки на саморозвиток та 
інноваційну діяльність. На цьому етапі 
робота полягає в знайомстві педагога зі 
змістом таких понять, як «інноваційні умови 
освітнього середовища», «компетентність», 
«професійна компетентність педагога», 
«саморозвиток професійної компетентності 
педагога». Після проводиться діагностика 
індивідуальних особливостей професійної 
компетентності педагога і виконуються 
вправи, спрямовані на усвідомлення 
індивідуальних особливостей і специфіки її 
прояву в різних умовах. В якості основних 
результатів цього етапу виділяються: 
усвідомлення педагогом себе як унікальної 
та неповторної особистості; сформована 
мотивація на освоєння умінь саморозвитку 
педагога.  

Другий етап – практико-орієнтований, 
на якому відбувається співвіднесення 
індивідуальних можливостей педагога з 
формованим у нього прагнення до 
саморозвитку педагогічної діяльності, що 
відбувається за рахунок включення педагога 
в різні види індивідуально - орієнтованої 
практики. Основний зміст роботи на цьому 
етапі полягає у проведенні оцінки педагогом 
індивідуальних особливостей професійної 
компетентності на основі послідовного 
використання методів оцінки своїх якостей, 
постановку ключових цілей діяльності, 
формування можливих напрямків свого 
подальшого професійного розвитку. В 
результаті педагоги співвідносять свої 
індивідуальні можливості з прагненням до 
саморозвитку при виконанні педагогічної 
діяльності.  

Третій етапи – прогностичний, на яко-
му педагог або визначає і приймає способи 
саморозвитку та розвитку професійної 
компетентності, або розуміє, що обраний 
ним варіант необхідно модифікувати. Зміст 
роботи ґрунтується на тому, щоб, використо-
вуючи результати індивідуальної та групової 
роботи, педагог визначив оптимальну для 
себе траєкторію розвитку професійної 
компетентності, сформулював прогноз щодо 
напрямків свого професійного самовдо-
сконалення і саморозвитку. В якості 
підсумку   етапу   виділяється    розробка  
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індивідуальної траєкторії розвитку 
професійної компетентності та визначення 
напрямків самовдосконалення в рамках 
своєї професійної діяльності.  

Для педагогів стає значущим 
наявність свободи вибору в рамках 
виконуваної діяльності (наприклад, змісту 
предмету, методики викладання тощо). Вони 
починають більш легко долати перешкоди 
на шляху до досягнення мети, вирішувати 
важкі завдання. Ситуація новизни, 
різноманітності стала мати для них цінність. 
Їхнє життя стало більш осмисленим за 
рахунок формування чіткої мети, 
усвідомлення шляхів її досягнення та 
формування плану її реалізації. Вони стали 
сприймати своє життя як цікаве, насичене 
позитивними емоціями й наповнене сенсом. 
Також слід зазначити, що педагоги стали без 
роздратування та ворожнечі прислухатися 
до чужої думки. При тому вони стали рідше 
відчувати негативні емоційні переживання, 
зменшилася схильність до постійних 
відчуттів тривоги. Схильність до усталених 
методів виконання дій і відсутність інтересу 
змінювати в процесі виконання педагогічної 
діяльності також знизилася. Супровід 
сприяє підвищенню мотивації до досягнення 
успіху, формування кар’єрних орієнтацій і 
уявлення про себе як про успішну 
особистість. Зниження ригідності та 
тривожності забезпечує включення педагога 
в інноваційну діяльність.  

Слід зазначити, що специфіка 
професійної компетентності педагогів 
визначається особливостями праці, її 
відмінністю від інших видів творчої, 
інтелектуальної праці. Можна виділити 
кілька таких відмінностей. 
1. Оперативний і систематичний характер 

педагогічної праці вимагає, за словами 
А. Макаренка, негайного аналізу і 
негайної дії. Протягом, наприклад, 
одного уроку перед учителем може 
виникати значна кількість проблемних 
ситуацій, і в розв’язанні кожної з них 
схема творчого процесу зберігається, 
хоча й у стисненому, згорнутому вигляді. 

2. Обмежені можливості надійного вибору 
кращого варіанта вирішення проблемної 
ситуації. 

3. Педагогічна праця здійснюється 
постійно, день у день, але результати її 
позначаються не відразу, проявляється 

властивість «віддаленої» 
результативності. 

4. Суттєвою особливістю професійної праці 
педагога є вміння прогнозувати подальші 
можливості розвитку якостей вихованців 
за первинними результатами впливу. 

5. Кожен педагог працює індивідуально, але 
одночасно результати навчання та 
виховання складаються з колективних 
зусиль різних педагогів. Нерідко 
відсутність єдності вимог у 
педагогічному колективі може істотно 
знизити ефективність праці окремих 
педагогів. 

6. Результативний педагогічний процес 
визначається цілісністю зусиль кожного з 
його учасників (учителів, класних 
керівників, учнів, їхніх батьків, 
громадськості). Висока професійна 
компетентність конкретного вчителя 
може при відсутності відповідних умов 
(перш за все, у своєму педагогічному 
колективі, ширше – у колективі свого 
освітнього закладу). 

7. Праця педагога внутрішньо суперечлива, 
у ній поєднуються спеціалізовані знання, 
вміння, навички (з окремих дисциплін, 
галузей науки та виробництва) і  
загальнопрофесійні: – психолого-педаго-
гічні знання, вміння, навички (хоча і тут 
виявляється значна диференціація 
залежно від статево-вікових і інших 
особливостей учнів: від дітей, підлітків, 
молодих людей до навчання дорослих, 
від навчання «звичайних учнів до роботи 
з девіантною молоддю). Крім усього 
іншого, така внутрішня різнорідність 
педагогічної професії суттєво ускладнює 
зіставлення рівня професійної компетент-
ності для різних груп педагогів, особливо 
вимагаючи диференційованого підходу 
[3, с. 29-31]. 

З цього випливає, що професійна 
компетентність – це, насамперед, характе-
ристика високопрофесійного педагога, 
здатного максимально реалізовувати себе в 
педагогічній діяльності й здатного 
адаптуватися до мінливих умов ринкового 
механізму, керуючого професійною мобіль-
ністю, плануванням кар’єрного зростання, 
професійної самоактуалізації. Виходячи з 
цього, професійну компетентність учителя 
ми визначаємо  як  сукупність  узагальнених  
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знань, умінь і здібностей, що забезпечують 
результати у навчанні та вихованні учнів. 

Для того щоб визначити напрями її 
розвитку, необхідно мати чітке уявлення про 
її склад. У роботах дослідників про 
структурні компоненти професійної 
компетентності вчителя є ряд відмінностей. 
Так, одні автори розуміють під ними 
ієрархію знань і умінь (А. Казакова, Л. Кома-
ровська,   Н.   Кузьміна),   інші (Ю. Варданян,  
А. Маркова, Н. Матяш, Є. Павлюченков) – 
низку специфічних здібностей, які 
передбачають професійну майстерність. 

На наш погляд, найбільш повно 
специфіка професійної компетентності 
педагога відображається при розгляді її з 
позиції таких трьох компонентів: 
– діяльнісного компонента (знання, вміння, 

навички самостійного здійснення 
діяльності, мотивація діяльності, 
кар’єрний ріст); 

– особистісного компонента (знання, 
уміння та навички, принципи розвитку 
особистості учня, вміння співпереживати, 
прагнення до саморозвитку, вміння 
контролювати свої емоційні стани); 

– соціально-комунікативного компонента 
(знання, вміння та навички здійснення 
педагогічного спілкування, оптимізм). 

Особливу значимість професійна 
компетентність вчителя набуває у зв’язку з 
тим, що система освіти в даний час 
характеризується значними інноваційними 
перетвореннями (інформатизація освітнього 
процесу, впровадження ЗНО тощо) [4, с. 268]. 

Інноваційне освітнє середовище – це 
сукупність матеріальних, духовних, 
економічних, педагогічних та інших умов і 
стимулів, необхідних для розвитку 
інноваційної освітньої діяльності в школі, це 
система організаційних форм і засобів, що 
впливають на інноваційну освітню 
діяльність. 

У сформованих умовах педагог, щоб 
бути успішним і потрібним, повинен 
володіти певними особистісними якостями: 
бути готовим до будь-яких змін, вміти 
швидко й ефективно адаптуватися до нових 
умов, постійно оновлювати свої знання та 
вміння, тобто бути компетентним. Розвиток 
професійної компетентності фахівців, які 
працюють у сфері освіти, стає однією з 
найважливіших умов стійкості, стабільності 

її розвитку. 
Тому необхідно розробити таку 

програму психолого-педагогічного супро-
воду професійної компетентності вчителя, 
яка сприяла б створенню умов для її 
ефективного розвитку, підвищенню 
результатів навчання, формуванню 
позитивних відносин між всіма учасниками 
освітнього процесу. 

Розроблення системи психолого-
педагогічного супроводу здійснюється у 
кілька етапів: концептуальне обґрунтування 
психолого-педагогічного супроводу; розроб-
ка програми психологічної підтримки; 
конструювання психотехнологій супроводу. 

В основу методу психологічного 
супроводу покладено особистісно-проблем-
ний підхід, що спирається на внутрішній 
потенціал кожної конкретної людини й 
підтримку його оточення, а також на 
оволодіння методами вирішення найбільш 
типових проблем, з якими стикається людина 
в процесі професійного розвитку. 

До основних напрямів психолого-
педагогічного супроводу розвитку професій-
ної компетентності педагога належать: 
психологічна профілактика, розвивальна 
психодіагностика, психологічне консуль-
тування, педагогічна просвіта та освіта. 

Психологічна профілактика – це 
сприяння повноцінному соціальному 
розвитку педагога, попередження можливих 
криз, особистісних і міжособистісних 
конфліктів, включаючи вироблення 
рекомендацій щодо поліпшення умов 
самореалізації, з урахуванням нових 
соціально-економічних відносин, які мають 
вплив на умови освітнього середовища. 
Сутність психопрофілактики полягає у 
створенні умов для запобігання ситуацій, 
факторів, що викликають психологічне 
напруження, стреси і травми, а також 
підвищення психологічної толерантності 
(несприйнятливості) до них у педагога. 

Розвивальна психодіагностика полягає 
в тому, що, інтерпретуючи результати 
діагностики індивідуально-психологічних 
характеристик і повідомляючи їх педагогу, 
відбувається актуалізація наявних у нього 
психологічних знань, а також розвивається 
його психологічна компетентність. А 
оскільки індивідуальні показники діагнос-
тики  мають  велику  суб’єктивну  значущість  
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для педагога, то пояснення сутності 
діагностованих психологічних характе-
ристик набуває особливу особистісну 
значимість. Психологічні знання не стільки 
засвоюються, скільки присвоюються, 
відбувається формування аутокомпетент-
ності, яка стає фактором самореалізації 
професійно-психологічного потенціалу 
вчителя. 

Психологічне консультування – це 
надання допомоги педагогу в самопізнанні, 
формування адекватної самооцінки й 
адаптації до життєвих умов, формування 
ціннісно-мотиваційної сфери, подолання 
кризових ситуацій, професійних деструкцій і 
досягнення емоційної стійкості.  

Як технологія психолого-педагогічного 
супроводу розвитку професійної компетент-
ності психологічна консультація універсаль-
на. Вона включає в себе і елементи 
психодіагностики, психокорекції, психо-
терапії, тому може успішно застосовуватися 
на його різних етапах. 

Враховуючи, що педагогічна 
діяльність передбачає велике інтелектуа-
льне та емоційне навантаження, вчитель 
нерідко виявляється на межі «роботи до 
виснаження». Тому необхідні профілактичні 
заходи, де педагоги отримували б необхідну 
емоційну та професійну підтримку; 
необхідна організація спеціальних 
релаксаційних заходів; створення 
сприятливих можливостей для реалізації 
позапрофесійних інтересів (заняття 
мистецтвом, спортом, різного роду «хобі»); 
наявність спеціальних культурно-
туристичних програм,  які передбачають 
можливості цікавого, регулярного та 
доступного відпочинку. 

Сьогодні в системі психолого-
педагогічного супроводу розвитку 
професійної компетентності педагога 
найбільш оптимальним, на наш погляд, є 
конкурси професійної майстерності. 

Професійні конкурси мають велику й 
різноманітну історію. Основним мотивом 
участі в таких змаганнях є прагнення 
педагога продемонструвати оточуючим 
професійну перевагу. У будь-якому 
освітньому закладі є вчителі, які отримали 
визнання в результаті неофіційних 
рейтингів. Критеріями такого визнання є 
інтелігентність, високий рівень освіченості, 
висока громадянськість, професійна 
компетентність, толерантність. Участь у 
конкурсах дозволяє отримати визнання 
офіційно і тим самим підвищити оцінку 
власного професіоналізму. До того ж зміст 
конкурсної програми такий, що вимагає 
прояву не тільки знання предмета, методики 
викладання, але й прояву творчого підходу, 
сприяючи прояву самостійності, 
ініціативності й особистісно-професійному 
розвитку. 

Отже, психолого-педагогічний супровід 
набуває великого значення у процесі 
розвитку професійної компетентності 
педагогів. Аналіз моделі професійної 
компетентності та умов, що стимулюють 
професійне зростання педагога, дають 
можливість більш цілісно вивчити процес 
удосконалення  професійно-педагогічної 
майстерності викладача, розглянути освітню 
ситуацію в різних аспектах і ракурсах, 
визначити цілі та завдання, відповідно до 
яких має відбуватися процес підготовки 
педагога, а самому ж учителю – визначити 
власний рівень професійної компетентності, 
створити індивідуальну траєкторію 
професійного зростання, спрогнозувати 
програму самотворення, саморозвитку та 
самореалізації. Професійна компетентність 
викладача – це результат творчої 
професійної діяльності, інтегрований 
показник особистісно-діяльнісної сутності 
педагога. Отже, формування компетентності 
входить у загальний контекст формування 
особистості.  
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О.І. Огієнко  

 
ФОРМУВАННЯ АНДРАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПЕДАГОГА:  ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 Соціально-економічні, технологічні 
зміни, що відбуваються у сучасному 
суспільстві, актуалізують проблему освіти 
дорослих, яка вимагає формування у вчителя 
андрагогічної компетентності. Певний досвід 
і традиції щодо підготовки андрагогів мають 
зарубіжні країни [3]. Тому вивчення 
прогресивного досвіду таких країн, як США, 
Велика Британія, Франція, Польща та країни 
Прибалтики, будуть сприяти визначенню 
оптимальних підходів до розвитку 
андрагогічної компетентності вчителів в 
Україні.  

 Розвитку професійної компетентності 
вчителя присвячені роботи Н. Бібік, О. Біди, 
І. Зимньої,    Б. Ельконіна,   Н. Кузьміної,  
А. Маркової,     О. Овчарук,   О. Пометун,  
О. Савченко, А. Хуторського, М. Чошанова, 
В. Шахова та ін. Але сутність і особливості 
андрагогічної компетентності досліджено 
недостатньо.  

Отже, мета статті: на основі 
вивчення традицій та інновацій зарубіжного 
досвіду дослідити сутність і особливості 
формування андрагогічної компетентності 
вчителів для дорослих.  

______________________________________________________________________________________
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Хоча освіта дорослих в європейських 
країнах інтенсивно розвивається, проте 
проблемі підготовки педагогів - андрагогів 
не приділяється відповідна увага. Навіть 
термін «педагог для дорослих» («adult 
educator») не є загальновизнаним. Тому не 
дивно, що  на  міжнародній конференції з 
освіти дорослих у Гамбурзі в 1997 році 
зазначалося: статус педагога дорослих є 
однією із «забутих ключових проблем», що 
чекають негайного вирішення. Одночасно 
підкреслювалося, що ефективність цієї 
галузі освіти залежить від підготовки добре 
інформованих, кваліфікованих, відданих 
своїй справі педагогів для дорослих.  

На   думку   американського  вченого  
М. Ноулза, першочерговим завданням 
світової педагогічної спільноти є 
«підготовка компетентних фахівців у сфері 
освіти дорослих, які здатні використовувати 
свої знання в умовах, що постійно 
змінюються, займатися постійним 
самовдосконаленням та самоосвітою 
впродовж життя» [9, с.56].  

М. Ноулз виокремлює такі ролі 
андрагога: наставник, фасилітатор, 
консультант, ініціатор змін, функція яких 
полягає в управлінні освітнім процесом [9]. 
Доречним, на нашу думку, є виокремлення 
ролей і функцій андрагога С. Вершловським, 
таких як: експерт, організатор, співавтор, 
наставник, консультант, фасилітатор. Отже, 
андрагог – це той, «хто є відповідальним за 
допомогу дорослим у навчанні» [9, с. 61], 
створює атмосферу взаємоповаги, співробіт-
ництва, толерантності, свободи самовиражен-
ня, заохочування, відвертості, стимулювання 
зацікавленості в підтримуванні розвитку 
дорослого. Його професійна діяльність 
передбачає: забезпечення сприятливого 
клімату для навчання; розробку механізму 
спільного планування навчання; діагностику 
мети та розробку змісту навчання для 
задоволення виявлених освітніх потреб 
дорослих; проектування моделей навчання; 
впровадження розроблених моделей з 
використанням технологій і науково-
методичного забезпечення; оцінка 
результатів навчальної діяльності та їхня 
перевірка.  

У своєї професійної діяльності 
андрагог повинен виходити з того, що для 
дорослої людини важливим є відчуття 

власної участі в навчальному процесі, тобто 
здійснювати освітній процес з урахуванням 
індивідуальних особливостей і запитів. 
Звідси його основними функціями є: функція 
визначення потреб, функція планування, 
мотиваційна функція, методична функція, 
функція залучення, оцінна функція. Їх 
виконання передбачає сформованість у 
педагога андрагогічної компетентності. 

