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Н. КУРИЛО  

Із запровадженням компетентностей як 
цільової орієнтації освіти підведено своєрід-
ну риску під знаннєвою моделлю освіти. Се-
ред причин, які викликали кризу традиційної 
системи, називають передусім надлишко-
вість знань, їх розірваність, слабкий зв’язок 
із дійсністю, потребами практики. Так уста-
лилося, що предметний зміст виводиться із 
логіки конкретної науки. Одночасно акцент 
на когнітивному компоненті об’єктивно 
спрямовує пошуки в напрямку додавання 
знань, збільшення їх вшир. Такий стан справ 
породжує дискусії щодо складу й актуально-
сті змісту освіти. 

Незважаючи на гостроту проблеми, її 
очевидність для всіх, неузгодженість між 
освітніми ланками, взаємне дублювання змі-
сту залишаються неподоланими й досі. 

Компетентнісний підхід дозволяє подо-
лати цей розрив і, так би мовити, технологіч-
но переозброїти вчителя. 

В Україні теж широко практикуються 
дослідження з компетентнісно орієнтованої 
освіти. Достатньо зауважити, що лише за 
останні три роки затверджено 200 тем дисер-
тацій з цієї проблеми. 

Фахівці   з   порівняльної   педагогіки  
НАПН України простежили рух компетент-
нісної освіти як підставу реформування в 
країнах Європейського Союзу в умовах інте-
грації і актуалізували ці тенденції для науко-
вого обігу. Повчальним для нашої освітньої 
системи є теоретичні погляди відомого швед-
ського педагога Т. Хусена [7], одного із авто-
рів реформи шведської освіти, який сформу-
лював перелік «залізних правил реформуван-
ня освіти».  

Необхідно, щоб реформа була концепту-
ально, організаційно, фінансово та кадрово 
підготовленою. Теоретичне обґрунтування 
має охоплювати цілісний процес: цілі, зміст, 
процес, організаційні форми навчання, його 
структуру, базовий типовий навчальні плани, 
їх варіанти. 

Мають бути здійснені заходи не лише 
для формування позитивної громадської дум-

ки до здійснюваних змін, але й передусім 
тих, хто буде їх реалізовувати (вчителі, кері-
вники освіти, викладачі ВНЗ та ін.) у спів-
праці з батьками, партнерами освіти, які ма-
ють прийняти ці реформи, сприяти їх втілен-
ню. 

Ресурси (матеріальні, кадрові, інфрастру-
ктурні) мусять бути підготовлені з випере-
дженням у часі. Такою ж вважається необ-
хідність організації випереджувальних педа-
гогічних досліджень, ґрунтованих на серйоз-
ній базі соціологічних і психологічних да-
них, економічних розрахунках.  

Можна погодитися із фахівцями в галузі 
компетентнісної освіти, що з відносно лока-
льної педагогічної теорії вона перетворюєть-
ся на суспільно значуще явище, яке стає ос-
новним у формуванні освітньої політики в 
державі, у формуванні змісту освіти, вивчен-
ні її результатів. 

Орієнтація на компетентність як мету 
освіти зачаровує перспективою зв’язати во-
єдино освітній рівень, логічно вибудувати 
зміст освіти у співвіднесенні з вимогами до 
результатів у системі їх ускладнення. Пере-
ваги очевидні. Долаються бар’єри між освіт-
німи системами країн, що займають високі 
рангові позиції за оцінками якості освіти, 
забезпечуються передумови входження Ук-
раїни в європейські координати. 

Компетентнісний підхід дозволяє у ре-
зультатах задіяти суб’єктність, досвід учня, 
що охоплює ті складові якості освіти, які ли-
ше декларувались, а насправді не виступали 
об’єктом контролю, у тому   числі, державно-
го. 

Отже, компетентнісно орієнтована осві-
та, логічно випливає з попереднього етапу 
освоєння особистісно орієнтованого, діяльні-
сного базису. Водночас посилює результати-
вний компонент, наповнює мету, зміст, про-
цес, мотивацію, результати реалістичним 
смислом, орієнтованим на необхідну компе-
тентність як інтегрований вираз рівня освіче-
ності. 
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За такої умови кардинально змінюються 
всі складові: мета, зміст, система оцінюван-
ня, тип педагогічної взаємодії. 

З погляду компетентнісного підходу 
цілі навчання стають реалістичнішими, 
осмислюються учнями і стають їхніми влас-
ними цілями заради досягнення зрозуміло-
го, привабливого та посильного результату. 

Зміцнюються і розширюються пізнава-
льна мотивація учнів шляхом розвитку інте-
лектуальних переживань учня, підтримки 
успіху; через особистісно орієнтований 
зміст навчання, задоволення потреби в по-
шуку нової інформації; створення ситуацій 
пізнавальних утруднень, диференційованого 
використання мотиваційних спонук, залеж-
но від характеристик уміння вчитися [4]. 

Зміст освіти стає функціональнішим, 
розглядається на міжпредметному рівні. Він 
включається до соціального контексту, 
спрямовується на набуття пізнавального та 
життєвого досвіду. 

Змінюються форми та методи організа-
ції навчання. Вони набувають діяльнісного 
характеру, передбачають вироблення само-
стійності у застосуванні програмового зміс-
ту. Широко застосовуються групові форми 
навчальної роботи з метою вироблення на-
вичок партнерської взаємодії та співробіт-
ництва [8]. 

Оцінювання навчальних досягнень пе-
редбачає наявність доказів компетентності 
учня в певній сфері. Це не лише обсяг інфо-
рмації про об’єкт пізнання, її якість (знання 
конкретних фактів, правил чи зв’язків і зале-
жностей), але й рівень рефлексивності в са-
мооцінці результатів, активність у їх набут-
ті, вияв інтересу до пізнання; надання пере-
ваги знанням, які можна здобути самостій-
но; прагнення до успіху. 

Наголосимо, що незважаючи на велику 
кількість наукових досліджень, присвячених 
компетентнісно орієнтованій освіті, усе ще 
відзначаємо різноголосся, суперечливість у 
поглядах на компетентність, її сутнісні хара-
ктеристики, особливості презентації в змісті 
освіти. 