Загальновідомим є те, що поняття 
«компетентність» включає в себе знання, 
уміння, навички, а також способи діяльності. 
Спираючись на існуючи класифікації 
компетентностей, можна виділити кілька 
видів професійної компетентності андрагога:  
– спеціальна компетентність, яка 

відрізняється володінням власне 
професійною діяльністю на досить 
високому рівні; передбачає наявність не 
тільки спеціальних знань, але й 
сформованого уміння використовувати 
їх на практиці;  

– соціальна компетентність, що 
характеризується володінням засобами 
сумісної професійної діяльності та 
співробітництва, а також прийомами 
професійного спілкування;  

– особистісна компетентність, яка передба-
чає володіння прийомами особистісного 
самовираження й саморозвитку, а також 
здатність андрагога планувати свою 
професійну діяльність, самостійно 
приймати рішення, бачити проблему;  

– індивідуальна компетентність характе-
ризує володіння прийомами само-
регуляції, готовності до професійного 
зростання, несхильності до професій-
ного старіння, наявності стійкої 
професійної мотивації; 

– андрагогічна компетентність. 
Андрагогічну компетентність ми 

розглядаємо як інтегративну якість 
особистості, що виявляється у здатності 
створити оптимальні умови для навчання 
дорослих, передбачає розвиток творчих 
здібностей дорослої людини, сприяє 
опануванню вміннями, навичками 
планування, реалізації, відбору змісту, форм, 
методів навчання та здійсненню не тільки 
традиційної інформаційно-накопичувальної, 
але й методологічно - орієнтованої освіти, 
необхідної людині для роботи з потоком 
інформації, що постійно розширюється [1].  
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Андрагогічну компетентність можна 
розглядати як єдність теоретичної та 
практичної готовності педагога до виконання 
своїх професійних функцій. Вона 
характеризує не тільки діяльність, але й 
самого педагога як суб’єкта в його 
самостійній, відповідальній та ініціативній 
взаємодії зі світом. Тому можна 
стверджувати, що андрагогічна компетент-
ність педагога інтегрує професійні й 
особистісні якості педагога, спрямовує на 
оволодіння знаннями та цілеспрямоване їх 
використання у прогнозуванні, плануванні та 
реалізації діяльності, активізує андрагога на 
розвиток особистих здібностей, у прагненні 
до саморозвитку та самореалізації [1; 5; 8].  

Для розуміння особливостей 
формування андрагогічної компетентності у 
зарубіжних країнах стане у нагоді «піраміда 
андрагогічного персоналу», розроблена  
К. Хоулом [5]. Андрагогічний персонал 
поділяється на три групи. Перша група 
(найбільша) знаходиться в основі піраміди, і 
до неї входять  головним чином волонтери. 
Друга група – це персонал з постійними 
робочими місцями, займає центральну 
частину піраміди. Третя група знаходиться 
на вершині піраміди і складається з людей, 
які мають професійну освіту. Спираючись на 
проведені дослідження, вважаємо, що 
«піраміда» в багатьох розвинених країнах, 
наприклад, у Швеції, Норвегії, Німеччині, 
Польщі та інших, втрачає свою «форму», 
оскільки зменшується питома вага першої 
групи за рахунок збільшення останньої. 
Тому, на нашу думку, доречно було б 
сьогодні говорити про перетворення 
«піраміди андрагогічного персоналу» на 
«зрізану піраміду», де верхня основа 
постійно збільшується.  

«Зрізана піраміда» характерна для 
сучасних систем освіти дорослих, 
розгалуженість яких потребує великої 
кількості андрагогів, причому вимоги до їх 
компетентності досить різні залежно від 
завдань, змісту освіти та типу навчального 
закладу. Так для педагогів муніципальних 
закладів освіти дорослих Швеції достатньо 
мати диплом про педагогічну освіту та 
кваліфікацію шкільного вчителя. Для 
організації навчання на робочому місті або 
підвищення кваліфікації основними 
вимогами до викладача є і високий рівень 
теоретичної підготовки, і наявність 

практичного досвіду у відповідній 
професійній сфері. Тому освітні заклади 
починають вводити в навчальні програми 
дисципліни (зазвичай це курси за вибором 
студентів), спрямовані на забезпечення 
андрагогічної підготовки майбутніх вчителів. 
Крім того, при вивченні обов’язкового курсу 
«Теорія освіти» значна увага приділяється 
визначенню особливостей навчання дорослої 
людини. Наприклад, у Норвегії 90% тих, хто 
працює з дорослими людьми, має 
педагогічну освіту. Кваліфікацію вчителя для 
дорослих можна одержати при набутті 
кваліфікації вчителя відповідного рівня 
(початкової, молодшої та старшої середньої 
школи) або на річних курсах, на які 
приймають дипломованих педагогів 
дошкільної освіти, вчителів  початкової та 
молодшої середньої школи [10].  

Важливість формування андрагогіч-
ної компетентності у педагогів підтверджує-
ться й увагою Европейської Комісії, яка 
ініціювала проект щодо дослідження 
підготовки вчителів для системи освіти 
дорослих у європейських країнах (ALPINE) 
[8]. 

Наші розвідки доводять, що розвиток 
андрагогічної компетентності – це динаміч-
ний процес засвоєння та модернізації 
професійного досвіду. Він сприяє розвитку 
індивідуальних професійних якостей, 
накопиченню професійного досвіду, передба-
чає неперервний розвиток і самовдоско-
налення.  

До основних якостей андрагога 
дослідники (Дж. Кідд, А. Нокс, Р. Хемстра) 
відносять: індивідуальні характеристики 
(інтелект, характер, здібності); професійні 
характеристики (знання предмету, 
психології, володіння методами навчання, 
мистецтвом спілкування тощо); прагнення до 
самовдосконалення на професійному й 
особистісному рівнях.  

Як переконують результати наших 
досліджень, формування андрагогічної 
компетентності педагога тісно пов’язано з 
формуванням його «індивідуальної філосо-
фії» (професійного кредо) відносно процесу 
навчання. На думку представника гуманістичної 
концепції Р. Хемстра, базовим фундаментом 
андрагогічного кредо є сконцентрованість 
навчального процесу на дорослому, створен-
ні умов для навчання та досягненні дорослим 
максимального успіху [5].  
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Водночас надзвичайно важливим є поряд з 
професійними якостями андрагога наявність 
у нього індивідуального стилю, тобто 
характеру мовлення, оригінального 
мислення, поведінки, таких якостей, як: 
трансцендентність (розуміння власної, 
індивідуальної, комунікативної та загальної 
культури як основи вдосконалювання, 
ставлення до навчальної ситуації не як до 
контролю, а як до здатності зрозуміти, чим я 
можу бути корисний дорослим); 
толерантність (позиція терпимого ставлення 
до дорослого, до його ціннісного світу, 
погляду); емпатійність (уміння емоційно 
«підключатися» до особистості дорослого 
учня, «відчувати» кожного свого учня й 
емоційно відгукуватися на його проблеми, 
запити, почуття); конгруентність (знання 
власного світу почуттів і прийняття себе як 
особистість, що розвивається, має право на 
помилку); рефлективність (активне й 
відсторонене спостереження за своєю 
діяльністю, готовність до її перегляду, до 
різноманіття реакцій у взаємодії з 
дорослими, до стосунків, спрямованих на 
контакт із дорослими); автономність (як 
прояв високого рівня самореалізації, 
незалежність від зовнішніх референтів і 
здатність до самоврядування) [1; 4].  

Для формування андрагогічної 
компетентності педагога Міжнародною 
організацією праці була запропонована 
«MES-концепція», за якою процес навчання 
здійснюється у режимі педагогічної 
технології [3]. Це означає відтвореність та 
результативність процедур планування, 
розробки, проведення та оцінки навчальних 
програм. Основними засобами реалізації 
MES-технології є навчальний модуль і 

навчальний елемент. Вони слугують 
організації та забезпеченню процесу 
оволодіння певною одиницею андрагогічної 
компетентності. Із стандартного набору 
таких одиниць можна проектувати 
різноманітні оригінальні навчальні комплек-
си – модульні програми. Модульна програма 
підготовки андрагогів – це структурований 
набор модулів, які необхідні для оволодіння 
андрагогічною компетентністю у межах 
вимог конкретної професійної діяльності. 
Провідними принципами MES-навчання є: 
орієнтація на діяльність; центрація на тому, 
хто навчається; гарантія результату [2].  

Аналіз зарубіжного досвіду щодо 
підготовки андрагогів і формування 
андрагогічної компетентності дозволив 
зробити деякі висновки. Професія андрагога – 
багаторольова та багатофункціональна. 
Андрагогічна компетентність розглядається 
як інтегральна характеристика, що поєднує 
професійні й особистісті якості андрагога, 
визначає здатність вирішувати професійні 
проблеми та завдання з використанням знань, 
професійного та особистісного досвіду. 
Ключовими компетенціями, що складають 
андрагогічну компетентність, є комуні-
кативна компетенція, здатність до 
самоуправління, здатність до ефективної 
поведінки та інтерпретативна здатність. 
Основними структурними компонентами 
андрагогічної компетентності є: мотиваційно-
цільовий, аксіологічний, когнітивний, 
операційно-діяльнісний, рефлексивно-оціноч-
ний. Сам процес формування андрагогічної 
компетентності потребує використання 
інноваційних педагогічних технологій, 
одними з яких є MES-технології.  
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Г.Ф. Сударева  
ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЯК УМОВА 

РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ПЕДАГОГІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 Модернізація україн-
ської освіти, яка полягає у 
розв’язанні низки важли-
вих завдань суспільства з 
трансформацій в освітянсь-

кій галузі, актуалізує проблему професійної 
компетентності педагогічних працівників.  

Одним із засобів розвитку професійної 
компетентності педагогів загальноосвітнього 
навчального закладу є практика педагогічно-
го проектування як особливого і своєрідного 
виду творчої науково-дослідної діяльності.  

Проте в масовій школі проектний 
підхід до організації педагогічної діяльності 
на сьогоднішній день упроваджується на 
недостатньому рівні як в кількісному, так і в 
якісному вимірах. Для запуску і розгортання 
педагогічного проектування бракує розробок 
організаційно-методичного супроводу проек-
тувальної діяльності, спеціальної підготовки 
вчителів для її здійснення через систему 
післядипломної педагогічної освіти. 

Все це  вимагає подальшого досліджен-
ня і творчого розвитку теорії та практики 
педагогічного проектування як засобу розвит-
ку професійної компетентності педагогів 
загальноосвітнього навчального закладу. 

На підставі проведеного аналізу 
наукових праць можна констатувати, що 
загальне осмислення професійної компетент-
ності вчителя загальноосвітнього навчаль-
ного закладу знайшло відображення у 

великій кількості психолого-педагогічних 
досліджень і не має однозначного погляду на 
це явище в освіті.  

Так, дослідники уявляють професійну 
компетентність як високий рівень володіння 
знаннями, вміннями й навичками (В. Безруко-
ва, О. Дубасенюк, О. Шахматова та ін.); як 
реалізацію потреб фахівця, як вирішення 
завдань професійної діяльності (С. Дружи-
лов, С. Каплун, І. Климкович, С. Молчанов, 
В. Ягупов та ін.); як особистісну характе-
ристику, властивість особистості, особистіс-
не новоутворення (Л. Анциферова, Д. Завали-
шина,  Є. Рибалко,   О.  Сімен-Сіверська,  
Н. Яковлева та ін.); як психічний стан 
особистості (А. Маркова, Н. Яковлева та ін.); 
як готовність особистості до здійснення 
професійної діяльності (Р. Ваврик, М. Варій, 
В. Косарєв, Н. Лобанова та ін.) тощо. 

За таких умов у якості базових уявлень 
стосовно професійної компетентності 
педагогів нами сформульовані такі 
положення:  
– педагогічна компетентність – це інтеграль-

на професійно-особистісна характеристика 
педагога, що зумовлює його готовність і 
здатність виконувати педагогічні функції 
згідно прийнятих у суспільстві в 
конкретно-історичних умовах норм, 
стандартів, вимог; 

– сформована професійна компетентність як 
складна взаємодія професійних та 
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особистісних характеристик є критерієм 
ефективності професійної діяльності вчителя 
загальноосвітнього навчального закладу. 

Професійна компетентність як інтегра-
льна професійно-особистісна характеристика 
педагога має певну структуру. У цій 
структурі можна виокремити загальні її види. 
І.Зязюн зазначав, що зміст професійної 
компетентності – це знання предмета, 
методики його викладання, педагогіки та 
психології [6, с. 32]. Ми погоджуємося із 
думкою І. Колесникової, яка визначила у 
структурі професійної компетентності 
вчителя методологічний, технологічний, 
соціальний і комунікативний рівні [3, с. 226]. 
Перелічені компоненти професійно-
педагогічної компетентності можна 
розглядати як нормативно необхідні для 
успішної діяльності педагога. 

Але зростання вимог суспільства до 
якості освіти зумовлює значне ускладнення 
педагогічної діяльності, розширення її 
змісту, появу принципово нових соціально-
педагогічних завдань, збільшення числа 
функцій педагога. У зв’язку з цим науковця-
ми постійно оновлюються та деталізуються 
ключові складові професійної компетент-
ності вчителів. Більшість науковців 
виділяють серед них наступні [1, с. 231]. 

Когнітивно-технологічна (спеціальна 
компетентність з фахового предмета) 
охоплює глибокі знання, кваліфікацію та 
досвід практичної діяльності у галузі 
предмета; знання способів розв’язання 
технічних, творчих завдань; гармонізацію 
науково-предметних і світоглядно-методо-
логічних, дидактичних, психологічних знань; 
оволодіння сучасним інструментарієм 
вивчення особистості учня; використання 
прийомів педагогічного менеджменту; 
уміння організовувати суб’єкт-суб’єктний 
навчальний процес, спрямований на 
різнобічний розвиток особистості школяра. 

Методична компетентність включає 
засвоєння педагогом нових методичних і 
педагогічних ідей, підходів до навчально-
виховного процесу в сучасних особистісно-
зорієнтованих, розвивальних, креативних 
технологіях, володіння різними методами, 
прийомами і формами організації навчання. 

Комунікативно-ситуативна компе-
тентність охоплює знання, вміння, навички 
та способи здійснення фасилітативної 

(партнерської) взаємодії між учасниками 
навчально-виховного процесу, врахування 
педагогом вікових, психологічних, індиві-
дуальних особливостей учнів; уміння бачити 
в дитині особистість, поважати її думку; 
поєднувати вимогливість з повагою до 
кожного учня, тактовність і толерантність у 
стосунках; здатність до антиципації, тобто 
випереджального прогнозування оптималь-
них внутрішньо-колективних контактів між 
учнями класу; вміння створювати на уроці 
атмосферу творчого спілкування та 
позитивного настрою. 

Соціальна компетентність містить 
характеристики педагога, який досяг 
високого рівня усвідомлення соціальних 
проблем і запитів, способів взаємодії з 
суспільством; уміння знаходити інформацію 
й впевнено конструювати поведінку для 
досягнення балансу між своїми потребами, 
очікуваннями, сенсом життя і вимогами 
соціальної дійсності; уміння робити вибір, 
брати на себе відповідальність, формувати 
засобами предмета патріотичні почуття, 
повагу до історії, традицій українського 
народу тощо. 

Психолого-педагогічна компетент-
ність охоплює володіння психолого-педаго-
гічною діагностикою; вміння здійснювати 
індивідуальну роботу на основі результатів 
педагогічної діагностики, виявляти особистіс-
ні особливості школярів, визначати і 
враховувати емоційний стан людини, 
грамотно вибудовувати взаємовідносини з 
колегами, учнями, батьками. 

Прогнозувально-рефлексивна компе-
тентність включає вміння конструювати 
траєкторію розвитку школяра, здійснювати 
індивідуальний підхід до розвитку учня; 
вміння технологічно прогнозувати, конструю-
вати, планувати хід навчально-виховного 
процесу; прогнозувати розвиток як учнівсь-
кого колективу загалом, так і кожного учня 
зокрема. 

Аутопсихологічна компетентність 
передбачає вміння усвідомлювати рівень 
власної професійної діяльності, своїх спеціа-
льних, методичних і комунікативних 
спроможностей, потенціалу; вміння бачити 
недоліки у професійній діяльності; бажання 
самовдосконалюватися; визначати завдання 
та траєкторію для власної самоосвіти й 
самовдосконалення. 
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Інформаційно-технологічна компе-
тентність передбачає вміння та навички 
роботи з ІКТ; застосовувати раціональні 
прийоми пошуку, аналізу, адекватного 
відбору, систематизації, використання 
інформації; самостійно створювати 
різноманітні тестові завдання; враховувати 
дидактичні принципи, закономірності, 
способи, форми організації навчального 
процесу для його оптимізації на основі 
комп’ютеризації; дохідливо й чітко викла-
дати навчальний матеріал з огляду на 
специфіку предмета, суб’єктний досвід 
школярів, рівень їхньої підготовки, життєвий 
досвід і вік; уміння перебудовувати за 
необхідності план і хід викладу навчального 
матеріалу. 

 

Управлінська компетентність вклю-
чає володіння вчителем методами, прийома-
ми організації власної діяльності й ефектив-
ної діяльності учнів в урочний і позаурочний 
час, управління процесом засвоєння учнями 
знань; визначення цілей навчальної 
діяльності, отримання інформації про рівень 
досягнення цілей діяльності; вміння 
здійснювати коригувальний вплив на 
способи навчальної діяльності.  

 

Кооперативна компетентність 
(компетентність у спільній творчості) 
передбачає здатність педагога продуктивно й 
гармонійно організовувати навчальну 
взаємодію в напрямку досягнення спільної 
мети за такими напрямами: 1) «учитель – 
учитель», «учитель – колеги», «учитель – 
педагогічний колектив», «учитель – шкільне 
методичне об’єднання», «учитель – районне 
методичне об’єднання»; 2) «учитель – 
учень», «учень – учень», «учень – група 
учнів», «учень – клас», «учень – шкільний 
колектив»;  
3) «учитель – шкільний психолог»,  
«учитель – соціальний педагог», «учитель – 
батьки учнів», «учитель – громадськість» 
тощо.  

 

Полікультурна компетентність 
містить знання педагогом культурних, націо-
нальних надбань, менталітету представників 
різних національностей, досягнень і 
звершень українського народу; толерантне 
ставлення до культури і традицій представ-
ників інших народів.  

Валеологічна компетентність забезпе-
чує організацію здорового способу життя у 
фізичній, соціальній, психічній і духовній 
сферах, організацію власної праці та 
впровадження, реалізацію здоров’язбережу-
вальної функції розвитку учнів, тобто 
забезпечення належних умов для нормальної 
життєдіяльності школярів.  

 

Загальнокультурна компетентність 
передбачає досягнення педагогом високого 
рівня розвитку в суспільному, професійному 
та духовному житті; освіченість у галузі 
викладання предмета, високої ерудиції та 
культури поведінки. 

Професійні якості, що відображені у 
зазначених складових професійної компетент-
ності, в майбутніх педагогів системно та 
цілеспрямовано формуються у вищому 
навчальному закладі. З часом індивідуальний 
рівень компетентності педагога може 
підвищуватися або знижуватися. Можна 
стверджувати, що подальший їх розвиток під 
час трудової діяльності має відбуватися 
водночас на всіх рівнях: методологічному, 
теоретичному, методичному, технологіч-
ному. Реалізацію цих рівнів розвитку 
професійної компетентності педагогів 
забезпечує саме педагогічне проектування.  

До останнього часу в педагогічній 
науці домінувала точка зору на проектування 
як на певну функцію діяльності педагога. 
Сьогодні проектування не лише проголо-
шується центральною ланкою в професійній 
освіті, але й вважається однією з технологій 
переходу від парадигми традиційної до 
парадигми інноваційної освіти в освітньому 
просторі взагалі. Цей засіб сприяє наближен-
ню освітнього процесу до логіки наукового 
дослідження; виходу педагогів на креатив-
ний рівень у практичній діяльності; збагачен-
ню знань педагогів з питань новітніх освітніх 
технологій; розвитку комунікативних 
компетентностей; підвищенню фахової 
майстерності.  

Питання педагогічного проектування, 
як свідчить аналіз наукової та науково-
методичної літератури, розглядається в 
сучасній педагогічній теорії у таких 
аспектах: загальна теорія педагогічного 
проектування (В. Безрукова, В. Беспалько,  
І. Лернер, В. Краєвський); проектування 
педагогічних систем внутрішньо-шкільного  
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управління (С. Гільманов, Л. Горбунова,  
Г. Капто, О. Касьянова, О. Лоренсов,  
О. Моїсеєв, О. Моїсеєва); проектування 
педагогічного процесу з розробкою окремих 
елементів управління (П. Атаманчук, М. Гри-
ньова, А. Кух, В. Мельник, Т. Семенюк); 
проектування педагогічних ситуацій для 
управління навчально-пізнавальною 
та навчально-творчою діяльністю  
(Л. Закота,  В. Сипченко, Л. Ричкова, 
К. Яресько).  

У роботах вітчизняних і зарубіжних 
науковців існують різні тлумачення 
дефініції «педагогічне проектування». 
Залежно від контексту воно розглядається 
як явище педагогічної дійсності; феномен 
проектної культури вчителя; спосіб буття 
педагога; модель вирішення проблем 
практики; модель саморегулювання 
професійної діяльності; тип інноваційної 
діяльності; вид проектування та 
моделювання передового педагогічного 
досвіду; система науково-методичного 
супроводу запровадження інновацій; 
технологія впровадження інновацій; 
форма науково-методичної роботи; метод 
реалізації інноваційних перетворень; засіб 
саморозвитку та самореалізації  
педагога тощо [5, с.38]. 

Аналіз наведених поглядів 
переконує, що зазначені підходи до 
визначення сутності педагогічного 
проектування не є суперечливими, а 
відображають його багатоаспектний і 
поліфункціональний характер.  

 

Педагогічне проектування нами 
розглядається як цілеспрямована 
педагогічна діяльність (колективна або 
індивідуальна) зі створення освітнього 
проекту, яким є інноваційна модель 
вирішення актуальних проблем у системі 
навчання (навчальне проектування), 
виховання (виховне проектування), 
методичної діяльності (методичне 
проектування), управління функціону-
ванням загальноосвітнього навчального 
закладу (управлінське проектування).  

 

Навчальне проектування спрямо-
ване на створення навчального проекту, 
метою якого є інноваційні зміни у 
навчальному процесі: створення умов, за 
яких учні самостійно і з бажанням 
одержують необхідні знання з різних 

інформаційних джерел, придбають 
комунікативні вміння; розвивають 
дослідницький досвід і системне 
мислення; вчаться користуватися 
здобутими знаннями для розв’язання 
пізнавальних і практичних задач.  

 

Виховне проектування – це 
створення виховних проектів у системі 
розвитку індивідуальності та суб’єктності 
вихованця, формування дитячого 
колективу та здійснення виховного впливу 
на особистість через клас, групу, 
колектив; задоволення постійної потреби 
школярів у спілкуванні та співпраці, 
будуванні взаємовідносин без конфліктів.  

 

Метою методичного проектування є 
розробка методичного проекту із 
забезпечення науково-методичного 
супроводу впровадження освітніх 
інновацій у педагогічний процес 
загальноосвітнього навчального закладу. 
Саме проектно-цільова модель організації 
методичної роботи допомагає створити 
дослідницьке, творче середовище в школі.  

 

Управлінське проектування спря-
моване на створення управлінських 
проектів для впровадження змін у 
педагогічній системі навчального закладу, 
як правило, з метою зміни або оновлення 
моделі його функціонування.  

Результатом проектувальної діяль-
ності є проект. Базовим у нашому 
дослідженні є тлумачення «проекту», 
надане В. Сластьоніним і Л. Подимовою 
як «детально опрацьоване обґрунтування 
бажаного стану об’єкту, що визначає 
перспективу його розвитку і є результатом 
здійснення інноваційного рішення» 
[7, с. 182].  

У відповідності з видом 
проектувальної діяльності проекти також 
можуть бути навчального, виховного, 
методичного, управлінського видів. Як 
свідчить практика, проекти, створені в 
процесі педагогічного проектування 
кожного із чотирьох видів, можна піддати 
подальшій класифікації в залежності від 
форми проектного продукту, рівня 
задіяних ресурсів, спрямованості на вид 
діяльності, масштабності, складності й 
тривалості виконання. У таблиці 1 
наведена типологія педагогічних проектів 
у залежності від зазначених чинників.  
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Розмаїття проектів свідчіть про 
багатогранність суб’єктного досвіду, який 
набувають або розвивають педагоги в процесі 
педагогічного проектування. Так, об’єктом 
проектування, як правило, є певна педагогічна 
конструкція: педагогічна система, процес, 
технологія, метод, прийом, завдання, ситуація 
чи зміст освіти, навчальна програма, 
підручник, навчальний посібник тощо. Навіть, 
маючи зовні традиційне вираження, об’єкт 
проектування повинен створюватися на новій 
ідеї і відповідати таким вимогам: соціальна 
визначеність, конструктивність, оригіналь-
ність, практична придатність [2, с. 35]. Отже, 
під час проектування педагог передбачає і 
розв’язує низку завдань і тим поповнює 
власний компетентнісний багаж. 

Успішність застосування педагогічного 
проектування, яке зумовлює ефективність 
розвитку професійної компетентності 
педагога, досягається додержанням таких 
вимог: 

– наявність суспільно значущої 
проблеми, яка вимагає від учителя 
інтегрованого знання, дослідницького пошуку 
для її розв’язання; 

– практична, теоретична, пізнавальна, 
особистісна цінність передбачуваних резуль-
татів діяльності;  

– самостійна (індивідуальна, парна, 
групова) діяльність виконавців; 

– структурування змістової частини 
проекту (із визначенням термінів і бажаних 
результатів кожного етапу);  

– подальше використання результатів 
дослідницької роботи групи виконавців 
проекту в практичній діяльності всього 
колективу [4, с. 13]. 

Як свідчить практика, результатом 
педагогічного проектування можуть бути 
різноманітні нововведення щодо педагогіч-
ної системи окремого вчителя і педагогіч-
ного процесу в цілому, системи управління 
освітнім закладом і окремими напрямками 
його діяльності.  

Так, у Сумській гімназії №1 завдяки 
педагогічному проектуванню було впровад-
жено у педагогічний процес закладу низку 
освітніх і педагогічних інновацій. Серед них 
проекти різного призначення. У таблиці 2 
зазначено педагогічні проекти, що виконані 
вчителями цього закладу, їхня класи-
фікаційна ознака, а також ті складові 
професійної компетентності, що розвива-
лися у вчителів, учасників педагогічного 
проектування.  Висока якість виконаних 
проектів, яка безпосередньо зумовлена 
розвинутим рівнем професійної компетент-
ності педагогів, підтверджена їх перемогою в 
різноманітних конкурсах регіонального, 
всеукраїнського та міжнародного рівнів [8].  

Зміст таблиці свідчить про те, що 
виконання всіх педагогічних проектів 
закономірно впливає на професійне 
зростання педагога. 
  Отже, проектувальна діяльність надає 
можливість   цілісно   вивчити   педагогіч-
ний процес у навчальному закладі, 
розглянути освітню ситуацію в різних 
аспектах і ракурсах, визначити цілі та 
завдання, відповідно до яких має відбуватися 
процес його оновлення, удосконалення,   
покращення.   Особисто   вчителю 
педагогічне   проектування   допомагає 
визначити власний рівень професійної 
 

_________________________________________________________________________________________

Таблиця 1  
Класифікація педагогічних проектів 

Класифікаційна ознака Типи проектів 
Вид навчальний, виховний, методичний, управлінський. 

Форма концепція, план, програма, стандарти, сценарій, тематична розробка, педагогічна технологія, 
педагогічні засоби (підручники, посібники, наочні матеріали), модель. 

Рівень міжнародний, національний, міжрегіональний, регіональний, районний, шкільний, на рівні 
окремого педагога. 

Спрямування дослідницький, практико-орієнтований, творчий, рольовий, інформаційний, організаційний, 
освітній, просвітницький, технічний. 

Масштабність монопроект, міжпредметний. 

Кількість учасників індивідуальний, груповий, масовий. 

Складність простий, середньої складності, складний. 

Тривалість довгостроковий (кілька місяців), середньої тривалості (від тижня до місяця), короткотривалий (1-
7 днів). 
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Таблиця 2  
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Педагогічні проекти та складові професійної компетентності педагогів, що розвивалися 
під час педагогічного проектування 

компетентності, створити індивідуальну 
траєкторію професійного зростання, 
спрогнозувати програму самотворення, 
саморозвитку та самореалізації.  
     Професійна компетентність вчителя – 
поняття динамічне, багатогранне й 
багатоаспектне. Його зміст змінюється у 
відповідності із процесами, що відбуваю-
ться в суспільстві та в освіті. Структура 
професійної компетентності також повинна 
періодично видозмінюватися, корегуватися 
в зв’язку зі стрімким розвитком науки й 
практики. Питання визначення змісту, 
форм, рівнів, механізмів та структури 

«професійної компетентності» вчителя 
загальноосвітнього навчального закладу 
п отр ебують п одал ь шої р оз р обки , 
систематизації, аналізу й узагальнення. До 
перспектив наукових пошуків, які 
позитивно впливатимуть на поширення в 
закладах освіти педагогічного проектуван-
ня як засобу формування та розвитку 
професійних компетентностей педагогів, 
можна віднести проблему забезпечення 
повноцінної підготовки педагогічних 
працівників до педагогічного проектування 
у системі післядипломної педагогічної 
освіти.  
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Освітні технології та інновації 
Г. Р. Вороніна  

 Вибір майбутньої професії є одним з 
найважливіших рішень у житті людини. 
Одним з основних завдань сучасної освіти є 
підготовка молодого покоління до подаль-
шого дорослого життя, невід’ємною части-
ною якого є трудова діяльність. Слід конста-
тувати, що професійно орієнтоване навчання 
не займає пріоритетне місце у шкільних 
програмах. Саме тому дослідження проблеми 
організації освіти з точки зору професійної 
орієнтації молоді, що відповідає багатогран-
ним вимогам сьогодення, займають провідне 
місце в сучасній педагогіці. 

Питання підготовки учнів до 
професійного життя є надзвичайно актуаль-
ним в освітніх колах. Велика кількість 
педагогів висвітлюють проблематику 
профорієнтації молоді у своїх наукових 
працях. Вітчизняні вчені досліджують 
передовий світовий досвід організації 
процесу становлення майбутніх спеціалістів 
з метою впровадження найбільш ефективних 
технологій в українських навчальних 
закладах.  

Організація підготовки молоді до 
подальшого професійного життя в розвину-
тих зарубіжних країнах викликає особливий 
інтерес у вітчизняних педагогів і психологів. 
У центрі уваги науковців постійно 
знаходиться система освіти Великої Британії, 
оскільки дослідження величезного теоретич-
ного та практичного досвіду саме цієї країни 
дозволить визначити ті прогресивні навча-
льні та виховні технології, які сприятимуть 
вирішенню проблем переформатування україн-
ського освітнього простору.  

У психолого-педагогічній літературі 
проблемам профорієнтаційної роботи у 
школах Великої Британії  присвячені 
дослідження  таких  науковців,  як  Е.  Барнс,  
Б. Бессот, Е. Годжсон, Т. Гулі, Д. Ендрюс, 
К. Спаурз, A. Уотс, Е. Шант та інших. 
Дослідження К. Брока та К. Джонса пов’язані 
з історичними та географічними аспектами 
підготовки учнівської молоді.  

Висвітлення проблем переосмислення 
професійної освіти у площині глобалізацій-
них процесів і стрімкого розвитку інформа-
ційних технологій знайшло відображення у 

наукових роботах таких авторів, як Б. Готард, 
Ф. Мігнот, М. Оффер і М. Руфф. Значну роль 
у цьому контексті відіграють праці Дж. Еванс 
та Ф. Касл, які вивчали особливості функціо-
нування спеціалізованих шкіл, та С. Харріс, 
яка комплексно досліджувала профорієнта-
ційну роботу в британських школах і роль 
вчителів у цьому процесі. 

На основі аналізу робіт зазначених 
дослідників, можемо стверджувати, що 
питання професійної освіти у школі постійно 
знаходиться у полі зору державних освітніх 
організацій. Зацікавленість представників 
уряду в покращенні професійної підготовки в 
англійських школах першочергово полягає у 
необхідності підняти рівень економіки в 
країні та підвищити конкурентоспроможність 
випускників як у регіональному, так і 
міжнародному масштабі.  

Пропонуючи надзвичайно детальний 
аналіз освітньої системи в Британії, колектив 
авторів під керівництвом К. Брока окремо 
досліджують характерні риси кожного етапу 
навчання в усіх частинах цієї країни. У 
розділі, присвяченому Англії, науковці 
висвітлюють останні тенденції освітньої 
політики, що впливають на весь процес 
навчання, а саме: 
– приватизація, яка дозволила залучати 

приватні організації до фінансування 
шкільної діяльності; 

– маркетизація, яка сприяла підвищенню 
конкуренції між школами; 

– диференціація – поява нових різновидів 
середніх навчальних закладів, у тому 
числі, міських технологічних коледжів; 

– профілізація та профорієнтоване 
навчання, які поглибили розуміння та 
задоволення промислових потреб у 
високоякісних фахівцях на усіх 
рівнях [2, c.15]. 
Серйозної уваги з боку уряду професій-

на підготовка учнівської молоді в Англії 
набула за останні десятиліття, коли згідно з 
Законом про освіту (Education Act 1997) 
увійшла до переліку обов’язкових предметів 
у національному навчальному плані. 
Зазвичай,  курс  зі  шкільної   професійної  

_________________________________________________________________________________________

ОСВІТНІ ІНІЦІАТИВИ В АНГЛІЙСЬКИХ ШКОЛАХ: 
ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ  
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підготовки містить цикл тем, спрямованих на 
самопізнання, вивчення власних нахилів та 
здібностей, розвиток різноманітних навичок, 
необхідних для будь-якої спеціальності, як 
наприклад, вміння приймати рішення та інші. 
Ще однією важливою складовою професій-
ної підготовки учнів є навчальна практика в 
останні шкільні роки, що проходить на 
місцевих підприємствах під керівництвом 
шкільного вчителя з питань профорієнтації 
(career teacher). Крім того, учні відвідують 
профорієнтаційні консультації у місцевих 
центрах зайнятості, де виконують різнома-
нітні тестування та отримують високо-
кваліфікований супровід від консультантів з 
питань професійної діяльності та праце-
влаштування (career adviser). Отже, в англій-
ських школах виділяють профорієнтоване 
навчання (career education) та профорієнто-
ване консультування та супровід (career guid-
ance) [7, c.4-5].  

Планування професійного майбутнього 
в англійських школах є надзвичайно важли-
вим, тому цей процес підготовки до вибору 
професії має не лише ґрунтовну теоретичну 
складову. На практиці кожен учень отримує 
належний профорієнтаційний супровід. 
Швидкий розвиток технологій і процеси 
глобалізації постійно впливають на розвиток 
суспільства та ставлять все нові вимоги до 
сучасного спеціаліста. Багато навичок і 
вмінь, що лише кілька років тому вважалися 
винятковими та надавали переваги своїм 
власникам, сьогодні навіть не зазначаються в 
резюме, оскільки стали пересічною характе-
ристикою кожного спеціаліста.  

Історично у школах Англії використо-
вували різні концепції професійної освіти, 
які видозмінювалися під впливом зовнішніх і 
внутрішніх чинників. С. Харріс у своїх науко-
вих працях надає їх загальну характе-
ристику, виділяючи основні чотири парадиг-
ми професійно орієнтованого навчання: 
– співставлення – вивчення здібностей та 

інтересів учнів з метою пошуку 
відповідної професії; 

– пошук   роботи – професійно   орієнтоване  
навчання у школі спрямоване безпосеред-
ню на допомогу випускникам шкіл 
знайти певну роботу; 

– підготовка робочої сили – загальна 
підготовка учнів до подальшого професій-
ного життя; 

– навчання та виховання громадянина – 
всебічна підготовка молодого покоління 
до подальшого життя у суспільстві, яке 
не обмежується професійною діяльністю 
[7, c.7-8].  

 Автор дослідження акцентує, що хоча 
саме остання парадигма практикується в 
сучасному освітньому просторі, вона може 
дещо відрізнятися в залежності від кожної 
окремо взятої школи в Англії. Однак 
проблематика визначення основних траєкто-
рій професійної освіти у шкільних рамках та 
окреслення її основних завдань залишається 
відкритим, тому провідні педагоги та 
психологи шукають відповіді на цілу низку 
важливих питань, а саме: 
– Що на практиці означає підготовка 

молоді до життя? 
– Яке першочергове завдання професійної 

освіти у школі: надання учням інформа-
ційної підтримки щодо світу професій чи 
оснащення випускників навичками та 
вміннями, необхідними для майбутнього 
працевлаштування? 

– Якщо професійна освіта має на меті 
навчання та виховання громадянина, то 
яке завдання є первинним: підготовка 
громадянина чи працівника?  