Серйозним ризиком в запровадженні 
компетентнісно орієнтованої освіти можна 
визнати досі неподолане різноголосся в ро-
зумінні базових термінів, що вносить де-
структивний елемент у підготовку регуляти-
вної бази, створює проблеми в узгодженні 
цілей освіти і вибору засобів їх досягнення. 
Однозначність тлумачення є вихідною умо-
вою для адекватного аналізу стану освіти в 
цілому. З урахуванням напрацювань у сфері 

особистісно-орієнтованої освіти в зарубіж-
ному досвіді виформувалося розуміння ком-
петентності як інтегрованого результату 
освіти, присвоєного особистістю, що перед-
бачає зміщення акцентів з накопичення нор-
мативно визначених знань, умінь і навичок 
на формування і розвиток умінь діяти, за-
стосовувати досвід у проблемних умовах 
(коли, наприклад, неповні дані умови задачі, 
дефіцит інформації про щось, обмаль часу 
для розгорненого пошуку відповіді, коли 
невідомі причиново-наслідкові зв’язки, коли 
не спрацьовують типові варіанти рішення 
тощо). Саме тоді створюються умови для 
включення механізмів компетентності – зда-
тності діяти в конкретних умовах і мотивів 
досягти результату [6 ]. 

Компетенція на відміну від компетент-
ності як особистісного утворення є відчуже-
ною від суб’єкта, наперед заданою соціаль-
ною нормою освітньої підготовки учня, вчи-
теля, іншого спеціаліста, що необхідна для 
його якісної продуктивної діяльності в пев-
ній сфері. Результатом набуття компетенцій 
є компетентність, яка передбачає особистіс-
ну характеристику, ставлення до предмета 
діяльності. Компетенції виводяться як реа-
льні вимоги до засвоєння учнями студента-
ми сукупності знань, способів діяльності, 
досвіду ставлення до певної галузі, якостей 
особистості, яка діє в певному соціумі. Вони 
втілені в Державних стандартах освіти, у 
програмах,  критеріях навчальних досягнень 
освітньо-кваліфікаційних характеристиках 
підготовки вчителя тощо. Ознакою компете-
нцій є їх специфічний предметний або зага-
льнопредметний характер, що дає змогу ви-
значити пріоритетні сфери формування 
(освітні галузі, навчальні предмети, змістові 
лінії) [4 ]. 

Компетенції охоплюють не лише когні-
тивні й операційно-технологічні складові, 
але й мотиваційні, етичні, поведінкові, що 
ґрунтуються на ціннісних орієнтаціях. 

У комплексі компетенцій закладено до-
даткову можливість подати освітні резуль-
тати системно, що створює передумови для 
побудови чітких вимірників навчальних до-
сягнень. 

У методиках навчання окремих предме-
тів компетенції використовуються давно: 
лінгвістичні – в мовах, комунікаційні – в 
інформатиці. В останні роки компетенції 
вийшли на загальнодидактичний і методо-
логічний рівні. Це пов’язано з їх системно-
практичними функціями й інтеграційною 
роллю в освіті. Компетенції встановлюють  
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набір системних характеристик для проекту-
вання освітніх стандартів, навчальної літера-
тури, вимірників якості освіти, її наближен-
ня до замовлення суспільства. 

Дискусійності у питаннях розрізнення 
понять «компетентність» і «компетенції» 
додають «Європейські вимоги до мовної 
освіти», де подано розуміння цих понять як 
тотожних [8 ]. 

Назріла необхідність виробити спільні 
позиції, щоб уникнути різночитань, зробити 
знання про компетентнісний підхід функціо-
нальним, придатним для застосування на 
практиці. 

Привернемо увагу до виробленої ієрархії 
компетентностей: ключові, базові, що вияв-
ляються в різних контекстах, загальнопред-
метні (галузевого значення) та предметні. 

Як свідчить практика участі в колектив-
ному виробленні підходів до побудови ієра-
рхії ключових компетентностей, найбільші 
труднощі полягають у пошуку єдиної теоре-
тичної основи для їх виділення. Маятник 
поглядів, як правило, хитається від спроб 
руху за аналогією – до пошуку специфічних, 
що відповідають вітчизняним освітнім тра-
диціям. 

Одностайний вибір у різних країнах сто-
сується таких компетентностей: інформацій-
ної, соціальної, навчально-пізнавальної 
(методологічної), життєвої (соціально-
трудової). Загальнокультурна, політична, як 
правило, охоплюються змістом інформацій-
ної або соціальної, що за суттю узгоджуєть-
ся з цілями європейської  освіти  й потреба-
ми розвитку відповідних суспільств. 

Такий підхід суголосний із фундамента-
льними цілями освіти, сформульованими 
ЮНЕСКО: навчати здобувати знання 
(вміння вчитися); працювати й заробляти 
(навчання для праці); жити (навчання для 
здорового, цікавого, гідного життя); жити 
разом (навчання для спільного життя). Зару-
біжні й вітчизняні автори підкреслюють, що 
ключові компетентності змінні, мають рух-
ливу та перемінну структуру, залежать від 
пріоритетів суспільства, цілей освіти, особ-
ливостей і можливостей самовизначення 
особистості в соціумі [2]. 

Ключові компетентності фіксуються на 
допредметному рівні змісту освіти. Наступ-
ний крок їх охоплення в змісті предмета від-
повідно до його провідного компонента. 
Ключові компетентності дістають також ре-
алізацію на рівні навчального матеріалу. 

За результатами діяльності робочої гру-
пи з питань запровадження компетентнісно-
го підходу, яка працювала  в рамках проекту 

ПРООН, і у якій брали участь і співробітни-
ки Академії педагогічних наук України, Мі-
носвіти і науки, запропоновано такий пере-
лік ключових компетентностей: уміння вчи-
тися, комунікативна, соціальна компетент-
ність, загальнокультурна, здоров’язбережу-
вальна, громадянська компетентності з інфо-
рмаційних і комунікаційних технологій [2]. 

Склад ключових і предметних компетен-
тностей узгоджуються з індикаторами якості 
освіти. Якість освіти постає не як сумарний 
вираз знань і вмінь із предметів навчального 
плану, а як інтегрований показник станов-
лення особистості, що охоплює не лише ре-
зультати навчально-виховного процесу в 
порівнянні з нормативами, але й життєвий і 
навчальний досвід учня, умови та характери-
стики навчання та виховання. 