Відповіді на ці та подібні питання 
допоможуть, на думку С. Харріс, спрямувати 
успішний рух майбутніх фахівців від 
шкільних лав до реальних викликів доросло-
го існування в суспільстві [7, c.9].  
 Як показують наші розвідки, все 
більше установ і закладів долучаються до 
ініціативи розширення кордонів навчальної 
аудиторії з метою розвитку талантів і 
практичних навичок учнів, важливих для 
успішної реалізації молоді у дорослому 
житті. Завдяки індивідуальному підходу та 
новим профорієнтаційним технологіям 
підлітки виявляють найбільше зацікавлення у 
виборі майбутньої професії. Більшість 
середніх шкіл Англії є спеціалізованими, що 
дає змогу школярам завчасно зорієнтуватися 
у світі професій. Серед основних напрямів 
спеціалізації виділяють такі: математика та 
комп’ютерні технології, бізнес, інженерія, 
природничі науки, мови, мистецтво, спорт, 
гуманітарні науки, музика та інші. 
 Англійське суспільство не залишається 
осторонь проблем професійного вибору 
учнівської  молоді.  Створюються  незалежні  
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освітні організації, які разом з місцевими 
громадами та батьками прикладають макси-
мум зусиль для полегшення процесу профе-
сійного становлення майбутніх фахівців. 
Вони піднімають питання вдосконалення 
механізмів професійної підготовки школярів, 
висловлюють занепокоєння щодо 
невідповідності академічної освіти вимогам 
сучасного ринку праці, наголошують на 
важливості забезпечення учнів саме 
практичними навичками, які стануть 
запорукою успішної кар’єри [4].   
 Пошук роботи для випускника серед-
нього чи вищого навчального закладу усклад-
нюється не лише відсутністю відповідного 
досвіду, але й неготовністю визначитися з 
вибором професій, що призводить до 
неможливості реалізувати себе у професійному 
житті. Варто зазначити, що в багатьох 
англійських школах використовується прак-
тика безпосереднього взаємозв’язку з прогре-
сивними місцевими виробниками з питань 
професійної орієнтації учнів. Сучасні 
підприємства Англії надають школярам 
можливість опановувати необхідні практичні 
навички, які допоможуть відчути покликання до 
тієї чи іншої професії. Майбутні роботодавці 
допомагають спрямовувати роботу старшої 
школи в професійно орієнтовану площину, 
беручи участь у складанні навчального плану та 
плануванні позашкільних заходів [1].  
 Профорієнтоване навчання допомагає 
трансформувати процес вивчення базових 
дисциплін під кутом практичного викорис-
тання. Один з ефективних шляхів реалізації 
цього підходу, орієнтованого на опанування 
майбутньої професії, в Англії пов’язаний з 
появою в кінці XX століття міських техно-
логічних коледжів – спеціалізованих шкіл з 
певним напрямом. Метою створення 
середніх навчальних закладів нового типу 
було покращення освітнього простору в 
англійських містах і забезпечення умов для 
підготовки кваліфікованих   спеціалістів   у 
певних галузях. Кожен із таких 
технологічних коледжів пропонує студентам 
широкий спектр сучасних напрямів, серед 
яких музичні технології та графічний дизайн, 
автоматизація виробництва, цифрова 
анімація, фотографія та інші [5].  
 Сучасний фахівець має перебувати у 
процесі безперервного самовдосконалення та 
підвищення кваліфікації. Швидкоплинний 
прогрес, процеси глобалізації та стрімкого 
розвитку інформаційних технологій зму-

шують освітні установи постійно змінювати 
та модернізувати концепцію профільного 
навчання. Відсутність або нестача простору 
для опанування практичних навичок, 
необхідних для подальшого успішного 
працевлаштування, неспроможність присто-
совуватися до високих вимог роботодавців 
спричиняють великий відсоток безробіття 
молоді. Саме тому одним з пріоритетних 
напрямів профорієнтаційної роботи в ан-
глійських школах є налагодження тісної 
співпраці школярів з місцевими підприємст-
вами, які гарантують поступове знайомство 
учнівської молоді зі світом професій. Варто 
зауважити, що кваліфікована профорієнта-
ційна робота сприятиме підготовці майбутніх 
високоякісних фахівців.  
 Сьогодні для англійського суспільства 
однією з пріоритетних проблем залишається 
проблема освітньої реформи, яка має карди-
нально змінити  життя школярів і студентів. 
Проблеми реорганізації професійної освіти 
набувають особливого значення, оскільки в 
умовах глобалізації підготовка майбутнього 
фахівця відіграє найважливішу роль і має в 
повній мірі відображатися в навчальному 
процесі. Створення відповідних умов для 
професійного становлення молодих спеціа-
лістів повинно розпочинатися якомога 
раніше, сприяти самореалізації та розкриттю 
творчого потенціалу кожної особистості.  

Беручи до уваги особливості 
організації профорієнтованого навчання в 
англійських школах, можна стверджувати, 
що все більше установ і закладів 
долучаються до ініціативи розширення 
кордонів навчальної аудиторії. Одним з 
головних завдань середньої освіти в Англії є 
розвиток талантів і практичних навичок 
учнів для забезпечення успішної 
самореалізації молоді у дорослому професій-
ному житті. Варто зауважити, що оскільки 
існуюча модель профорієнтації у сучасній 
українській школі потребує ще багатьох 
перетворень для задоволення потреб 
суспільства та насамперед молодого 
покоління, англійський досвід зба-
лансованого поєднання академічного та 
професійно орієнтованого навчання надасть 
можливість наблизити впровадження 
трансформацій і створення підґрунтя, 
необхідних для усвідомленого вибору певної 
професії, початкового опанування її базових 
навичок і перших кроків у підготовці 
висококваліфікованих спеціалістів. 



65  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 2 ( 34 ) , 2017 

ЛІТЕРАТУРА 
1.  Andrews D. Careers Education in Schools / David Andrews. – Staffordshire: Highflyers Publishing, 2011. – 
156 p. 

2.  Brock C. Education in United Kingdom / Colin Brock. – London: Bloomsburry, 2015. – 376 p. 
3.  Careers guidance and inspiration in schools. Departmental advice for governing bodies, school leaders and 
school staff. April 2014. – Nottingham: Crown copyright, 2014. – 25 p. 

4.  Careers Education in the classroom. The role of teachers in making young people work ready. Report 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://teachfirst.org.uk  

5.  City Technology Colleges [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.gov.uk/.../city-technology-
colleges.  

6.  Careers Guidance in Context / [Gothard B., Mignot Ph., Offer M., Ruff M.] – London: Sage, 2001. – 154 p. 
7.  Harris S. Careers Education / Suzy Harris. –  London: Sage, 1999. – 150 p. 
8.  Hooley T. Teachers and Careers: The role of school teachers in delivering career and employability learning / Tristram 
Hooley, Antony Watts, David Andrews. – Derby: University of Derby, 2014. – 56 p. 

Моніторинг 
О.В. Курган  МОНІТОРИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

ВИХОВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОГО  
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 Формування право-
вої, демократичної держа-
ви можливе лише на основі 
розвинутого громадянського 
суспільства, яке передбачає 
трансформацію громадян-
ської свідомості, моральної, 

правової культури громадян. Українській 
державі, сучасному суспільству потрібні 
свідомі, компетентні громадяни, які спроможні 
приймати самостійні рішення і нести 
відповідальність за власні вчинки.  

Сьогодні, в умовах економічних і 
суспільно-політичних перетворень, зміцнення 
української державності набуває особливого 
значення громадянське виховання, спрямоване 
на формування в учнів громадянськості як 
інтегрованої якості особистості, що дає людині 
можливість відчувати себе морально, соціа-
льно, політично, юридично дієздатною та 
захищеною. Воно покликане виховувати свідо-
мого громадянина, людини з притаманними їй 
особистісними якостями й рисами характеру, 
світоглядом і способом мислення, почуттями, 
вчинками та поведінкою, спрямованими на 
розвиток демократичного громадянського 
суспільства в Україні. Головна мета 
громадянського виховання – це підготовка 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів до 
життя у громадянському демократичному 
суспільстві, взаємопов’язаному світі; визнання 
та прийняття цінностей, що виступають 

головними, визначальними для нашої країни; 
формування громадянської позиції у кожного.  

Оскільки громадянське виховання 
учнів є дуже важливим напрямом виховної 
роботи, виникає гостра потреба пошуку нових 
шляхів його удосконалення як процесу, що 
забезпечує формування та розвиток високо-
духовної особистості, в якій органічно поєдну-
валися б моральні цінності, громадянська 
зрілість, патріотизм, почуття обов’язку та 
відповідальності перед суспільством, державою.  

Надійним інструментом, що дозволяє 
виміряти якість громадянського виховання 
учнів є комплексний моніторинг. Він забезпе-
чує об’єктивну інформацію про стан і резуль-
тати педагогічно-виховного процесу. Завдяки 
йому визначається стан і якість навчально-
виховного процесу громадянського спрямуван-
ня, що дає змогу вчасно здійснювати корекцію 
діяльності вчителя, навчання та виховання учнів.  

З метою реалізації Концепції грома-
дянської освіти та виховання, відповідно до 
наказу Департаменту освіти і науки 
Сумської обласної державної адміністрації 
та на замовлення регіональних органів 
управління освітою навчально-методичним 
відділом моніторингу якості освіти та 
зовнішнього незалежного оцінювання у 
січні-лютому 2017 року було проведено у 
загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) 
усієї області моніторингове дослідження 
стану організації громадянського виховання.  

_________________________________________________________________________________________ 
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У ході дослідження планувалось обґрун-
тування та реалізація системної діагностики 
наявності, якості процесу громадянського 
виховання на рівні загальноосвітнього навчаль-
ного закладу; отримання об’єктивної інформації 
про стан організації та проведення виховної 
роботи з питань громадянського виховання в 
навчальних закладах області; здійснення 
порівняльного аналізу результатів дослідження; 
відслідкування розвитку цього напряму вихов-
ної роботи в досліджуваних містах і районах; 
визначення рівня сформованості громадянських 
якостей старшокласників. Для реалізації 
окресленої мети були поставлені завдання, які 
передбачали аналіз досліджуваної проблеми,  
розробку діагностики, проведення дослідження, 
обробку й узагальнення отриманих результатів, 
надання рекомендацій стосовно поліпшення 
роботи з громадянського виховання на місцях. 
Ураховуючи мету і завдання дослідження, була 
сформована вибірка, яка охоплювала учнів 11-х 
класів, заступників директорів із навчально-
виховної роботи (осіб, які відповідають у закладі 
за виховну роботу), класних керівників указаних 

паралелей класів загальноосвітніх навчальних 
закладів І-ІІІ ступенів Сумської області. Для 
проведення дослідження був розроблений 
інструментарій, що містив чотири види анкет для 
різних груп респондентів. Питання анкет були 
розраховані на відображення різних аспектів 
досліджуваної проблеми. За результатами 
проведеного моніторингу отримано й 
проаналізовано фактичні дані. 

У дослідженні взяли участь 1759 
респондентів. Зокрема, 125 класних керівників 11-х 
класів, 104 заступників директорів із навчально-
виховної роботи (осіб, які відповідають у закладі 
за виховну роботу), 1530 учнів 11-х класів 
загальноосвітніх навчальних закладів Сумської 
області.  

Результати дослідження дозволили 
визначити, що у ЗНЗ області робота з 
громадянського виховання учнів здійснюється 
комплексно – через навчальний процес і 
позанавчальну виховну роботу (за визначенням 
99 % класних керівників, 98 % заступників 
директорів з навчально-виховної роботи) 
(діаграма 1).  

Діаграма 1 

Ефективність процесу громадянського 
виховання залежить від повноти реалізації всіх 
його складових. Цей вид виховної роботи 
здійснюється в декількох напрямах: громадянська 
культура та громадянська свідомість (указали 93 % 
класних керівників, 97 % заступників директорів), 

правова та моральна культура (90 %, 86 %, 
відповідно), екологічна культура (66 %, 67 %), 
політична культура (42 %, 25 %), економічна 
культура (28 %, 20 %), інтернаціоналізм (37 %, 30 %) 
(діаграма 2). 

Діаграма 2 

   Наявність роботи з громадянського виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

Напрями роботи з громадянського виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів  
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Відповіді класних керівників (66 %) і 
заступників директорів (81 %) свідчать про 
ґрунтовно розроблену, системну роботу 
щодо громадянського виховання учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів. У 
школах проводяться заходи громадянського 
спрямування; створена модель і розроблена 
програма громадянського виховання учнів, 
на основі якої розроблено план заходів, що 
систематично реалізуються. 

Громадянське виховання учнів на 
сучасному етапі передбачає посилення ролі 
сім’ї, підвищення педагогічної культури 
батьків із питань означеного напряму. 
Педагоги це розуміють і вважають за 
необхідне обговорювати питання громадянсь-
кого родинного виховання на батьківських 
зборах (за визначенням 83 % класних 
керівників, 91 % заступників директорів); 

залучати батьків до планування (23 %, 14 %, 
відповідно) і проведення позакласних 
заходів громадянського спрямування (33 %, 
41 %).  

Опитування виявило, що в процесі 
реалізації виховної роботи громадянського 
спрямування виникають певні труднощі. 
Найчастіше вони з’являються через 
перевантаженість учнів навчальною 
діяльністю, що призводить до відсутності 
часу для участі у позакласній роботі; 
проблеми матеріально-технічного забезпечен-
ня навчальних закладів; пасивну участь 
батьків у долученні до навчально-виховного 
процесу; проблеми науково-методичного 
забезпечення; брак часу в педагогів на 
проведення позаурочної роботи (діаграма 3).  

Діаграма 3 

Труднощі в процесі реалізації громадянського виховання 

Ефективність громадянського вихо-
вання в системі виховної роботи загально-
освітнього навчального закладу та класного 
колективу значною мірою залежить від 
спрямованості виховного процесу, методів і 
форм його організації. Найчастіше класні 
керівники та заступники директорів 
використовують години спілкування; «уроки 
мужності»; бесіди; «круглі столи»; 
відзначення національних свят і пам’ятних 
дат; екскурсії; ради самоврядування; 
флешмоби; проекти; тренінги; конкурси 
патріотичної пісні, прози, поезії; диспути, 
дебати; ярмарки; благодійні, правозахисні 
акції; віртуальні мандрівки; зустрічі з 
державними та громадськими діячами; 
табори праці та відпочинку; екологічні 
туристичні походи; фестивалі; ситуаційно-
рольові ігри; «мозкові атаки». 

Проведене анкетування виявило, що 
педагоги області у навчально-виховному 
процесі недостатньо використовують 
потенціал таких форм і методів роботи зі 
старшокласниками, як: «відкриті трибуни»; 
інтелектуальні аукціони; клуби юного 
юриста; шкільні штаби порядку; клуби 
інтернаціональної дружби; форуми; гуртки 
(центри, клуби) дитячої дипломатії, «Юних 
парламентарів»; прес-клуби; бізнес-клуби; 
«біржі праці»; штаби охорони природи, 
«зелений патруль». 
 Відомо, що саме в колективі 
особистість самореалізується, самовизна-
чається, самовдосконалюється, тому важливу 
роль у становленні учня відіграють органи 
учнівського самоврядування. Головне їх 
завдання – розвинути соціальну активність 
учнів,   виховати   почуття   власної  гідності,  
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надати можливість виявити себе як 
особистість. Класні керівники (97 %), 
заступники директорів (97 %), старшо-
класники (81 %) зазначили, що у навчальних 
закладах організовують вибори до органів, у 
яких учні мають своїх представників. Вони 
діють, і в класі, і в школі, допомагають  в 
організації виховного процесу. Як вважають 
84 % учнів 11-х класів,  усім школярам 
надається можливість стати представниками 
органів учнівського самоврядування завдяки 
виборам, що відбуваються з дотриманням 
демократичних принципів загальності, 
рівності, таємності голосування. 

Старший шкільний вік – період 
становлення особистості – має свої 
потенційні можливості для формування 
вищих загальнолюдських і морально-
духовних почуттів, до яких відноситься 
почуття патріотизму. Проведене дослідження 
дає змогу констатувати, що загалом учні 11-х 
класів налаштовані патріотично. Так, 97% 
старшокласників відчувають себе громадя-
нами України;   87 % – пишаються цим; 78 % – 
вважають себе патріотами; 83% – 
переживають за події, що відбуваються в 
Україні; 79% – цікавляться історичним 

минулим держави; 68% – культурними 
цінностями (із літератури, мистецтва, 
архітектури і т.п.) своєї країни. На думку 
учнів, патріотизм – це: безкорислива любов і 
відданість Батьківщині, готовність до пожертв 
заради її блага та спасіння (за визначенням  57 % 
опитаних); повага й вірність національній 
культурі, традиціям своєї країни (45%); 
національна самосвідомість, гордість за 
приналежність своїй нації, народу (69%); 
любов до рідного краю, природи (19%); 
намагання працювати заради процвітання 
Вітчизни, для підняття авторитету держави в 
світі (18%); поважне ставлення до рідної 
мови (14%); дотримання державних 
інтересів, навіть на шкоду особистим (13%); 
толерантне ставлення до представників 
інших націй і народностей, їхніх культур і 
традицій (12%); солідарність із більшістю 
населення з найважливіших     питань (9%).  

Більшість респондентів (66%) 
вважають, що бути громадянином – це бути 
патріотом своєї держави. Але 13 % із цим не 
згодні, а 21% старшокласників впевнені, що 
можна бути патріотом, не маючи 
громадянства (діаграма 4).  

Діаграма 4 

Чи згодні з висловлюванням: «Бути громадянином – означає бути патріотом 
своєї Батьківщини»? 

Відповіді учнів 11-х класів 

Однією з основних складових змісту 
громадянського виховання є розвиток 
політичної культури, що вимагає від особи 
не лише політичної активності, а й 
усвідомлення нею власної ролі та значення в 
житті суспільства. У ході анкетування було 
з’ясовано, що 70 % учнів 11-х класів 

цікавляться громадським і політичним 
життям країни; 64 % респондентів слідкують 
за суспільно-політичними подіями в Україні 
та мають свої аргументовані оцінки; 74 % – 
вважають, що участь у    виборах – це прояв 
активної громадянської позиції (діаграма 5).  
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Діаграма 5  

Прояви політичної культури старшокласників  
(відповіді учнів 11-х класів) 

У загальноосвітніх навчальних 
закладах Сумської області, за визначенням   
56 % старшокласників, ознайомлюють учнів 
із політичним життям країни, розвивають 
політичну компетентність. Це включає в 
себе знання про державу, політичні 
організації та інститути, принципи, 
процедури та регламенти суспільної 
взаємодії, порядок виборів. Водночас 31 % 
зазначили, що цей вид роботи з ними 
проводиться лише іноді, а 13% школярів 
взагалі указали на його відсутність. 