Якщо завдання на виявлення результатів 
засвоєння програмового змісту не містять 
компетентнісних характеристик, спрямуван-
ня освітнього процесу втрачатиме ефектив-
ність з погляду досягнення заданої мети. 

Отже, назріла необхідність узагальнити 
напрацьований фонд наукових знань щодо 
ідей компетентнісного підходу. Важливо 
домогтись однозначності в тлумаченні базо-
вих понять компетентнісно орієнтованої 
освіти. Розширити перелік ключових компе-
тентностей із метою точнішого охоплення 
всіх компонентів загально предметного зміс-
ту освіти, який реалізується в Україні. Тео-
ретичне обґрунтування у вигляді концепцій 
має охоплювати цілісний процес: мету, 
зміст, організаційні форми навчання, його 
структуру, варіативні характеристики подан-
ня ключових і предметних компетентностей 
у результатах освіти [1]. 

Важливо використати можливості запро-
вадження компетентнісного підходу в базові 
документи освіти, які визначають перспек-
тиву його застосування на різних рівнях. 

Необхідно запропонувати на практиці 
ієрархію вимог до освітніх результатів, які б 
передбачали не лише когнітивні виміри, але 
й ціннісні, дієві, були за якісними характери-
стиками практико зорієнтовані на специфіч-
ні види діяльності. Водночас вони мають 
відображати фундаментальні надбання того, 
хто навчається в певній галузі знань. Вони, 
ці результати, мають бути подані в системі 
нарощення й ускладнення вимог, враховува-
ти перехід учнів на вищі щаблі розвитку на-
вчальних умінь. 
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У сучасних умовах кризового сьогоден-
ня, інформаційного потоку та потужних тех-
нологічних змін людина має відповідати ви-
кликам стрімкого життя, зберігаючи власну 
особистість, розвиваючись і самовдоскона-
люючись. Особливої актуальності набува-
ють зміни в освітньому процесі, який пере-
буває в стані реформування та модернізації. 
Основним суб’єктом реалізації змін, що спо-
стерігаються в освіті є особистість педагога. 
Як зберегти психологічне здоров’я учителя 
та забезпечити йому відповідний психологі-
чний супровід  розвитку особистісної компе-
тенції є нагальним питанням психологічної 
служби системи освіти України. Адже су-
часний учитель повинен володіти якостями, 
що сприятимуть успішній професійній дія-
льності, можливостям самореалізації, розви-
тку, духовному становленню, подоланню 
стресових станів, вирішенню творчих задач. 
Сучасний педагог неодмінно має бути мобі-
льним і самодостатнім. Однак в умовах роз-
витку освіти виникає потреба й необхідність 
у надійному психологічному супроводі, щоб 

забезпечувати інтегроване професійне й осо-
бистісне самовдосконалення учителя, актуа-
лізуючи його внутрішні ресурси. 

Психологічний супровід педагогів є важ-
ливою задачею освітнього процесу сучасно-
сті. Уперше термін «психологічний супро-
від» ми зустрічаємо в праці «Психологічний 
супровід природного розвитку маленьких 
дітей» Г. Бардієра, І. Ромазана, Т. Чередніко-
вої (1993 р). Питання організації психологіч-
ного супроводу в школі досліджувалося в 
наукових працях М. Бітянової. Психологіч-
ним супроводом автори окреслюють систе-
му професійної діяльності психолога, що 
сприяє створенню таких умов, які б забезпе-
чували цілісний повноцінний розвиток у пе-
вному освітньому середовищі. М. Качан [7] 
стверджує: психологічний супровід повинен 
створювати такі умови, щоб людина  змогла 
повірити у власні  здібності.  

Отже, психологічний супровід – це 
цілісний процес вивчення, формування, ро-
звитку та корекції професійного становлен-
ня особистості вчителя.  

І І І

І Ї І І

В. БАРТАШ 
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Е. Зеер  визначає такі фундаментальні 
положення психологічного супроводу про-
фесійного становлення:  
• наявність соціально-економічних умов за-

для професійного самовизначення;   
• необхідність для повноцінного професій-

ного становлення соціально-психологіч-
ного забезпечення, допомога та підтримка 
з боку суспільства;   

• визнання права особистості на самостій-
ний вибір способів реалізації своїх соціа-
льно-професійних функцій;  

•  прийняття особистістю всієї відповідаль-
ності за якість професійного становлення 
та реалізації свого професійно-психоло-
гічного потенціалу на себе;   

• гармонізація внутрішнього психічного роз-
витку особистості та зовнішніх умов соціа-
льно-професійного життя [6]. 

Важливою задачею психологічного су-
проводу на сьогоднішній день є регулярна та 
своєчасна підтримка особистості педагога, 
надання допомоги йому в складних питан-
нях, що потребують особливої «психоло-
гічної роботи» над власною особистістю, 
виховання самостійності в подоланні різно-
манітних труднощів, відповідальності за 
власний вибір, саморозвиток, професійне 
становлення, формуванню у педагога внутрі-
шнього «локусу-контролю», спрямованості 
на власну особистість, духовну складову. 

Зважаючи на суб’єктність як одну із най-
важливіших аспектів професійного станов-
лення учителя, виділяють головні напрямки 
психологічного супроводу:  
• вивчення умов і факторів, що впливають 

психологічний стан педагогів;  
• проектування професіограм, які відтворю-

ють і демонструють динаміку професійно-
го становлення та різноманітні альтернати-
вні варіанти професійного розвитку вчите-
ля; 

• формування операціональної структури 
майбутньої діяльності, і цілеспрямована 
підготовка до стійкої та безпечної реаліза-
ції професійної кар’єри;  

• формування та розвиток акмеологічної ку-
льтури вчителя, потреби в самореалізації, 
професійна та індивідуальна компетент-
ність, комунікація;  

• забезпечення психологічної безпеки, від-
повідних сприятливих умов діяльності; 

• психологічна допомога у подоланні про-
блем професійного становлення на різних 
стадіях [1; 2]. 