Найважливішою складовою грома-
дянської свідомості є моральність 
особистості. Вона включає гуманістичні 
риси, що являють собою єдність 
національних і загальнолюдських цінностей. 
Як показало опитування, для одинадцяти-
класників найважливішими життєвими 
цінностями є: здоров’я    (указали 81 %), 
родина (62 %), любов (45 %), освіта (43 %), 
совість (30 %), добробут (26 %), творчість, 
улюблене заняття (18 %), служіння Вітчизні 
(12 %), громадське  визнання (11 %). 

Формування культури міжетнічних 
стосунків, толерантного ставлення до інших 
культур і традицій посідає одне із основних 
місць у змісті громадянського виховання 
учнів. Аналіз анкет виявив, що 56 % учнів 
11-х класів спокійно ставляться до людей 
інших рас і національностей; 91 % – 
поважають їхні традиції та культуру; 61 % – 
не допускають нетерпимості до представ-
ників інших етносів;     66 % – намагаються 
знайти у громадян іншої держави хоча б 
якісь позитивні риси; 79 % вважають, що 

Україна – поліетнічна країна, і в ній можуть 
жити представники різних національностей. 

Важливим показником громадян-
ської зрілості є досконале володіння 
українською мовою, постійна турбота про 
піднесення її престижу та впровадження в 
усі сфери життя суспільства. На думку 
опитаних школярів, для кращої громадян-
ської ідентифікації, необхідно: володіти 
державною (українською) мовою (вважають 
54% респондентів); розуміти та знати 
державну мову (46%). Більшість учнів (60%) 
спілкуються державною мовою; 63% – 
намагаються підносити престиж у 
спілкуванні з представниками інших 
національностей; 73% – вважають за 
потрібне досконало знати українську мову; 
77% – читають художню літературу 
українською мовою. 

Однією із найважливіших складових 
громадянської свідомості є  працелюбність, 
потреба в оволодінні певною професією. 
Старшокласники стверджують, що праця 
для людини – це: реалізація власних сил і 
можливостей   (92%); потреба здорового 
організму (6 %). Хоча є й такі 2 % школярів, 
які називають працю неприємним 
обов’язком. Результати анкетування 
свідчать, що   73 % респондентів готові 
працювати на благо своєї країни; 69 % 
намагаються робити щось важливе та 
значиме для інших, держави в цілому. 

Серед критеріїв і результатів 
громадянського виховання значне місце 
посідає формування громадянських якостей 
учнів,  що  складаються  із:  громадянської  
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культури та громадянської свідомості; 
правової, моральної, політичної, екологічної, 
економічної культур; інтернаціоналізму. 

Запропонована учням анкета за 
шкалою Лайкерта дозволила визначити рівень 

сформованості громадянських якостей 
одинадцятикласників (рівні громадянськості) 
(таблиця 1).  

Таблиця 1 

Рівні сформованості громадянських якостей учнів 11-х класів 
(за відповідями учнів 11-х класів) 

№ 
з/п 

Напрями громадянських 
якостей учнів 

Рівні 
Високий Середній Низький 

1. Громадянська культура, громадянська 
свідомість 

70 % 22 % 8 % 

2. Правова, моральна культура 62 % 25 % 13 % 
3. Політична культура 70 % 21 % 9 % 
4. Інтернаціоналізм 64 % 19 % 17 % 
5. Екологічна культура 82 % 14 % 4 % 
6. Економічна культура 84 % 13 % 3 % 
  Усього 72 % 19 % 9 % 

Діаграма 6 

Рівні сформованості громадянських якостей учнів 11-х класів 
(за відповідями учнів) 

Аналіз анкет для учнів 11-х класів за 
шкалою Лайкерта показав, що у переважної 
більшості респондентів (72 %) рівень 
сформованості громадянських якостей 
високий, 19 % – середній, 9 % – низький 
(діаграма 6). Найбільше сформованими є 
екологічна й економічна культури. 

Отже, моніторингове дослідження 
допомогло отримати об’єктивну інформацію 
про стан громадянського виховання та його 
якість у загальноосвітніх навчальних 

закладах Сумської області. На основі аналізу 
дослідження були зроблені висновки та 
надані рекомендації стосовно поліпшення 
роботи означеного напряму виховання, які 
можуть бути використані в методичній 
діяльності районними (міськими) методич-
ними кабінетами та безпосередньо в 
організаційно-методичній, навчально-
виховній  роботі загальноосвітніми навчаль-
ними закладами.  
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О. В. Курган  

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОНОВЛЕНИХ ПРОГРАМ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
Головна мета школи на сучасному 

етапі – створення умов для розвитку і 
самореалізації кожної особистості як 
громадянина України; формування поколін-
ня, здатного навчатися упродовж життя, 
критично мислити, ставити цілі та досягати 
їх, працювати в команді, спілкуватися в 
багатокультурному середовищі. Запроваджен-
ня освітніх стандартів порушує питання про 
гарантоване досягнення кожним учнем 
певного, заздалегідь заданого, рівня базової 
підготовки, формує позитивні результати 
навчання. Однією з важливих задач 
сьогодення, що стоять перед школою, є 
досягнення нового сучасного рівня якості 
освіти, яке передбачає у педагогічному плані 
орієнтацію не тільки на засвоєння певних 
знань, але й на розвиток школярів, їхніх 
пізнавальних і соціокультурних здібностей. 
Тому ідея розвитку кожної дитини як мети й 
результату української освіти відображена в 
усіх законодавчих і методологічних 
напрацюваннях. 

Глибинний смисл самої назви 
«початкова школа», «школа першого 
ступеня» зумовлює особливу роль цієї ланки, 
особливу відповідальність педагогів за якість 
її результатів. Учитель є джерелом тієї сили, 
яка приводить у рух навчально-виховний 
процес, вдихає в нього життя. Тільки 
компетентна, оптимістична, гуманна, 
інтелігентна, креативна, творча особистість 
має навчати та виховувати учнів початкових 
класів. 

Молодший шкільний вік характери-
зується входженням дитини в навчальну 
діяльність, оволодінням усіма її видами. У 
цьому віці учні вчаться розуміти та 
приймати цілі, що пропонують вчителям. 
Для молодшого школяра вчитель – це 
«плодотворний промінь сонця для молодшої 
душі, який нічим замінити не можна» (К. Ушин-
ський). Тому сучасний педагог-початківець 
для забезпечення якісної освіти має 
слідкувати за досягненнями психолого-
педагогічної науки, уміти творчо засвоювати 

знання, критично осмислювати здобуту з 
різних джерел інформацію, оволодівати 
інноваційними технологіями та інтерактив-
ними методиками.  

Нині духовно-моральний стан 
суспільства вимагає розробки принципово 
нових підходів до навчально-виховної 
роботи з учнями початкових класів і 
критеріїв оцінки організації та змісту 
навчально-виховної діяльності. У країні 
розпочато активні процеси реформування 
загальноосвітньої школи, затверджено 
концептуальні засади Нової української 
школи, схвалено оновлені програми з 13 
навчальних предметів початкової школи. 

Для подолання протиріч між темпами 
суспільного та індивідуального соціально-
культурного розвитку сучасні навчальні 
заклади потребують створення, освоєння та 
впровадження нових технологій та 
інновацій, спрямованих на орієнтацію 
молодших школярів до зростаючих змін у 
суспільстві. Ось чому сучасній системі 
початкової загальної освіти все більше 
стають поширеними моніторингові 
дослідження. Завдяки ним визначається 
точна й об’єктивна інформація про поточний 
стан навчально-виховного процесу, рівень 
сформованості професійної компетентності 
педагогів, що дає змогу вчасно здійснювати 
корекцію діяльності вчителя та навчання 
учнів.  

Відповідно до наказу Департаменту 
освіти і науки Сумської обласної державної 
адміністрації у грудні 2016 року було 
проведено моніторингове дослідження стану 
запровадження оновлених програм початко-
вої школи в загальноосвітніх навчальних 
закладах Кролевецького району та міста 
Глухова. 

Дослідження проводилося з метою 
виявлення ступеня готовності вчителів 
початкових класів, заступників директорів з 
навчально-виховної роботи, спеціалістів з 
питань початкової освіти районного, міського 
відділів    освіти;    методистів    методичного  
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кабінету до роботи за оновленими 
програмами початкової школи; аналізу 
якості їхнього практичного застосування 
педагогічними працівниками у навчальній 
діяльності з учнями початкових класів. Для 
досягнення цієї мети були поставлені 
завдання, які передбачали аналіз досліджува-
ної проблеми, розробку діагностики, 
проведення моніторингового дослідження, 
обробку й узагальнення отриманих 
результатів, надання рекомендацій стосовно 
запровадження необхідних змін у навчально-
виховному процесі. 

Ураховуючи мету і завдання 
дослідження, була сформована вибірка, яка 
охоплювала спеціалістів з питань початкової 
освіти районного,міського відділів освіти; 
методистів методичного кабінету; заступни-
ків директорів з навчально-виховної роботи; 
учителів початкових класів; батьків учнів 
початкових класів загальноосвітніх 
навчальних закладів (далі – ЗНЗ). Для 
проведення моніторингового дослідження 
був розроблений інструментарій, що містив 
чотири види анкет для різних груп 
респондентів. Питання анкет розраховані на 
відображення різних аспектів досліджуваної 

проблеми: виявлення наявності позитивних і 
негативних тенденцій упровадження 
оновлених програм початкової школи в 
навчально-виховний процес ЗНЗ.  

Дослідження було проведено в двох 
регіонах області. За його  результатами 
отримано й проаналізовано фактичні дані. У 
дослідженні взяли участь 753 респондентів. 
Зокрема: 99 учителів початкових класів;  
30 заступників директорів з навчально-
виховної роботи; 2 методиста методичних 
кабінетів районного та міського відділів 
освіти; 622 батьків учнів початкових класів 
загальноосвітніх навчальних закладів. 

Моніторингове дослідження показа-
ло, що педагоги (96 % учителів початкових 
класів, 98 % заступників директорів 
загальноосвітніх навчальних закладів і 100 % 
методистів методичних кабінетів) 
налаштовані на процес оновлення початко-
вої освіти, позитивно ставляться до 
запровадження оновлених програм початко-
вих класів. Частина ж респондентів (4% 
учителів початкових класів і 2%  
заступників директорів) негативно 
поставилася до змін у програмах початкової 
школи (діаграма 1). 

Діаграма 1 
Ставлення педагогів до запровадження оновлених програм початкової школи   в 

загальноосвітніх навчальних закладах 

Учителі початкових класів (93 %) під 
час навчального процесу застосовують 
нововведення в програмах початкової 
школи, затверджені наказом МОН України 
від 05.08.2016 № 948. Проте 3 % 
респондентів, очевидно, не працюють за 
оновленими програмами, давши негативну 
відповідь; 4 % указали на часткове їх 
виконання. 

Зміни до програм стали результатом 
відкритого обговорення на освітній Інтернет-
платформі EdEra, і, як показало опитування, 
тільки 27% учителів початкових класів, 22% 
заступників директорів загальноосвітніх 
навчальних закладів брали участь у процесі 
внесення пропозицій щодо їх оновлення. 

Із відповідей методистів методичних 
кабінетів  зрозуміло,  що  ними організована  
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консультативна допомога; розроблені 
методичні рекомендації для вчителів 
початкових класів із питань нововведень до 
програм початкової школи. Також у відділах 
освіти працюють консультативні ресурси 
(сайти, телефони, виставки методичної 
літератури тощо) для отримання педагогами 
необхідної інформації. Методичними 
кабінетами організовані різні форми роботи з 
педагогами: індивідуальні, групові 
консультації; цільові, навчальні семінари; 
методичні наради; семінари-практикуми, 
семінари-тренінги; школа педагога-
початківця; вебінари. 

Обізнаність учителів початкових 
класів і заступників директорів зі 
специфікою застосування оновлених програм 
початкової школи прослідковується у 

використанні індивідуальних і колективних 
форм методичної роботи: засідання 
методичного об’єднання (зазначили 98% 
учителів початкових класів,  57%  
заступників директорів); серпнева вчитель-
ська конференція (53% і 28%, відповідно); 
самостійне вивчення оновлених програм (72%, 
84%); сайти Міністерства освіти і науки 
України, відділу (управління) освіти та 
навчального закладу (74%, 84%); засоби 
масової інформації (38%, 24%); курси 
підвищення кваліфікації у Сумському 
обласному інституті післядипломної педаго-
гічної освіти (18%, 11%); індивідуальні 
методичні консультації (19%, 28%); 
навчальні семінари (11%, 28%); вебінари  
(16%, 2%) (діаграма 2). 

Джерела інформації щодо специфіки застосування оновлених програм початкової школи 
(згідно з опитуванням учителів початкових класів, заступників директорів з навчально-

виховної роботи) 

Діаграма 2 

Респонденти вважають: оновлені 
програми початкової школи більш демокра-
тичні, ніж попередні, та забезпечують 
здобуття якісних знань, які відповідають 
вимогам сьогодення тому, що «надано 
більше свободи вчителеві», «взаємодія 
вчителя й учня стала більш довірливою», 
«передбачають відсутність тиску на дитину», 
«відбулись зміни в оцінюванні», «реалізує-
ться індивідуальний підхід», «змінюється 
стиль спілкування». На думку учасників 
дослідження, головною метою змін до 
програм початкової школи є: розвиток 
зацікавленості та підвищення мотивації учнів 
до навчання; створення умов для 
саморозвитку й самовираження учнів; 
перехід від знаннєвої парадигми до 

компетентнісної; надання більшої свободи у 
діяльності вчителя; підготовка й апробація 
змін до реформи початкової школи 2018 
року. 

Відмінною рисою оновлених програм 
початкової загальної освіти від попередніх є 
перехід від знаннєвої до компетентнісної 
освіти. Знання та вміння, взаємопов’язані з 
ціннісними установками учня, формують 
його життєві компетентності, необхідні для 
успішної самореалізації у житті, навчанні та 
праці. Учителі початкових класів і 
заступники директорів зазначили, що 
працюють над формуванням ключових 
компетентностей, які визнані провідними 
освітніми системами світу: спілкування 
державною й іноземними  мовами;  математич- 



74  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 2 ( 34 ) , 2017 _________________________________________________________________________________________

ною грамотністю; компетентностями в 
природничих науках і технологіях; 
інформаційною компетентністю; умінню 
навчатися впродовж життя; соціальними та 

громадянськими компетентностями; 
підприємливістю; загальнокультурною 
грамотністю; екологічною грамотністю і 
здоровим способом життя (діаграма 3).  

Діаграма 3 

Педагоги досліджуваних регіонів 
працюють над формуванням в учнів умінь, 
спільних для всіх компетентностей: 
висловлювати думку усно і письмово; читати 
і розуміти прочитане; працювати творчо; 
критично мислити; здатність працювати в 
команді; логічно обґрунтовувати позицію; бути 
ініціативним; уміння вирішувати проблеми, 
оцінювати ризики та приймати рішення; 
конструктивно управляти емоціями, 
застосовувати емоційний інтелект. 

У рамках запровадження компе-
тентнісного підходу було створено нову 

систему вимірювання результатів навчання 
учнів 1-4 класів. Учителі початкових класів 
(92%), заступники директорів (87%), 
методисти методичних кабінетів (100%), 
батьки учнів початкових класів (87%) 
підтримують і позитивно ставляться до змін 
в оцінюванні навчальних досягнень 
молодших школярів (діаграма 4). Головною 
метою реформування системи оцінювання 
вважають: виключення психологічного тиску 
на дитину; конфіденційність. 

Діаграма 4 

Ставлення до нової системи оцінювання учнів початкових класів (згідно з опитуванням 
учителів початкових класів, заступників директорів з навчально-виховної роботи, батьків 

учнів початкових класів) 

Ключові компетентності, формуванню яких сприяють оновлені програми початкової загальної 
освіти (згідно з опитуванням учителів початкових класів, заступників директорів з навчально-

виховної роботи) 



75  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 2 ( 34 ) , 2017 _________________________________________________________________________________________ 

На думку 87% учителів і 100% 
заступників директорів, для успішного та 
вмотивованого навчання учням початкової 
школи важливо отримувати від учителя 
схвалення їхньої роботи. Але не всі вчителі з 
цим згодні: 7% вважають, що мотивацією до 
навчання мають бути виправлення та 
вказівки,     6 %  – бали. 

У загальноосвітніх навчальних 
закладах досліджуваних регіонів проводя-
ться педагогічні навчання батьків для 
підвищення їхньої обізнаності зі змінами у 
програмах початкової школи (за визначенням 
66 % учителів, 72 % заступників директорів, 
78 % батьків учнів початкових класів). 
Інформацію про нововведення в програмах 
батьки могли отримати завдяки: батьківсь-
ким зборам; індивідуальним зустрічам; 
семінарам, тренінгам, «круглим столам»; 
спеціально організованим батьківським 
навчанням; засобам масової інформації; 
освітнім сайтам; Інтернету; друзям, 
знайомим;  консультативним  ресурсам 
(сайтам, телефонам, виставкам педагогічної 

літератури тощо), що існують у навчальних 
закладах . 

Анкети для вчителів початкових 
класів містили блок запитань на знання 
ключових змін в оновлених програмах 
початкової школи. Але не всі вчителі 
початкових класів дали правильні відповіді, 
що свідчить про їхню недостатню 
обізнаність з нововведеннями у програмах. 

На основі аналізу дослідження були 
зроблені висновки та надані рекомендації 
стосовно поліпшення роботи означеного 
напряму, які можуть бути використані в 
методичній діяльності районними (міськими) 
методичними кабінетами та безпосередньо в 
організаційно-методичній роботі загально-
освітніми навчальними закладами. Отже, 
результати моніторингових досліджень 
можуть слугувати підставою для коригуван-
ня навчального процесу, професійної 
компетентності педагогів, оновлення змісту 
освіти, формування освітньої політики як 
безпосередньо в навчальному закладі, так і в 
Україні. 

Г.М.  Браткова  

    ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ СУЧАСНОГО 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО     

ЗАКЛАДУ: ЗДОБУТКИ ТА ПРОБЛЕМИ 
 (за результатами моніторингового дослідження) 

 У 2016-2017 роках    
навчально-методичним 
відділом моніторингу якос-

ті освіти Сумського ОІППО було проведено 
моніторингове дослідження щодо формуван-
ня іміджу сучасного загальноосвітнього 
закладу. 

Мета моніторингу полягала в аналізі 
ефективності діяльності загальноосвітніх 
навчальних закладів щодо формування 
іміджу та їх позиціонування  на ринку 
освітніх послуг.  

Дослідження проводилось методом 
анкетування працівників  методичних служб, 
керівників загальноосвітніх навчальних 
закладів, учителів, учнів старших класів та 
їхніх батьків. 

У дослідженні взяли участь 2057 
респондентів, із них 23 (1 %) працівників 

методичних служб, 60 (3 %) керівників 
навчальних закладів, 252 учителів (12 %), 1066 
учнів (52 %), 656 батьків (32 %).  

Імідж навчального закладу – 
усталена думка споживачів освітніх послуг 
щодо престижності навчального закладу, 
його репутації, якості освіти, яку надає цей 
заклад. Метою створення позитивного 
іміджу є підвищення конкуренто-
спроможності закладу, залучення інвестицій, 
установлення та розширення партнерських 
зв’язків. 

На формування репутації школи 
впливають різні фактори. На думку всіх 
категорій респондентів, найбільш важливим 
компонентом іміджу навчального закладу є 
професіоналізм педагогічного колективу та, 
як наслідок, результативність навчальної 
діяльності  учнів.  Цьому компоненту працівники 
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методичних служб віддали 9,9 бала із 10 
можливих, керівники шкіл – 9,4 бала, учні – 
8,5 бала. Важливим чинником для педагогів є 
матеріально-технічна база. Учні на друге 
місце поставили такий фактор, як поглиблене 

вивчення предметів, наявність курсів за 
вибором. Одним з важливих показників для 
всіх категорій респондентів є сприятлива 
психологічна атмосфера в навчальному закладі 
(діаграма 1).   

Діаграма 1  

Фактори, що суттєво впливають на формування іміджу навчального закладу (у балах) 
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Менш значимими елементами 
позитивного іміджу навчального закладу 
респонденти вважають  «шкільну культу-
ру» (особливе «обличчя» школи: атрибутика, 
система цінностей, традицій тощо); 
презентаційні заходи, співпрацю з 
громадськістю та засобами масової інформа-
ції. Респонденти недооцінюють значення цих 
елементів, які формують так званий 
соціальний імідж організації. Слід зазначити, 
що кожна школа, її колектив мають 
опікуватися тим, який образ має їхній заклад, 
як оцінюються оточуючими,  визнається 
суспільством. Зв’язки з громадськістю та 
рекламна діяльність закладу є могутнім 

інструментом презентації навчального 
закладу. 
 Одним із завдань моніторингового 
дослідження була оцінка респондентами 
(працівниками методичних служб і 
вчителями) сформованості іміджу навчальних 
закладів області. 
 Працівники методичних служб більш 
критично, ніж учителі, оцінили рівень 
сформованості іміджу навчальних закладів: за 
всіма з показників  учителі надали рівню 
сформованості іміджу закладів більш високу 
оцінку, ніж працівники методичних служб 
(діаграма 2). 

Діаграма 2 

Високий рівень сформованості іміджу навчальних закладів  
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Найбільша кількість закладів (37 %), 
на думку працівників методичних служб,  
має низький рівень сформованості іміджу за 
показником «Інноваційна діяльність 
закладу»; за показником «Наявність 
додаткових освітніх послуг, які відрізняють 
школу від інших закладів» – 31 %. 
Респонденти-вчителі вважають, що 
сформованість іміджу за цим критерієм на 
низькому рівні знаходиться у 7 % шкіл, за 
критерієм «Інноваційна діяльність закладу» – 
лише в 4 % закладів. 

Керівники навчальних закладів, учні 
та батьки аналізували сформованість іміджу 
навчальних закладів за розгорнутим 
переліком елементів. Переважна більшість 
директорів шкіл (95 %)  зазначила, що їхні 
заклади мають сформований імідж. З ними 
згодна більшість батьків та учнів. 

У структурі іміджу навчального 
закладу виділяють такі компоненти: 
– соціальний імідж; 
– візуальний імідж; 
– імідж керівника; 
– імідж педагогічного колективу; 
– внутрішній імідж навчального закладу

(корпоративна культура,  морально-
психологічний клімат у колективі);  

– «імідж» освітньої послуги; 
– імідж споживачів освітніх послуг. 

Соціальний імідж – це уявлення 
широкої громадськості про соціальні цілі 
(місія) та роль закладу в суспільному житті, 
його діяльність щодо задоволення потреб 
споживачів освітніх послуг, здатність 
освітньої установи швидко реагувати на 
соціальне замовлення.  Саме соціально 
обумовлена місія навчального закладу є його 
візитівкою.   

Кожним навчальним закладом має 
бути сформульована місія, стратегічна мета 
діяльності школи. Місія – це чітко виражена 
причина існування та діяльності закладу, яка 
відображає специфіку конкретної школи, 
потреби та запити учнів, батьків і педагогів, 
асоціюється з конкретним пріоритетом у 
діяльності навчального закладу. Таким 
чином сформульована місія стимулює 
організацію до розвитку в обраному напрямі, 
мотивує педагогів, учнів і батьків на 
ефективну та злагоджену роботу задля 
досягнення мети. Виходячи із соціального 
замовлення, потреб учнів, батьків, 

стратегічною метою школи є прогнозований 
образ випускника – основного результату 
роботи школи. 

Переважна більшість керівників 
навчальних закладів (89 %) відповіла, що 
школа, де вони працюють, має чіткі 
пріоритети, власну філософію, 
сформульовану в місії та стратегії 
навчального закладу; 76 % керівників 
зазначили, що в школі існує чітко 
сформульована ідеальна модель учня та 
випускника навчального закладу. 
Незрозумілим є той факт, що 20 % 
директорів не змогли визначитися з 
відповіддю на це запитання. 

Суттєвим елементом іміджу 
організації є власна культура (система 
цінностей, традицій, норм і правил, 
атрибутика для демонстрації духу єдності). У 
сучасних умовах, щоб задовольнити вимоги 
споживачів освітніх послуг, які  є різними, 
школа має прагнути мати своє «обличчя», 
вирізнятися з-поміж інших закладів,  аби 
викликати  бажання  навчатися саме в ній. 
Переважна більшість директорів (98 %), 
батьків (85 %) та три чверті (76 %) учнів 
вважають, що в їхніх закладах сформована 
власна шкільна культура. Однак, 
відповідаючи на запитання про переваги та 
відмінності свого навчального закладу, 
учителі, учні та батьки надали, здебільшого, 
досить стандартні відповіді, які не 
відображають особливостей школи: 
професійний педагогічний колектив («Наші 
педагоги здатні ефективно працювати», 
«Наша школа – колектив професіоналів» 
тощо); комфортний морально-психологічний 
клімат у закладі; потужна матеріально-
технічна база, комфортні умови навчання; 
профільне навчання; гарні результати ЗНО; 
увага до дітей; проведення загально-
шкільних заходів; зручне розташування 
школи. Лише поодинокі відповіді дійсно 
свідчать про наявність особливостей, 
притаманних саме цьому навчальному 
закладу: школа національних меншин 
(«школа інтернаціональна, полікультурна»); 
школа сприяння здоров’ю; дієва система 
самоврядування;  інноваційна діяльність 
закладу (участь у міжнародних проектах). 

Важливим презентаційним елемен-
том навчального закладу є продуктивно 
функціонуючий  сайт.  Більшість   педагогів 
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відзначили, що сайт існує й вони користуються 
ним, але 34 % опитаних батьків обрали відповідь 
«ні», 7 % – відповідь «важко відповісти» (не 
знають, чи існує він). 

Переважна більшість керівників (93 %) 
засвідчила, що вони презентують навчальний 

заклад, його потенціал і пропоновані послуги 
громадськості; серед батьків «так» відповіли 
70 %, але 27 % не змогли надати відповідь на це 
запитання (не знають про презентаційні заходи 
школи) (діаграма 3).  Діаграма 3  
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Візуальний імідж – це зорові відчуття, що 
фіксують інформацію про заклад. На зовнішні 
уявлення про навчальний заклад впливають такі 
фактори: 

– естетичний вигляд школи; 
– інтер’єр приміщення, навчальних кабінетів; 
– наявність зручних доріг до будівлі, освітлення 

пришкільної території; 
– корпоративний стиль (атрибутика закладу, 

корпоративна кольорова гама, корпоративний 
одяг або аксесуари). 

Привабливий зовнішній вигляд, на думку 
керівників шкіл, мають 68 % закладів, серед 
батьків відповідь «так» обрали 74 % опитаних, 
серед учнів – 60 %. На запитання «Чи має школа 
яскраву атрибутику (емблему, герб, прапор, 
елементи одягу тощо)?»  63 % респондентів 
обрали ствердну відповідь. 

Імідж керівника закладу. Думка оточення 
про навчальний заклад формується на підставі 
багатьох факторів, але образ керівника відіграє в 
цьому процесі важливу роль. По-перше, керівник – 
головний представник своєї установи, і саме через 
його імідж оточуючі складають уявлення про 
організацію. Імідж школи певним чином визначає-
ться тим, як директор може її презентувати. По-
друге, від його управлінської компетентності, 
спроможності налагодити ефективну роботу 
педагогічного колективу залежить репутація 
навчального закладу. По-третє, імідж керівника – 
мотиватор діяльності підлеглих:  професіоналізм 
керівника, творчий підхід до праці, самовідда-
ність надихають до продуктивної роботи  й 
вчителів. 

 Учителі високо оцінили професіоналізм 
та особистісні якості директорів шкіл: 83 % 
опитаних вважають, що їхні керівники є 
професійно компетентними, гарними організато-
рами й адміністраторами. Важливою ознакою 
компетентнісного управління є здатність керів-
ника згуртовувати колектив, реалізовувати 
особистісно зорієнтований підхід до кожного 
педагога, сприяти гармонізації міжособистісних 
стосунків. Переважна більшість учителів 
(80 %)  відповіла, що директори вміють працю-
вати з командою, об’єднують педагогів.   

Імідж педагогічного колективу, його 
професіоналізм, як було зазначено вище, є для 
споживачів освітніх послуг головним компонен-
том, що впливає на імідж навчального закладу. 
Він формується на основі  контакту з окремими 
його представниками. При тому кожного 
працівника розглядають як «обличчя» установи, 
за яким формують думку про колектив у цілому. 
Переважна більшість респондентів  (90 % батьків 
та 81 % учнів) зазначила, що педагогічні 
колективи шкіл працюють творчо та зацікавлено. 

Із цим компонентом іміджу навчального 
закладу тісно пов’язаний інший  – внутрішній 
імідж школи. Його основними елементами є 
сприятливий мікроклімат у колективі та корпора-
тивна культура. 92 % директорів вважають,  що  
атмосфера  в стосунках «учителі – адміністрація» 
є сприятливою для роботи. 

Сьогодні кожний керівник освітнього 
закладу зацікавлений у педагогічному колективі, 
який має загальнокорпоративне спрямування 
(«команда однодумців»).  Реалізація   корпоративної  
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Діаграма 4. 
Сформованість «іміджу» освітньої послуги (кількість відповідей, у %) 

культури навчального закладу, турбота про 
його імідж позитивно впливає на формуван-ня 
внутрішньої мотивації до підвищення професій-
ної компетентності. Корпоративна культура – 
потужний стратегічний інструмент, що дозво-
ляє зорієнтувати всіх працівників навчального 
закладу на спільні цілі. 

Корпоративна культура – система 
цінностей, принципів, правил і традицій, які 
поділяють більшість працівників закладу, 
здатність членів колективу до узгоджених дій.  
Майже  всі  педагоги  прагнуть,  щоб школа 
мала найкращу репутацію; у колективах існує 
єдність поглядів на організацію навчально-
виховного процесу; адміністрація дослухається 
до думки кожного (зазначили дві третини 
опитаних). Але лише 61 % учителів задоволені 
оцінкою своєї роботи. 

Важливий показник розвиненої 
корпоративної культури закладу – це 
переконаність  учителів, батьків, учнів у тому, 
що їхня школа найкраща. Коли різні за 
характером, віком, переконаннями люди 
об’єднуються для досягнення єдиної мети й 
при тому ототожнюють себе з установою, 
лише тоді можна говорити про корпоративний 
дух. Переважна більшість учителів  указали, 
що у закладах, де вони працюють, існує 
чимало переваг; їх перехід в іншу школу 
малоймовірний. Майже всі батьки задоволені 
навчальним закладом; 84 % не замислюються  
про перевод  дитину в іншу школу. Із учнів, що 
брали участь у опитуванні, своєю школою 
задоволені 87 %. 

«Імідж» освітньої послуги – уявлення 
громадськості про освітні послуги, що надає 
заклад,  їхня якість і унікальність. 

 Сучасне уявлення про якість освіти – 
це не тільки відповідність навчальних досяг-

нень школярів державним освітнім стандартам, 
а й орієнтація на потреби споживачів освітніх 
послуг (учнів, батьків, громади);  створення 
умов для отримання кожним учнем освіти, 
відповідно до його можливостей, здібностей, 
інтересів. Для створення школи, привабливої 
для батьків та дітей, необхідно мати реалістич-
ні уявлення про  оцінку споживачами основних 
проблем і результатів навчально-виховного 
процесу. Тому без організації вивчення попиту 
на освітні послуги, його динаміки, діяльність 
навчального закладу в сучасних умовах немож-
лива. 

Результативність навчання переважна 
більшість батьків та учнів вважають висо-кою. 
Керівники навчальних закладів оцінили її 
більш критично: лише 61 % із них переконані, 
що якість навчання є високою. Така розбіж-
ність, скоріше за все, пов’язана з більшою 
об’єктивністю оцінювання через знання 
реального стану навчально-виховного процесу. 

На запитання «Чи достатніми є 
додаткові освітні послуги (факультативи, спец-
курси, робота з обдарованими)?» менше 
половини керівників навчальних закладів  дали 
ствердну відповідь, хоча більшість батьків та 
учнів вважають їх достатніми.  

Думки респондентів щодо відповід-
ності позаурочної діяльності потребам і 
бажанню дітей, запитам батьків виявилися 
такими: 57 % керівників, 63 % батьків та 62 % 
учнів обрали відповідь «так». Згідно з 
опитуванням, 27 % керівників навчальних 
закладів на це запитання обрали варіант 
«важко відповісти», що, напевно, свідчить про 
відсутність належної діагностики  з’ясування 
потреб і запитів споживачів освітніх послуг у 
закладах (діаграма 4). 

43

61

83

63

80

70

86

57

77

65

62

0 20 40 60 80 100

Наявність достатніх додаткових
освітніх послуг

Відповідність позаурочної діяльності
інтересам дітей та бажанням батьків

Результативність навчальної діяльності

Налагодженість роботи з розвитку
особистості

Керівники закладів Батьки Учні



80  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 2 ( 34 ) , 2017 _________________________________________________________________________________________

Імідж споживачів освітніх послуг  
розуміють як суспільну думку про  учнів і 
випускників навчального закладу. Наявність 
видатних випускників, популяризація їхньої 
діяльності з акцентами на досягнення на 
офіційному сайті та в мас-медіа – 
ефективний інструмент формування іміджу. 
92 % керівників закладів відзначили, що 
підтримують стосунки  з випускниками, 
запрошують їх до співпраці. 

У процесі вибору школи 67 % батьків 
та 56 % учнів звертають увагу на 
професіоналізм педагогічного колективу, 
можливість отримати якісну освіту. Батьки 
також керуються позитивними відгуками про 
школу (44 %). Слід відмітити такий факт. 
Тільки 4 % респондентів відповіли, що, 
обираючи школу, керувалися рекламою 
навчального закладу, що, скоріше за все, 
свідчить про її відсутність. Школи не 
рекламують інноваційну діяльність закладу, 
курси за вибором, які пропонуються, 
додаткові освітні послуги, які б могли стати 
для батьків та учнів суттєвою перевагою при 
виборі навчального закладу. 

У суспільстві не існує повної 
одноманітності інтересів щодо освіти.        На 
сьогодні відсутнє розмаїття мережі 
навчальних закладів, альтернативних 
освітніх програм. Існує невідповідність між 
потребами суспільства в оновленні школи та 

пропозиціями на ринку освітніх послуг. 
Навчальний заклад стоїть перед 
необхідністю вибудовувати свою модель 
розвитку на основі вивчення соціального 
запиту (потреби та запити держави, 
суспільства, дитини, батьків). 

Формування власного іміджу є 
необхідним кроком для побудови сучасної 
школи. Прагнення до створення позитивної 
репутації навчального закладу є додатковим 
ресурсом управління, розвитку освітньої 
установи, підвищує ефективність  її 
діяльності.  Ініціатива закладу мати 
особистий образ, власне обличчя – запорука 
його успішності та конкурентоспроможності 
на ринку освітньо-інформаційних послуг. 

В управлінні діяльністю сучасного 
навчального закладу є необхідним 
використання маркетингового підходу. 
Організація функціонування навчального 
закладу на засадах освітнього маркетингу 
передбачає реалізацію таких завдань: 
дослідження  середовища навчального 
закладу;  диференціацію освітніх послуг 
відповідно до потреб сучасного стану 
розвитку суспільства, запитів батьків і дітей; 
формування сприятливої суспільної думки й 
іміджу навчального закладу; здійснення 
діяльності з просування освітніх послуг на 
ринку. 

 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНОГО 
МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЯКОСТІ ОСВІТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

УЧНІВ 10-Х КЛАСІВ 

 Вивчення україн-
ської мови в загально-
освітніх навчальних 
закладах на сучасно-

му етапі полягає у формуванні духовно 
багатої особистості, яка володіє вміннями й 
навичками вільно, комунікативно виправда-
но користуватися засобами державної мови. 

Одним із визначальних чинників 
зростання авторитету української мови  є 

формування національно свідомої людини. І 
саме тут вагомою є роль закладу освіти як 
способу впливу на свідомість особистості.  
Навчальний заклад сприяє утвердженню 
авторитету мови, тому саме вчителі повинні 
усвідомлювати моральну відповідальність 
за потужний вплив на формування мовної 
особистості, а отже, на виховання молодого 
покоління – громадян України. 