Результатом психологічного супроводу 
розвитку особистісно-професійної компетен-

ції педагога є високий рівень професійного 
розвитку, активний саморозвиток, реалізація 
внутрішнього особистісного та професійно-
го потенціалів, сприяння самозбереженню, 
психологічної гігієни, можливості самодопо-
моги, позитивне самовідчуття, задоволеність 
та підвищення професійної активності та 
ефективності. 

 Психологічний супровід розвитку осо-
бистісно-професійної компетентності педа-
гога здійснюється на основі змістовних нау-
кових знань щодо самого особистісно-
професійного розвитку.  

На думку Д. Скворцова [9], професійна 
компетентність педагога окреслюється через 
його поінформованість й авторитетність,  
визначається як властивість особистості, яка 
сприяє продуктивному вирішенню навчаль-
но-виховних завдань, розраховані на форму-
вання, становлення особистості іншої люди-
ни. І. Демура вважає, що компетентність – 
це категорія оцінна. Вона характеризує лю-
дину як суб’єкта спеціалізованої діяльності, 
що знаходиться в системі суспільного розви-
тку праці, беручи до уваги  рівень розвитку 
його здатності приймати власні адекватні 
рішення, моделювати й виконувати дії, що в 
подальшому призводять до успішного досяг-
нення поставлених цілей і задач [4, с. 66]. 
Інший підхід до тлумачення поняття 
«компетентність» знаходимо в наукових 
працях Н. Сергієнко, який стверджує, що 
«компетентність» виражає значення класич-
ної тріади «знання, уміння, навички» і є спо-
лучною ланкою між її компонентами [10]. 
Компетентність у широкому значенні визна-
чається як поглиблене знання предмета чи 
освоєне вміння. Тому можна окреслити 
«формулу компетентності»: компетент-
ність – мобільність знання плюс гнучкість 
методу, плюс критичність мислення» [9; 4]. 

Проблема особистісно-професійного роз-
витку активно розробляється в рамках ак-
меологічного підходу, в основі якого – ідеї 
цілісності, єдності особистісного та профе-
сійного розвитку людини, а його суть поля-
гає у виявленні умов мобілізації в людини 
установки на свої найвищі досягнення, на 
найбільш повну самореалізацію особистості 
[2]. Це, на наш погляд, збігається з вимогами 
до педагога в умовах модернізації освіти. 
Особистісно-професійний розвиток педагога 
в істотній мірі забезпечується ініціативою як 
новою авторською дією суб’єкта професій-
ної діяльності, так і способом здійснення 
саморозвитку [1]. 

Справжній розвиток професіоналізму 
неможливий поза особистісного розвитку.  
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При тому відзначається стійкий зв’язок між 
особистісним і професійним розвитком: як 
особливості особистості впливають на про-
цес і результати професійної діяльності, так і 
саморозвиток особистості відбувається під 
впливом специфіки професійної діяльності 
педагога. 

Особистісний і професійний розвиток 
педагога нерозривно пов’язані, являють со-
бою взаємообумовлений процес при доміну-
ючій ролі особистісного розвитку. 

Серед основних функцій психологічного 
супроводу переважна більшість дослідників 
визначають такі:  
• інформаційно-аналітичний супровід усіх 

етапів професійного становлення особис-
тості педагога; 

• проектування та самопроектування сце-
нарію певних етапів; 

• психологічно компетентна підтримка та 
допомога учителю в подоланні труднощів 
становлення його як професіонала;   

• професійна реабілітація в разі довготри-
валої перерви в професійній діяльності чи 
виникненню інших труднощів;  

• забезпечення соціально-професійного 
самозбереження; 

• профілактика розвитку професійних де-
формацій, допомога в подоланні кризо-
вих явищ чи стагнації;  

• корекція соціально професійного та пси-
хологічного профіля особистості учителя. 
Отже, психологічний супровід – це тех-

нологія, підґрунтям якої є єдність чотирьох 
функцій: діагностика суті проблеми, інфор-

мація про проблему та шляхи її розв’язання, 
консультації на етапі прийняття рішення та 
відпрацювання рішення. 

Особистісно-професійна компетентність 
учителя є результатом плідної праці, показ-
ником творчої діяльності, особистісного та 
професійного розвитку в нових умовах 
«творення» освітнього процесу. Учитель із 
сформованою особистісно-професійною 
компетенцією здатний справлятися з трудно-
щами, що виникають у процесі професійної 
діяльності, сприяє успішному вихованню та 
формуванню загальнолюдських цінностей 
учнів, відкритий до нового досвіду,  соціаль-
но активний, усвідомлює нові можливості 
професійного зростання, зорієнтований на 
духовний розвиток. Однак сприянням цьому 
має слугувати відповідний психологічний 
супровід, що створюватиме відповідні спри-
ятливі умови задля формування всіх тих не-
обхідних якостей, які й створюватимуть яд-
ро особистісно-професійної компетентності 
педагога.  

Важливим аспектом успішного психоло-
гічного супроводу педагога є врахування 
новітніх інноваційних змін в освітньому се-
редовищі, сприймання його як цілісної сис-
теми взаємодії, основними «елементами» 
якої є «учитель-дитина-батьки». І зважаючи 
на потреби і запити всіх учасників освітньо-
го процесу, слід забезпечувати максималь-
ний психологічний комфорт і безпеку вчите-
лю. Лише в таких умовах можливе гармоній-
не та всебічне особистісно-професійне зрос-
тання педагога.  
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Радикальні зміни парадигми освіти по-
винні охопити всі сфери педагогічної галузі – 
від методології до конкретних технологій та 
методів; так щоб людина, оцінюючи своє 
місце у світі та рівень реалізації життєвого 
сенсу, на кожному етапі була задоволена 
своїм життям [1, с.48]. 

Фундаментальні положення про необхід-
ність навчання та виховання майбутніх 
управлінців знаходимо ще в соціально-
політичних доктринах античної філософії. 
Заслуговує на увагу ґрунтовна праця Плато-
на «Держава», в якій стверджується, що для 

достатньо природних задатків і здібностей, а 
потрібне також особливе спрямоване вихо-
вання та навчання. При цьому для визначен-
ня здатності до управління необхідні найви-
щі, найсуворіші критерії [2, с.386]. 