О. І. Остапенко 



81  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 2 ( 34 ) , 2017 _________________________________________________________________________________________ 

На виконання наказу Департаменту 
освіти і науки Сумської обласної державної 
адміністрації від 01.09.2016 № 433-ОД «Про 
проведення регіональних моніторингових 
досліджень у 2016-2017 навчальному році», 
з метою  вивчення рівня якості освіти з 
української мови учнів 10-х класів 
загальноосвітніх навчальних закладів у 
період з 10.01.2017 по 27.01.2017 було 
проведено зазначене вище моніторингове 
дослідження у загальноосвітніх навчальних 
закладах Конотопського та Лебединського 
районів. 

Одним із завдань було дослідити 
якість засвоєння обов’язкових результатів 
навчання з української мови учнями 10-х 
класів загальноосвітніх навчальних закладів 
і проаналізувати організаційно-методичні 
засади підготовки учнів до зовнішнього 
незалежного оцінювання. 

Важливим чинником поліпшення 
якості навчання, рівного доступу до освіти 

та контролю відповідності результатів 
навчання, здобутих на певному освітньому 
рівні, державним вимогам, є зовнішнє 
незалежне оцінювання. Перед учителем 
постає завдання не лише допомогти учням 
здобути глибокі та міцні знання з предмета, 
а й навчити їх досконало володіти 
технологією виконання тестових завдань. 
Оскільки ці вміння є актуальною вимогою, 
вчителю необхідно якомога частіше 
застосовувати тестову форму контролю 
знань учнів на уроці, адже десятикласники 
стануть випускниками, а необхідною 
умовою для отримання атестату про повну 
загальну середню освіту є проходження 
державної підсумкової атестації у формі 
зовнішнього незалежного оцінювання.      

Результати опитування показали, що 
тестові завдання для учнів 10-х класів 
учителі застосовують на різних етапах уроку 
(діаграма 1).  

Діаграма 1 

Використання тестових завдань (етапи уроку у %) 
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Переважна більшість вчителів 
вважають роботу з тестовими завданнями 
ефективною у процесі підвищення якості 
знань десятикласників з української мови. 
Саме тестову перевірку як форму оцінки 
рівня навчальних досягнень учнів 94% 
опитаних вважають найбільш об’єктивною, 
хоча й використовують на уроках 
української мови й інші форми.  

Для того, щоб бути обізнаними із 
особливостями, організацією та проведен-
ням зовнішнього незалежного оцінювання, 
усі опитані учителі користуються Інтернет-

ресурсами Українського центру оцінювання 
якості освіти, Харківського регіонального 
центру оцінювання якості освіти; 88% 
учителів ознайомлені з програмою та 
характеристикою сертифікаційної роботи з 
української мови та літератури; 64% 
опитаних поінформовані про ЗНО із засобів 
масової інформації; 39% респондентів 
читають спеціалізовані видання. 

Робота з підготовки десятикласників 
до ЗНО з української мови та літератури у 
районах   проводиться.   Так,  майже  усі  
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вчителі (94%) застосовують  у педагогічній 
практиці тестові матеріали ЗНО минулих 
років; 91% опитаних ознайомлюють і 
роз’яснюють учням структуру самого тесту, 
критерії оцінювання сертифікаційної роботи, 
працюють з творчими роботами; 64% 
учителів моделюють процедуру ЗНО, а 
відтак, психологічно налаштовують і 
практикують оформлення бланка відповідей; 
18% опитаних використовують у підготовці 
десятикласників до ЗНО власні методичні 

розробки. 
Переважній більшості десятикласників 

подобаються уроки української мови: 76% 
навчаються українській писемності, так як 
хочуть отримати високий бал зовнішнього 
незалежного оцінювання; для 68% ці знання 
знадобляться у подальшому житті; для 49% - 
вони потрібні для інтелектуального розвитку. 

У процесі опитування учнів були 
з’ясовані причини труднощів при вивченні 
української мови (діаграма 2). 

Діаграма 2  
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Для того, щоб скласти на високий 
бал зовнішнє незалежне оцінювання з 
української мови та літератури, необхідно 
уже в 10 класі працювати у цьому напрямку 
та вдосконалювати техніку виконання 
тестових завдань.  

Десятикласникам подобається працю-
вати із тестовими завданнями на уроках 
української мови, найчастіше вони 
виконують тестові завдання на уроках 
тематичного оцінювання (29%), під час 
закріплення вивченого матеріалу (зазначили 

44% учнів-респондентів), під час вивчення 
нової теми  (17%) та перевірки домашнього 
завдання (21%).  
 Якщо учитель пропонує виконати 
тестові завдання (окрім уроків тематичного 
оцінювання), то вони, як правило, з однією і 
кількома правильними відповідями (про це 
повідомили 75% опитаних учнів); з однією, 
кількома і з невизначеною кількістю 
правильних відповідей, завдання на 
встановлення відповідності, відкриті 
завдання  з   короткою   відповіддю   (обрали  
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даний варіант відповіді 71% учнів). 
 Але 56% опитаних учнів хотілось б 
отримати додаткові консультації вчителя 
української мови щодо роботи з тестовими 
завданнями, а саме: як виконувати відкриті 
завдання (38%), аналізувати текст (зазна-
чили 35% десятикласників із загальної 
кількості тих, які бажають отримати 
додаткові консультації), як виконувати 
завдання на встановлення відповідності 
(27%), закриті завдання з кількома 
правильними відповідями (15%) та з однією 
правильною відповіддю (9%). 
 Однією зі складових частин 
моніторингового дослідження якості освіти    
з української мови учнів 10-х класів була 
перевірочна робота. 

Для проведення цього виду роботи 
було обрано тестову форму перевірки 
навчальних досягнень школярів. За основу 
складання тестових завдань було взято 
чинну програму з української мови. 
Перевірочні завдання відповідали діючій 
шкільній програмі з української словесності 
на рівні обов’язкових результатів навчання. 

Тестові завдання, структура яких 
відповідає специфікації тестів для 
зовнішнього незалежного оцінювання, було 
складено в одному варіанті. Він містив 
завдання закритої форми з вибором однієї 
правильної відповіді, завдання закритої 
форми з вибором двох правильних 
відповідей, завдання на встановлення 
відповідності, завдання відкритої форми з 
розгорнутою відповіддю. 

При складанні завдань перевірочної 
роботи ураховувався вивчений учнями 10-х 
класів програмовий матеріал за перший 
семестр. 

Написання роботи тривало 45 хвилин 
і оцінювалося у максимальних 24 тестових 
бали, які були переведені за таблицею 
відповідності тестових балів оцінкам рівнів 
навчальних досягнень (за шкалою 1 - 12 
балів) з української мови. 
 Результати проведеного дослідження 
показали, що на високому рівні перевірочну 
роботу виконали 14% учнів, достатньому – 
42,6%, середньому – 42,8%, початковому – 
0,6%. Порівнюючи результати моніторингу з 
результатами оцінювання учнів за перший 
семестр, слід зазначити, що розбіжність у 
рівнях складає 1% – на високому, 0,6% – 
достатньому, 1,6% – середньому, 0% – 

початковому рівнях. 
 Аналіз результатів моніторингу 
показав, що найкраще учні справились із 
тестовими завданнями на вибір однієї 
правильної відповіді.  
 Дали правильну відповідь на тестові 
запитання, що стосуються встановлення 
відповідності, 35% учнів, 63% - виконали 
завдання частково, а 2% - взагалі не 
приступали до виконання. 
 Труднощі в учнів виникли із вмінням 
створити власне аргументоване висловлення 
на дискусійну тему. Так, 62% 
десятикласників частково знають правила 
написання власного висловлення. Вони 
виклали свій погляд на задану  тему, але не у 
всіх роботах були вжиті теза й аргумент, 
наведені приклади із художньої літератури 
та написаний відповідний висновок. Учні 
мають уявлення про те, як конструювати 
текст, але не вміють будувати речення з 
різними видами зв’язку, правильно 
розставити розділові знаки в тексті, довести 
думку до кінця. У багатьох роботах 
простежується повтор слів, русизми, учні не 
знають, як писати слова з не та прислівники. 
Але 4% учнів знають, як створити власне 
висловлення відповідно до правил 
написання.  
 Необхідно звернути увагу на те, що 
34% респондентів взагалі не написали 
жодного речення. Саме це завдання 
вимагало від учнів не тільки базових знань з 
української мови, орфографічної та 
пунктуаційної грамотності, а й розуміння та 
знання вимог до написання висловлення.  
 У переважної більшості опитаних 
основні знання й навички сформовані лише 
на репродуктивному рівні, оскільки вони не 
можуть застосувати набуті знання на 
практиці під час написання власного 
висловлення. Учні мають труднощі під час 
вираження власних думок, поглядів                        
(у перевірочних роботах респондентів немає 
структури висловлення, тему повністю не 
розкрито). Під час написання творчої 
роботи, учні не перевіряють правильність 
написання слів, розстановку розділових 
знаків, допускають лексичні, орфографічні 
та пунктуаційні помилки. 
 Отже, моніторингове дослідження 
допомогло отримати об’єктивну оцінку 
якості освіти з української мови десятиклас-
ників загальноосвітніх  навчальних  закладів  
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Конотопського та Лебединського районів. За 
результатами проведеного аналізу були 
зроблені висновки та надані рекомендації, 
які можуть бути використані в методичній 

п р а кт и ц і  ра й он н и м и (м ісь ки м и ) 
методичними кабінетами та безпосередньо в 
о р г а н і з а ц ій н о -м ет о д и ч н ій  р о б о т і 
загальноосвітніми навчальними закладами. 

ЗНО 
І.В. Єременко  

УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО СКЛАДАННЯ 

ЗНО З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ У 2017 РОЦІ 

 У наш час з’являє-
ться все більше і більше 
людей, охочих знати 
іноземні мови. Вони 
розуміють важливість їх 
вивчення й не вважають 

це прагнення лише даниною моді, а 
замислюються про ті переваги, які дає 
знання іноземних мов будь-якій культурній 
людині. Вивчення іноземної мови розкриває 
перед нами нові можливості, робить 
багатшим наш духовний світ. Володіючи 
іноземною мовою, людина автоматично 
переходить на вищий соціальний ступінь, 
оскільки стає конкурентоспроможним 
претендентом на високооплачувану посаду.  

Знання іноземних мов – це ключ до 
успіху в сучасному світі, де спілкування 
іноземними мовами й обробка величезних 
обсягів інформації набуває все більшого 
значення. Інтерес до вивчення мов 
традиційно великий. Людина, яка володіє 
мовами, – це різнобічно розвинута 
особистість, володіє кращими здібностями 
до вивчення нового, вільніша та більш 
впевнена у спілкуванні з іншими [1].   

Основною метою навчання німецької 
мови в загальноосвітніх навчальних 
закладах є розвиток в учнів уміння 
використовувати мову як інструмент у 
діалозі культур і цивілізацій сучасного 
світу. Ця мета передбачає взаємопов’язаний  
комунікативний і соціокультурний розвиток 
учнів засобами іноземної мови для 
підготовки до міжкультурного спілкування 
у різноманітних сферах життєдіяльності. 

Відповідно до наказу МОН України 

від 27 липня 2016 № 888 «Зовнішнє 
незалежне оцінювання з іноземних мов у 
2017 році» відбуватиметься відповідно до 
програми, затвердженої наказом МОН 
України від 01.10.2014 № 1121.    

Програма зовнішнього незалежного 
оцінювання досягнень випускників навчаль-
них закладів системи загальної середньої 
освіти з німецької мови створена з 
урахуванням основних положень Держав-
ного стандарту базової та повної загальної 
середньої освіти, Загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної освіти (рівень В1) та 
рівнів навчальних досягнень випускників 
середніх шкіл, викладених у змісті чинної 
програми з іноземних мов для 
загальноосвітніх навчальних закладів 
України [3].   

На підставі затвердженої програми 
укладаються тестові завдання для 
проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання (ЗНО) з німецької мови. Зміст 
завдань для здійснення контролю якості 
сформованості іншомовної комунікативної 
компетенції уніфікується за видами та 
формами виконання, враховує особливості 
німецької мови. Об’єктами контролю є 
читання й письмо як види мовленнєвої  
діяльності, а також лексичний і граматич-
ний аспекти іншомовної  комунікації 
(використання мови).  

Зміст тестових завдань подається на 
автентичних зразках літературного мовлен-
ня, прийнятого у Німеччині, та відповідає 
сферам і тематиці ситуативного спілкуван-
ня, зазначеним у шкільній програмі. 
Завдання для визначення рівня сформованості  
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Завдання для визначення рівня 
сформованості компетенції в письмі 
зорієнтовані на виконання комунікативно-
творчих видів діяльності: писати 
повідомлення, опис, роздум на різні теми, 
пов’язані з інтересами та комунікативними 
потребами, що узгоджуються із змістом 
шкільної навчальної програми. Загальний 
обсяг письмового завдання не менше 100 
слів. Контроль лексичної та граматичної 
компетенції (використання мови) 
передбачає визначення рівня сформованості 
мовних навичок: здатності самостійно 
добирати й утворювати лексичні одиниці та 
граматичні явища відповідно до 
комунікативних потреб спілкування у 
межах сформульованих завдань. Основними 
засадами для вибору видів і змісту тестів 
слугують завдання комунікативно-
когнітивного спрямування [2].       

У зовнішньому незалежному 
оцінюванні з німецької мови беруть участь 
випускники загальноосвітніх навчальних 
закладів усіх форм власності, які бажають 
вступити до вищих навчальних закладів 
України, де іноземна мова включена до 
переліку предметів, необхідних до вступу 
на відповідний факультет.  

Метою зовнішнього незалежного 
оцінювання є виявлення рівня 
сформованості іншомовної комунікативної 
компетенції у випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів відповідно до 
Державного стандарту  базової та повної 
загальної середньої освіти, чинних 
навчальних програм і Загальноєвропей-
ських рекомендацій з мовної освіти [4].   

Для того щоб учні могли впевнено 
виконати тестові завдання з іноземних мов 
у напруженій обстановці зовнішнього 
незалежного оцінювання, вони повинні 
розпочати підготовку заздалегідь.  

Підготовка до ЗНО з німецької мови 
повинна включати в себе  індивідуальну 
роботу й підготовку з досвідченими 
вчителями (можна он-лайн).   

Також учням варто підготувати себе 
емоційно і не тремтіти перед тим, як 
переступити поріг кабінету для тестування. 
Але взяти себе в руки – це лише мала 
частина того, що необхідно зробити учню.         

Не можна навчитися добре 
виконувати тести, не тренуючись на них 

самих, підмінюючи цю практику іншими 
видами контролю й самоконтролю. Ці 
тренування не тільки ознайомлюють з 
типовими конструкціями тестових завдань, 
а й дають учням інший досвід – 
самоспостереження й оптимальної 
саморегуляції під час тестування.  

Тренування із секундоміром у руках 
допоможе учням порівнювати час, 
необхідний для виконання тестів 
зовнішнього оцінювання. Без подібних 
обмежень, що змушують працювати в 
максимально швидкому темпі, без імітації 
змагальної ситуації, неможливо 
змоделювати ту напругу, що викликає будь-
яке тестування. 

У тренуваннях необхідно 
застосовувати правильну тактику, тобто 
додержуватись усіх рекомендацій, як 
правильно вирішувати окреме завдання чи 
тест у цілому. Наприклад, не слід двічі 
перечитувати малозрозумілу інструкцію, а 
треба відразу ж ознайомитися з варіантами 
відповідей. Тоді зміст відповідей прояснить 
учням, що ж саме є необхідним в інструкції 
до даного завдання.   

Учням треба навчитися пропускати 
важкі чи незрозумілі завдання. Слід 
пам’ятати: у тесті завжди знайдуться такі 
завдання, з якими учень обов’язково 
впорається. Якщо тест побудований за 
принципом «сходів» і починається з легких 
запитань, то учням не варто пропускати всі 
перші завдання. Якщо учень не впевнений у 
виборі, але інтуїтивно може віддати 
перевагу якійсь відповіді перед іншими, то 
інтуїції варто довіряти. Така довіра, як 
правило, призводить до приросту балів.    

Багато завдань можна швидше 
вирішити, коли не шукати відразу 
правильну відповідь, а послідовно 
виключати ті, які явно не підходять. Метод 
виключення дозволяє учням концентрувати 
увагу всього на одній-двох відповідях, а не 
відразу на п’ятьох-сімох.    

Якщо кілька відповідей (1-2) із 
чотирьох чи п’яти варіантів здаються учням 
зовсім невідповідними, а інші такими, що 
підходять з рівною ймовірністю, то в цьому 
випадку правильніше буде не пропускати це 
завдання, а намагатися вибрати відповідь з 
інших просто навмання. Шляхом такої 
тактики учень отримає більше балів.  
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Коли учень переходить до нового 
завдання (запитання), він повинен забути 
все, що було в попередньому: як правило, 
завдання в тестах не пов’язані одне з одним, 
тому знання, які учень застосував в одному 
(уже вирішеному ним), як правило, не 
допомагають, а тільки заважають 
сконцентруватись і правильно вирішити 
інше завдання. Кожне нове завдання – це 
шанс набрати бали.  

Поспіх не повинен призводити до 
того, що учні будуть намагатися зрозуміти 
умови завдання за «першими словами» й 
добудовувати кінцівку у власній уяві. Тому 
доцільно читати завдання до кінця.   

У будь-якому професійно підготовле-
ному тесті є завдання, з якими учень просто 
не зможе впоратись. Більше того, усі 100 % 
завдань зможуть виконати лише одиниці. 
Навіть якщо учневі здалось, що він 
допустив занадто багато помилок і просто 
завалив тест, слід пам’ятати, що часто таке 
відчуття є помилковим. При порівнянні 
результатів з іншими може з’ясуватися, що 
інші допустили ще більше помилок. Ця 
установка особливо знадобиться «круглим 
відмінникам», які звикли при звичайних 
методах контролю домагатись максималь-
ного результату.   

Необхідно спланувати середній час на 
кожне завдання таким чином, щоб за дві 
третини (максимум три чверті) тестування 
пройти всі завдання «за першим колом». 
Тоді учні встигнуть набрати максимум балів 
на легких для них завданнях, а потім 
зможуть подумати й добрати щось на 
важких, які спочатку довелось пропустити.    

Німецьку як другу іноземну в Україні 
обирають майже 50% учнів і майбутніх 
абітурієнтів. Це серйозний факт, що змушує 
повірити в перспективи її знання.  

Тест зовнішнього незалежного 
оцінювання з німецької мови у  
2017 році складався з трьох частин: 
читання, використання мови, письмо. 

У тесті ЗНО з німецької були 
використані завдання чотирьох форм: 
завдання на встановлення відповідності, 
завдання з вибором однієї правильної 
відповіді, завдання на заповнення пропусків 
у тексті та завдання з розгорнутою 
відповіддю. 