Доцільно відзначити, що існуюча нині 
система вимог до професійних управлінців 
мало чим відрізняється від системи Платона. 
Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники, 
як і їхні древні колеги, називають обов’язко-
вими елементами кваліфікованого менедже-
ра ґрунтовну загальну освіту, широку про-
фесійну підготовку і високий освітньо-
культурний рівень, уміння швидко поновлю-
вати і поповнювати знання [3, с.26]. 

 На нинішню потребу ринку праці швид-
ко відгукнулися заклади освіти, де навчання 
менеджменту розвивається найбільш швид-
кими темпами. Ділове управління стає більш 
популярним серед студентів, зростає якість 
навчання, розробляються і запроваджуються 
нові дисципліни та навчальні курси, відкри-
ваються нові вищі навчальні заклади, які 
орієнтуються на світові стандарти [4, с.38]. 

Цю естафету підхопили науковці. Їхній 
інтерес до проблеми підготовки фахівців з 
управлінської діяльності останнім часом 
значно розширився. Так, питаннями форму-
вання та розвитку управлінських якостей 
керівників навчальних закладів займалися 
Байрамуков М., Даниленко Л., Данченко Г., 
Дмитренко Г., Єльнікова Г., Жебровський 
Б., Каращук Л., Кощинець О.Ю., Кривко М., 
Маслов В., Панчук Т., Пекельна В., Селівер-

ставова Н., Тонконогов Е., Федоров Г., Шен-
кунова В. та багато інших. 

Отримання знань про управлінську дія-
льність стає необхідністю навчального про-
цесу старшокласників, про що свідчить дос-
лідження Парошенко Л., Солоненко Н., Си-
тановської Т. 

Проведений аналіз психолого-педаго-
гічної літератури дає підстави зробити ви-
сновок про те, що проблема підготовки ком-
петентних управлінців турбувала людство 
не одне століття. На кожному етапі розвитку 
суспільства до них висувалися специфічні 
вимоги у відповідності з часом і економіч-
ною ситуацією, які були поштовхом для ор-
ганізації навчання та накопичення управлін-
ського досвіду. Кожне нововведення в 
управлінську практику було враховано, 
осмислено та використано у навчальних си-
туаціях. Отже, сучасний менеджмент інтег-
рує у собі збагачені роками управлінські 
знання, уміння, досвід, традиції. Наша думка 
підкріплена дослідженнями сучасних науко-
вців В.Бурми, Л.Калініною, Т.Михайленко, 
які підкреслюють, що «знання і розуміння 
ролі історичного розвитку теорії менеджме-
нту важливі для практичної діяльності 
управлінців сучасності» [5, с.63]. 

А оскільки жоден управлінський аспект 
не втратив своєї  актуальності й сьогодні, то 
метою цієї статті є зосередження уваги 
науковців і педагогів на еволюційному роз-
витку поняття «управлінська компетент-
ність» як основи до вироблення системи су-
часних поглядів на це питання. 

Аналіз наукових джерел уможливлює 
визначення основних етапів формування 
поняття «управлінська компетентність». Ця 
періодизація пов’язана з виникненням і роз-
витком самої науки «управління», на яку 
впродовж XX ст. суттєво вплинули управлі-
нські школи та управлінські підходи. 

Перший етап (до 1890-х років) характе-
ризувався відсутністю наукових поглядів на 
систему управління, а тому й на процес нав-
чання управлінців. І хоча державному уп-
равлінню на цьому етапі з боку прогресивної  

І

І Ї

І І І

В. БЕРЕКА 
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інтелігенції приділялась значна увага, вона 
стосувалася здебільшого військової справи, 
розвитку торгівлі та вдосконалення ведення 
сільського господарства. Особистість же 
управлінця залишалася поза увагою. 

Києво-Могилянська академія (1632 року 
заснування) упродовж багатьох десятиліть 
вважалася центром освіти й управлінської 
думки в Україні. Однак процес викладання 
був спрямований на здобуття глибоких 
знань у сферах економіки й астрономії, хоча 
вже тоді назріла гостра потреба у компетен-
тних управлінцях для державної служби та 
великих промислових підприємств. 

Ця проблема почала вирішуватися після 
1809 року, коли Сенатом Росії був прийня-
тий «Указ о новых правилах производства в 
чины по гражданской службе». У ньому го-
ловним принципом просування по службо-
вих сходинках була не вислуга років, а 
«дійсні заслуги і відмінні пізнання» [6, с.49]. 
А тому право на отримання професії тогоча-
сного управлінця у державній сфері мали 
тільки ті чиновники, які пройшли курс нав-
чання в університеті та склали іспит за спе-
ціальною програмою. 

Згаданий документ був прийнятий за іні-
ціативою управляючого справами Міністер-
ства внутрішніх справ Росії М. Сперансько-
го, який висловив ідею розпочати підготов-
ку кваліфікованих державних службовців і 
заснувати закритий ліцей (Царськосільський 
ліцей) для навчання дворянських дітей з ме-
тою подальшої служби у державних устано-
вах. 

Участь у діяльності державного апарату 
людей освічених, спеціально підготовлених 
до сумлінного виконання державної служби 
мала бути, за його  твердженням, забезпечи-
ти введення перетворень без революційних 
вибухів і потрясінь. Освічені чиновники по-
винні були для розкриття потенціалу кожної 
особистості забезпечити створення і підго-
товку умов [7, с.49]. 

У XIX ст. із початком індустріального 
розвитку управлінська проблематика посту-
пово почала просуватися у структури мікро-
рівня. Під менеджментом тоді розуміли кон-
троль над реалізацією запланованого. А саме 
адміністрування, за висловом російського 
дослідника Е. Уткіна, стало трактуватися як 
процес формування загальних цілей і полі-
тики компанії [8, с.14]. 

Із зростанням обсягів промислового ви-
робництва сфера діяльності управлінців роз-
ширилась і, нарешті, була визнана провід-
ною, про що свідчать історичні джерела, 
зокрема доповіді управляючого однієї із 

американських промислових компаній 
Г.Тауна. 

З цього часу необхідність управлінської 
освіти стала загальновизнаною. 

У 1881 р. фінансист і промисловець із 
Філадельфії Дж. Вартон виділив 100 тис. 
доларів університету Пенсільванії для відк-
риття відділення, де молодь мала б змогу 
отримати освіту і знання для кар’єри у мене-
джменті. За його думкою, вища освіта необ-
хідна менеджерам так само, як і лікарям, 
юристам та іншим фахівцям. Нове відділен-
ня університету у Пенсільванії, що у подаль-
шому було названо школою, розробило про-
грами для підготовки фахівців у сфері бізне-
су. Вони вивчали такі курси, як принципи 
кооперації, господарське право, природа ре-
зервів та облігацій, причини паніки та гро-
шових криз, ораторське мистецтво, пробле-
ми страйків тощо. Тривалий час школа ме-
неджменту Дж. Вартона була єдиною, допо-
ки у 1998 р. університети у Чикаго та Калі-
форнії не організували свої школи бізнесу. У 
XX ст. цей процес набув значного поширен-
ня, вийшовши далеко за межі США [6, 
с.117]. 

Другий етап (1890 – 1930-і роки) характе-
ризуються новими підходами до управлінської 
діяльності завдяки появі школи  наукового 
управління й адміністративної (класичної) 
школи. У цей період на розвиток професійно-
го менеджменту мали вплив наукові праці 
Ф. Тейлора, Г. Ганнта, Ф. та Л. Гілбертів, 
Г. Емерсона, Г. Форда, А. Файоля, Л. Урвіка, 
цінні ідеї яких система сучасної менеджмент-
освіти використала у запроваджених навчаль-
них курсах «Основи менеджменту», 
«Економіка праці і соціально-трудові відноси-
ни», «Виробничий менеджмент», «Управління 
ресурсами і витратами» та деяких інших. 

Засновником школи наукового управління 
вважається Ф.У.Тейлер. Він запропонував на-
укову систему знань про закони раціонально-
го управління, з яких починалося ознайомлен-
ня студентів-менеджерів із своєю майбутньою 
професією. 

Одним із чотирьох наукових принципів, 
визначених Ф.У. Тейлором, є «відбір ... мене-
джерів на підставі наукових критеріїв, їх 
профвідбір і профнавчання». Цим підкреслю-
ється важливість ретельного відбору кандида-
тів на управлінську посаду та цілеспрямовано-
го професійного навчання як невід’ємного 
компонента раціональної організації виробни-
чого процесу [9]. 

Одним із послідовників Ф.У. Тейлора, 
американським ученим Г. Емерсоном було 
сформульовано 12 принципів управління, які  
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забезпечують ріст продуктивності праці. 
Третім принципом він називає 
«компетентну консультацію професіоналів 
і удосконалення процесу управління на основі 
їх рекомендацій» [8, с.87]. 

«Вкрай важливо мати хоча б небагато 
фахівців», стверджує вчений, - «наділених 
інтуїцією, спостережливістю, зрозумілістю з 
одного боку і усім багатством фізіологічних, 
психологічних і антропологічних наукових 
знань, з іншого. Тільки такий фахівець може 
дати ... справді компетентну пора-
ду» [8, с.93]. 

Це підтверджується в подальшому знач-
ною кількістю наукових досліджень, які на 
сьогодні становлять окрему сферу системи 
менеджменту.  У цілому ж школа наукового 
управління виробила такі вимоги до профе-
сіоналізму менеджерів: знання способів ди-
ференціювання оплати праці робітників; 
уміння формувати завдання та розподіляти 
заохочення і премії; знання основ оператив-
ного управління та календарного плануван-
ня діяльності підприємства; кваліфікований 
підхід до управління кадрами, їх науковий 
підбір, розстановка та підтримка; знання 
суті продуктивності праці та принципи її 
підвищення; система знань про якість виро-
бів, забезпечення постійної уваги до якості, 
розвиток сервісної мережі; знання управлін-
ської функції координації, процедури досяг-
нення цілей; уміння управляти запасами та 
здійснювати контроль над виплатами; нор-
мування та графічне відображення викона-
них робіт. 

Інакше розуміють управлінську компете-
нтність менеджерів  представники адмініст-
ративної (класичної) школи менеджменту. 
Засновник школи А.Файоль негативно ста-
вився до впровадженої системи підготовки 
керівних кадрів для промисловості, доводя-
чи, що адміністративні здібності не можна 
розвинути шляхом тільки однієї інженерно-
технічної науки і підкреслюючи необхід-
ність включення у навчальні плани інженер-
них вузів спеціальні курси по адмініструван-
ню [7, с.186]. Самому ж менеджеру, вказу-
вав він, повинні бути властиві такі моральні 
якості, як «свідома, тверда, наполеглива во-
ля, активність, енергія і, у деяких випадках, 
відвага; мужність відповідальності; почуття 
обов’язку, турбота про загальні інтере-
си» [10, с.41]. 

Значення адміністративної школи мене-
джменту для сучасної управлінської та педа-
гогічної свідомості полягає в тому, що її 
представниками було суттєво доповнений 
перелік професійно важливих якостей мене-

джера, а саме: усвідомлення управлінської 
діяльності як універсального процесу, що 
складається з декількох взаємопов’язаних 
адміністративних операцій:  планування, 
організації, мотивації, координації, контро-
лю; знання універсальних принципів управ-
ління й особливості їх застосування у прак-
тичній роботі. 

Третій етап (1930-1960-і роки) характери-
зуються виникненням і розповсюдженням 
ідеї психологічної підготовки менеджерів до 
професійної управлінської діяльності. На 
розвиток цього напряму в цей період мали 
праці Г.Мюнстерберга, М.Фоллетт, Е.Мейо, 
Р.Лайкерта, Д.Макгрегора, А.Маслоу, що 
віднесені до школи людських відносин і 
«поведінкових наук». 

Узагальнення матеріалів представників 
наукових шкіл свідчить про те, що компете-
нтний управлінець: повинен використовува-
ти у своїй діяльності досягнення психології 
та соціології, знати умови й організацію пра-
ці; враховувати психологічні явища у гру-
пах, індивідуальні потреби, цілі, мотиви; 
виявляти мотивацію до праці; уміти здійс-
нювати відбір кадрів, визначати їх суміс-
ність і професійні здібності. 