Загальна кількість завдань тесту – 43, 
останнє завдання передбачало створення 

абітурієнтом на бланку відповідей  
Б власного висловлення у письмовій формі 
відповідно до запропонованої комуніка-
тивної ситуації. 

На виконання всіх завдань тесту ЗНО 
з німецької мови учасникам було відведено 
120 хвилин. 

Завдання на встановлення відповід-
ності – у завданнях учасникам було 
запропоновано підібрати заголовки до 
текстів/частин текстів із поданих варіантів; 
твердження/ситуації до оголошень/текстів; 
запитання до відповідей або відповіді до 
запитань. Завдання вважається виконаним, 
якщо абітурієнт встановив правильну 
відповідність і позначив правильний варіант 
відповіді у бланку відповідей А. 

Тест містив 11 завдань цієї форми (від 
№1 до №5 та від №11 до №16), виконання 
яких буде оцінено в 0 або 1 тестовий бал. 1 
бал – за правильно встановлену 
відповідність; 0 балів, якщо правильної 
відповідності не встановлено або відповіді 
не надано. 

Завдання з вибором однієї правильної 
відповіді – до кожного завдання подано 
чотири варіанти відповіді, з яких лише один 
є правильним. Завдання вважається 
виконаним, коли абітурієнт вибрав і 
позначив правильну відповідь у бланку 
відповідей А. 

До тесту було включено 5 завдань з 
вибором однієї правильної відповіді (від №6 
до №10), що оцінюються в 0 або 1 тестовий 
бал. 1 бал, якщо вказано правильну 
відповідь; 0 балів, якщо вказано 
неправильну відповідь або вказано більше 
однієї відповіді, або відповіді не надано. 
 Завдання на заповнення пропусків у 
тексті – у завданнях пропонувалось 
доповнити абзаци/речення в тексті 
реченнями/частинами речень, словосполу-
ченнями/словами із наведених варіантів. 
Завдання вважається виконаним, якщо 
учасник тестування обрав і позначив 
правильний варіант відповіді у бланку 
відповідей А [3].  

Тест містив 26 завдань цієї форми (від 
№17 до №42), що оцінювалися в 0 або 1 
тестовий бал. 1 бал, якщо вказано правильну 
відповідь; 0 балів, якщо вказано 
неправильну відповідь або вказано більше 
однієї відповіді, або відповіді не надано. 
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Завдання з розгорнутою відповіддю – 
завдання передбачає створення абітурієн-
том на бланку відповідей Б власного 
висловлення у письмовій формі відповідно 
до запропонованої комунікативної ситуації. 
Це завдання оцінювалося від 0 до 14 
тестових балів за спеціальними критеріями. 

У відповідності до Програми 
зовнішнього незалежного оцінювання з 
іноземних мов обсяг письмового 
висловлювання має складати не менш ніж 

100 слів. Максимальна кількість балів, яку 
зміг набрати учасник тестування, правильно 
виконавши всі завдання тесту з німецької 
мови – 56 балів. 

Отже, підготовка до ЗНО повинна 
бути ґрунтовною, й одними з головних умов 
успішного проходження ЗНО з німецької 
мови є систематичне тренування та 
постійний контроль за правильністю 
виконання тестів.    
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А.В. Драпака  АГРЕСИВНІ ДІЇ В СИСТЕМІ КООРДИНАТ 
ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕЖ ОСОБИСТОСТІ 

 Актуальність соціально-психологіч-
них досліджень взаємозв’язку насильства та 
психологічних меж особистості зумовлена 
розміщенням цих понять в одній площині 
психологічного аналізу. На сьогоднішній 
день ці поняття не досить ґрунтовно описані 
й досліджені в літературі, існують різні 
погляди щодо їх співвідношення. Тому ця 
проблема потребує подальшого ретельного 
наукового аналізу. 

«Особливо слід підкреслити підвищену 
віктимність «Я», котре за рахунок низької 
структурованості й слабкості меж легко 
ставало жертвою чужого вторгнення…», – 
пише Е. Соколова, характеризуючи свою 
психосоматичну пацієнтку [1]. Аналізуючи 
випадок, який стосується немотивованого 
підліткового злодіяння, Т. Снєгірьова також 
використовує поняття меж: «… причина 
відхилення поведінки підлітка криється … в 
тому просторі внутрішньо сімейних, 
міжособистісних взаємин, де межі між вчинком 

одного і вчинками іншого стерті… » [2]. 
Проблема цілісності «Я», непорушності 

меж особистості володіє високим 
теоретичним і особливо практичним 
значенням, тому що кожен психотерапевтич-
ний (або потенційно такий) випадок 
пов’язаний з одним із різновидів насильства 
по відношенню до ідентифікованого 
пацієнта – фізичного або емоційного, в 
формі пасивної маніпуляції або вираженої 
агресивності й жорстокості [3;4;5;6;7].  

Отже, метою статті є аналіз специфіки 
взаємозв’язку насильства та психологічних 
меж особистості, а також їх впливу на 
формування та розвиток особистості. 

Завдання: розглянути поняття агресії, 
маніпуляції, насилля крізь призму 
психологічних меж особистості. 

Гіпотеза: ми припускаємо, що насилля 
вбудоване в структуру взаємовідносин між 
людьми як спосіб порушення психологічних 
меж один одного. 
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 Агресивні дії у людини можна 
спостерігати вже з наймолодшого віку. У 
перші роки життя агресія виявляється майже 
виключно в імпульсивних нападах 
впертості, які не піддаються управлінню 
дорослих. Виражається це найчастіше 
спалахами злості або гніву, що 
супроводжуються криком, бриканням, 
кусанням, забіякуватістю. У пізнішому віці 
на перший план все активніше висуваються 
конфлікти і сварки з ровесниками, пов’язані 
з володінням речами, найчастіше іграшками. 
Це наводить на роздум про те, що дитина 
включає власні речі, в тому числі й іграшки, 
у внутрішні межі «Я» і розглядає їх як 
частини самого себе. Недиференційованість 
і злиття всіх частин «Я» призводить до 
неможливості встановлення контакту з 
оточенням в цій сфері відносин. Тому 
природно, що дитина сприйматиме 
прохання мами «Дай погратися своєю 
машинкою цьому хлопчикові!» майже як 
еквівалентну – відторгнути частину 
власного «Я». Зрозуміло, що реакцією буде 
цілковита фрустрація. 
 Більш того, спостереження за 
конфліктами дітей під час ігрової діяльності 
дозволяють висунути припущення про те, 
що кожна дитина має власне коло іграшок, 
яке вона включає у внутрішні межі «Я». 
Конфлікти між дітьми, пов’язані з 
володінням речами та іграшками, 
виникають, коли ці межі перетинаються, 
тобто декілька дітей бажають отримати одну 
і ту ж іграшку або одна з них намагається 
розширити свої межі шляхом експансії 
(захоплення) чужих. 

 У цілісне відчуття власного «Я» дуже 
великий внесок робить тіло. Воно має 
фізичні межі, що визначають, хто ми [8]. В 
нас є здатність відкрити своє фізичне «Я» 
для чогось позитивного та інтегрувати його. 
Наприклад, ми можемо, відкриваючи рот, 
насолоджуватися смаком їжі. Ми можемо 
відкрити наші очі і насолоджуватися 
витвором  мистецтва. Ми можемо дозволити 
музиці проникати в наші вуха. І взагалі, у 
нас є можливість керувати тим, що проникає 
в наше тіло. Але одночасно, ми можемо 
вирішувати триматися подалі від чого-
небудь поганого, коли воно намагатиметься 
проникнути в наше тіло. Ми можемо 
викликати блювання, щоб позбавитися від 

зіпсованої їжі, закрити очі, коли світло 
занадто яскраве, затулити вуха, якщо звук 
різкий і неприємний.  

 Порушити фізичні межі людини без її 
на те згоди – це акт насилля. Першим 
наслідком порушення, чиїхось тілесних меж 
є те, що людина, чиї межі були порушені, 
почувається більше річчю, ніж особистістю. 
Так, батьки, не поважаючи право власності 
людини, можуть перейти межі своєї дитини, 
лупцюючи її, закриваючи в невлаштованих 
місцях, змушуючи перебувати довгий час у 
незручній позі або ж змушуючи їсти проти 
волі. Внаслідок цього діти втрачають 
контакт зі своїм тілом і не можуть повністю 
контролювати його. Вони звикають, що інші 
можуть робити з ним все, що захочуть. 

 Проаналізувавши основні підходи до 
визначення агресії, можна зробити 
висновок, що всі вони значною мірою 
зорієнтовані на фізичні (предметні) прояви 
та їхні наслідки, а шкода розглядається як 
тілесна (фізична травма) або матеріальна 
[9,10,11]. Це невиправдано звужує реальну 
сферу прояву агресії та насилля в соціумі. 
Достатньо вказати на змістовно соціальний 
характер взаємодії та психіки людей [12], 
наслідком чого є сприйняття людиною 
навіть чисто матеріальних втрат і фізичних 
травм перш за все через психологічну 
«призму» стосунків з іншими людьми і 
через стосунки з самим собою. У деяких 
випадках це прямо або опосередковано 
визнається, зокрема, в практиці судових 
позовів по відшкодуванню моральних 
збитків з приводу сексуального насилля, 
сексуальної експлуатації та інших порушень 
меж особистості. Можливо, особливо чітке 
визнання психологічної агресії та 
психологічного насилля виступає в 
розповсюдженні на Заході системи 
обмежень і покарань по причині так званого 
«sexual harassment» (що зазвичай 
перекладається як «сексуальні домагання»), 
кваліфікація якого носить переважно 
соціально – психологічний характер.  

Крім того, англійський дослідник 
проблеми сексуального насильства в сім'ї 
Peter Dale вважає, що в основі будь-якої 
форми насильства, у тому числі й 
сексуального, лежить насильство емоційне, 
депривація, відкидання.  Його автор називає  
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особистості й формуванню копінгових 
механізмів» [13]. 

 M.Chang і F.Leventhal, які досліджують 
феномен «домашнього насильст-
ва» (battering) стосовно жінок, вважають, що, 
крім сексуального примусу, до менш 
помітних форм сексуального насильства 
відносяться приниження, спокушання, 
маніпуляторське ставлення [13]. 

 У англомовній психологічній 
літературі основними термінами в галузі 
проблематики насильства є збірні терміни 
«abuse» (образа, лайка, жорстоке звернення, 
зневага, зловживання, експлуатація, 
спокушання) і «neglect» (зневага, 
ігнорування, забування, відсутність турботи). 

 Під насильством так чи інакше 
найчастіше розуміють фізичну дію, але не 
слід робити помилку, яку здійснює багато 
хто, тобто забувати, що людина істота не 
тільки тілесна, але й духовна. Тому 
психологічними засобами людину (чи то 
дитина, чи то дорослий) можна скривдити не 
менше, ніж фізичним насильством[14]. У 
поняття «насилля» зазвичай вкладають, по-
перше, застосування фізичної сили до кого-
небудь. По-друге, також примусовий вплив 
на кого-небудь, порушення особистої 
недоторканості і, по-третє, пригноблення та 
беззаконня [15]. У цих тлумаченнях присутні 
як фізичні, так і соціально – психологічні 
прояви насилля. 

 У процесі насильства одна людина 
нав’язує себе, свої цілі та норми іншій, 
прагнучи підпорядкувати її своїй волі. 
Насильство є узурпацією людської свободи в 
її наявному бутті, зовнішньому виражені. 

 Спроба вибудувати термінологію 
психологічного насилля здійснена А. Орло-
вим стосовно дитячо-батьківських стосунків. 
Його визначення звучить так: «Психічне 
(поведінкове, емоційне та ін.) насилля – 
свідоме маніпулювання дорослими дитиною, 
як об’єктом, ігнорування її суб’єктивних 
характеристик (свободи, гідності, прав тощо), 
або руйнівні стосунки прив’язаності між 
дорослими та дитиною, або, навпаки, 
фіксуючі ці стосунки і, цим самим, 
провокуючи різні деформації та порушення 
психічного (поведінкового, інтелектуального, 
емоційного, вольового, комунікативного, 
особистісного) розвитку» [16]. 

 У кризові періоди становлення «Я» 
системні порушення психологічних і 

тілесних меж особистості у вигляді 
депривації та симбіозу, сексуальних зазіхань 
і надмірних тілесних покарань створюють 
викривлену ситуацію для розвитку 
особистості й самосвідомості дитини. 
Формується особлива особистісна організа-
ція, що характеризується дифузною 
самоідентичністю та полізалежним 
когнітивним стилем. Розщеплення як базовий 
захисний механізм забезпечує поперемінне 
співіснування в самосвідомості тендітного, 
залежного «Я» і агресивного, грандіозного 
«Я», а «зламані» внаслідок насильства тілесні 
та психологічні межі, в поєднанні з 
невтоленним аффіліатівним голодом, 
створюють підвищену готовність до 
віктимності широкого спектра [17]. 

 Переклавши сказане на мову меж, 
можна дати таке визначення насильства. 
«Насилля» – це порушення індивідуальних 
меж особистості, яке здійснюється без 
забезпечення соціальної та психологічної 
безпеки індивіда, що призводить до 
соціальної, психологічної, фізичної чи то 
матеріальної шкоди. 

 Особлива увага сьогодні приділяється 
феномену порушення фізичних і емоційних 
меж як наслідку насильства, пережитого в 
дитинстві, в результаті чого травматичний 
досвід хроніфікується. Вторгнення спричиняє 
за собою порушення відносин з власним 
тілом. Це включає не тільки зміну 
позитивного відношення до нього, але й 
спотворення тілесної експресії, стилю рухів. 
Та все ж головним наслідком дитячої 
сексуальної травми сучасні дослідники 
вважають «втрату базової довіри до себе та 
світу», що перешкоджає формуванню 
психотерапевтичного альянсу і утруднює 
терапевтичну роботу з цією групою клієнтів
[18]. До так званих «відстрочених ефектів 
травми» більшість дослідників відносять ще 
й такі наслідки, як порушення «Я-концепції», 
почуття провини, депресія, труднощі в 
міжособистісних взаємовідносинах і 
сексуальні дисфункції [19]. 

 Представники різних теоретичних 
орієнтацій визнають патогенний вплив 
фізичного та психологічного насильства, 
куди входять, окрім сексуальних домагань, 
тілесних покарань і неадекватних 
батьківських  установок,  ще  й  різного  роду 
маніпуляторства [13]. У російськомовній літе-
ратурі термін «маніпуляція»  (маніпулювання) 
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використовувався здебільшого з негативною 
конотацією. Робота Е. Доценка «Психология 
манипуляции» [21] зробила суттєвий внесок 
у визначення терміна «маніпуляція» і 
створила основу для його більш конкретного 
вживання. Ось запропонована ним дефініція: 
«Маніпуляція – це вид психологічного 
впливу, майстерне використання якого веде 
до прихованого збудження у іншої людини 
намірів, які не співпадають з її актуально 
існуючими бажаннями» [22]. У цьому 
випадку виникло коректне визначення 
маніпуляції як психологічного інструмента, 
що містить посилання на втручання в 
психологічні межі особистості. 

 Чітко пробудовані психологічні межі 
особистості забезпечують психологічний 
захист від маніпуляцій. У психологічній 
літературі поняття «психологічний захист» 
тісно пов’язане з поняттям цілісності 
особистості. Особлива увага приділяється 
самооцінці, почуттю впевненості, самоповазі, 
«Я-концепції», уявленням про себе, 
індивідуальності. Психологічному захисту 
може піддаватися і будь-яка цілісність 
(організація, група людей, сім’я, окрема 
людина), і поведінкові прояви (звички, стилі 
життя, уміння), когнітивні структури (думки, 
знання, світогляд), мотиваційні утворення 
(бажання, смаки, уподобання). Відбувається 
це через те, що цілісне «Я» захищає саме 
себе, свої прояви та якості. У відповідь на 
порушення або загрозу порушення 
психологічних меж, яке здатне завдати 
шкоди цілісності особистості або її 
індивідуальній відособленості, виникає 
захист в умовах міжсуб’єктної боротьби. 
Такий захист називається психологічним 
захистом. 

 Розуміння своїх психологічних меж 
дозволяє людині говорити «ні» непотрібним, 
некорисним речам, всьому тому, що 
неправомірно зазіхає на безцінні ресурси 
особистості: час, здоров’я, енергія, гроші, 
увага. Слово «ні» – це також межа, яка 
охороняє особистість від непотрібних 
зобов’язань, чужого тягаря. Вміння говорити 

«ні» – це навик, який треба виробляти, що 
вимагає часу та постійності. Це необхідно 
для збереження психологічних меж. Такий 
навик корисно виробити тим людям, які 
відчувають, що ними постійно користуються, 
що вони не володіють своїм життям. 

 Психологічні межі особистості 
визначають особисту відповідальність. 
Гармонійно сформовані психологічні межі 
особистості дають людині необхідну 
внутрішню силу, за умови наявності якої 
маніпулювати або управляти нею стає 
неможливо. 

 Психологічний простір, який людина 
відчуває як свій, дозволяє їй відокремитися, 
відмежуватися від світу предметів, 
соціальних і психологічних зв’язків, що 
являють собою тло, середовище її 
життєдіяльності. При тому стан меж 
власного психологічного світу значною 
мірою визначає ставлення людини до 
елементів середовища, тобто її 
світоставлення в цілому. Залежно від того, чи 
сприймається навколишній світ як далекий 
або споріднений, будується й власна 
діяльність людини в ньому.  

 Отже, поняття «психологічних меж» і 
«психологічного простору» особистості є 
конструктивними й евристичними. Можна 
запропонувати напрямки їхнього 
застосування в соціальній, сімейній 
психології у практиці виховання й 
психотерапії. При розгляді таких дефініцій, 
як агресія, маніпуляція, насилля, нам вдалося 
виявити досить чіткі посилання на втручання 
в психологічні межі особистості.  Перейти 
психологічні межі людини без її на те згоди – 
це акт насилля. Звідси випливає 
закономірність висновку про те, що насилля 
вбудоване в структуру взаємовідносин між 
людьми як спосіб порушення психологічних 
меж один одного. І тільки люди з гармонійно 
функціонуючими психологічними межами 
особистості здатні будувати здорові 
взаємовідносини. Взаємовідносини, в яких 
люди переживають радість від спілкування, а 
не сором, провину чи роздратування.  
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