Вказані вимоги до менеджерів підкресли-
ли необхідність формування додаткової 
складової управлінської компетентності – 
здатності до комунікацій всередині колекти-
ву. Ідея комунікативної підготовки у сучас-
них умовах знайшла відображення у запро-
вадженні навчальних курсів «Психологія 
управління», «Управління персоналом», 
«Етика ділових стосунків».  

Четвертий етап (1960-2010-і роки) харак-
теризується виникненням окремих підходів 
до управлінської діяльності, які широко ви-
користовуються у сучасній науці та практи-
ці. Знання кожного з наведених нижче під-
ходів, як свідчить практика, є затребуваним 
для сучасного управління, а тому управлін-
ська компетентність менеджера не буде пов-
ністю сформованою, коли не додати наступ-
них знань: 

- з кількісного підходу: статистики і теорії 
ймовірності для визначення методів контро-
лю над якістю; методів лінійного програму-
вання для полегшення вибору напряму дія-
льності з урахуванням певних обмежень; 
теорії черговості для балансування вартості і 
часу експлуатації обладнання; теорію ігор 
для можливості краще зрозуміти конкурент-
ну стратегію; комп’ютерних програм для 
моделювання надходження капіталу і побу-
дови різноманітних кількісних моделей [6, 
c.226]; 
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- з процесного підходу: змісту управління 
як єдиного процесу впливу на організацію; 
послідовність виконання процесів плануван-
ня, організації, мотивації, контролю; мето-
дології проектування автоматизованої систе-
ми управління; 

- з системного підходу: зміст взаємопов’-
язаних частин організації як системи; мето-
дів дослідження впливу навколишнього се-
редовища на організацію; методологію стра-
тегічного управління; суті синергетичного 
ефекту; 

- з ситуаційного підходу: правильного 
інтерпретування ситуації та визначення фак-
торів, найбільш важливих для отримання 
бажаного результату; змісту і особливостей 
прийняття управлінських рішень на основі 
виявлення сукупності ситуаційних факторів; 
уміння передбачати в конкретних ситуаціях 
позитивні та негативні наслідки. 

Здійснений аналіз наукової літератури з 
розвитку управлінської думки та формуван-
ня образу «професійного менеджера» дає 
підстави узагальнити, що цей образ інтегрує 
у собі значну частину управлінських над-
бань минулого та вимоги сьогодення, оскі-
льки управлінська сфера – найбільш чуттєва 
до змін макросередовища й умов діяльності 
мікроструктур. 

Сьогодні для зведення інформації про 
управлінську компетентність менеджера та 
врахування наростаючих вимог до нього 
повинна бути складена динамічна модель 
компетентності, яка містила б набір профе-
сійно значущих знань, умінь і навичок. Од-
нак огляд психолого-педагогічних джерел 
доводить складність систематизації поло-

жень про професійну компетентність управ-
ління. Це пов’язано з відсутністю цілісної та 
узагальненої системи функцій менеджера і є 
підставою для визначення посадових і про-
фесійних обов’язків будь-якого фахівця. Для 
виконання даного важливого завдання, на 
нашу думку, потрібно: 

- зрозуміти та визначити специфіку вимог 
(соціальних, нормативних, ринкових, особи-
стісних), які висуваються до фахівця з мене-
джменту залежно від рівня підготовки та 
галузі, де він працюватиме; 

- вибрати групу характеристик, що визна-
чають структуру моделі компетентності ме-
неджера, а потім скласти перелік показни-
ків, які входять в ці групи; 

- врахувати принципи, на яких базується 
управлінська компетентність; фактори, що 
визначають її зміст; виділити окремі рівні та 
визначити характеристики управлінської 
компетентності для кожного з них; 

- визначити джерела надходження інфор-
мації про сучасні вимоги до професіоналіз-
му фахівців з менеджменту; 

- своєчасно корегувати модель управлін-
ської компетентності у зв’язку із розвитком і 
удосконаленням зазначених вимог. 

Отже, формування системи наукових пог-
лядів на розвиток управлінської компетент-
ності менеджерів – це тривалий і нескінче-
ний процес взаємодії науковців, педагогів і 
менеджерів-практиків з метою накопичення, 
узагальнення та систематизації знань про 
сучасні вимоги до цих фахівців, а також ви-
роблення дієвого механізму, впровадження 
даних надбань у безпосередній навчальний 
процес. 
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Інноваційні зміни в Україні не оминули 
систему освіти і самого вчителя. Як зазнача-
ється в Концепції Нової української школи, 
сучасний учитель – це агент змін, провайдер 
освітньої реформи, лідер громади [5]. 

У таких умовах для освіти і науки важ-
ливо відійти від застарілих теорій і педагогі-
чного досвіду. Як зазначається у численних 
коментарях до освітньої реформи, учитель 
Нової української школи повинен розвивати 
дитину і створювати атмосферу, в якій ціка-
во, в якій дитина хоче навчатися. Учитель 
має виконувати роль лідера, але такого, який 
не нав’язує, а організовує і координує весь 
освітній процес, перевага в якому надається 
різнобічному розвиткові, формуванню осо-
бистості, новатора та патріота. 

Сучасний етап розвитку інформаційного 
глобалізованого суспільства зумовлює зміни 
підходів до професійного розвитку особис-
тості. Це викликано тим, що кожна людина 
має самореалізуватися професійно, якісно та 
ефективно діяти, щоб бути конкурентнозда-
тною та успішною [9, с. 113]. Тому сьогодні 
активно розробляються нові підходи і, від-
повідно, стратегії професійного становлення 
й розвитку особистості педагога. 

Особистісно-професійний розвиток учи-
телів із позицій сьогодення розглядається як 
безперервний процес. Він має здійснюватися 
на основі відомих, модифікованих чи новос-
творених, розроблених форм і способів орга-
нізації підвищення кваліфікації. Це постій-
ний процес вибору й поєднання різних 
форм, методів, технологій, які є найбільш 
оптимальними в конкретній ситуації, у пев-
ному місці тощо. 

Закон України «Про загальну середню 
освіту» наголошує, що метою освіти є всебі-
чний розвиток людини як найвищої цінності 
суспільства, розвиток її талантів, здібностей, 
виховання моральних якостей, формування 
громадян, здатних до свідомого вибору, зба-
гачення на цій основі інтелектуального й 
творчого потенціалу народу, підвищення 
його освітнього рівня [4]. Складні реалії в 
освітянській галузі спонукають педагогів до 
пошуку нових педагогічних систем, техно-
логій, організаційних форм, методів навчан-

ня та виховання. 
Епоха інноваційного суспільного розвит-

ку підвищує вимоги до сучасного педагога, 
потребує постійного вдосконалення його 
фахової майстерності та професійного зрос-
тання в умовах навчального закладу. Профе-
сійне зростання – це набуття працівником 
нових компетенцій, знань, умінь і навиків, 
які він використовує чи використовуватиме 
у своїй професійній діяльності вчителя з ме-
тою надання якісної освіти. 

Головним завданням педагога стає моти-
вування дитини на проявлення ініціативи та 
самостійності. Тому нова роль педагога – це 
роль фасилітатора (від англ. Facilitate – по-
легшувати, сприяти), консультанта, настав-
ника, який, перш за все, підтримує дитину в 
її навчальній діяльності через педагогічну 
взаємодію [5]. 

Професійна компетентність педагога – 
це праця педагога, яка передбачає здійснен-
ня на достатньо високому рівні педагогічно-
го спілкування, реалізацію особистості педа-
гога, досягнення високих результатів у нав-
чанні та вихованні дітей, а отже, і постійно-
го професійного росту, самовдосконалення, 
самоосвіти. 

Виділяють чотири професійно значущі 
особистісні якості педагога. 
1. Любов до дітей, яка проявляється в захис-

ті їхніх прав та інтересів, турботі про їхнє 
здоров’я та самопочуття, доброті та пова-
зі до кожної дитини, відповідальне став-
лення до своїх виховних функцій, автори-
тетність серед дітей і батьків. 

2. Розуміння психології учнів: уміння аналі-
зувати освітню ситуацію, причини неаде-
кватної поведінки дітей, спроможність 
приймати обґрунтовані рішення, передба-
чати їхні соціальні наслідки. 

3. Творчий підхід до навчання та виховання, 
який проявляється в індивідуальному пе-
дагогічному стилі, удосконаленні систе-
ми власної (дидактичної, виховної, мето-
дичної) діяльності, створенні авторських 
методичних розробок, участі в інновацій-
ній  або науково-дослідній роботі, надан-
ні методичної допомоги колегам. 

І І Ї

І І І І

Н. ЛОГВИНЕНКО 
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4. Висока культура поведінки – спромож-

ність до морально-вольової саморегуля-
ції, професійної самоосвіти та самовихо-
вання [2, c. 130]. 
Професійне зростання вчителя спрямо-

ване на реалізацію педагогом себе як особи-
стості. Прагнення до самовдосконалення, 
самоосвіти є важливим чинником, що забез-
печує розширення його творчих можливос-
тей, пізнавальних інтересів та формування 
творчої індивідуальності [7]. Педагог пови-
нен формувати життєву компетентність ди-
тини як основу її подальшого життєвого 
успіху, а для цього він сам повинен бути 
високоосвіченою особистістю, постійно роз-
виватися, іти в ногу з прогресом, володіти 
сучасними методами та прийомами, викори-
стовувати в роботі інформаційно-
комунікаційні технології. 

Будь-який навчальний заклад має зміню-
вати пріоритети. Школа має готувати учнів 
до змін, розвивати в них мобільність, дина-
мізм, конструктивність, гнучкість, вчити 
самостійно розв’язувати проблеми в різних 
сферах діяльності, використовувати в про-
цесі навчання соціальний і власний досвід. 
Ось чому професійне зростання педагогів на 
сучасному етапі має велике значення. 

Програма професійно-фахового та інди-
відуально-особистісного розвитку педагога 
включає в себе дві взаємопов’язані складові: 
самоосвітню діяльність і участь у методич-
ній роботі [7]. 

Самоосвітня діяльність передбачає: ро-
боту над індивідуальною методичною те-
мою; опис власного досвіду роботи; оформ-
лення результатів своєї роботи у вигляді 
звітів, публікацій у пресі, виступів на педра-
ді, методичній раді; створення власного 
портфоліо професійного розвитку; участь у 

практичних конференціях, педагогічних чи-
таннях; відвідування закладів культури, лек-
торіїв. 

Участь у методичній роботі теж має де-
кілька складових. До них належать: поши-
рення власного педагогічного досвіду; робо-
та в шкільних і міських методичних об’єд-
наннях учителів; проведення відкритих уро-
ків, виховних заходів, майстер-класів; уч-
асть у колективних і групових формах мето-
дичної  роботи, у конкурсах педагогічної 
майстерності; створення навчальних про-
грам, методичних посібників, написання 
статей для фахових газет і журналів; актив-
на творча діяльність. 

Шляхи підвищення професійної майсте-
рності педагогів включають в себе такі аспе-
кти, як: план самоосвіти, курсова перепідго-

товка, атестація, психолого-педагогічна про-
світа, підвищення власного загальнокульту-
рного рівня [8, c. 32]. 

Цілі професійного зростання педагогіч-
них працівників мають бути поставлені ін-
дивідуально і з позицій компетентнісного 
підходу. 

Компетентнісний підхід кардинально 
відрізняється від традиційного за функціями 
того, хто навчає, і того, хто навчається, у 
цьому процесі, за метою навчальної діяль-
ності та результатами навчання. При тому 
він має багато спільних рис із особистісно 
орієнтованим і діяльнісним підходами [3]. 
Компетентнісний підхід акцентує увагу на 
результатах освіти: результат освіти розгля-
дається не як сума засвоєної інформації, а 
здатність людини діяти в різних життєвих і 
професійних ситуаціях. 

Загалом поняття «компетентність» трак-
тується як специфічна здатність людини, 
необхідна для ефективного виконання конк-
ретної діяльності в певній предметній галу-
зі. Це передбачає наявність у людини зага-
льних і вузькоспеціальних знань, певних 
навичок, способів мислення, розуміння від-
повідальності за свої дії тощо. 

Сутнісною особливістю компетентнісно-
го підходу є визначення результативно-
цільової спрямованості освіти, що, на думку 
О. Гулай [3], є його безперечною перевагою 
порівняно з іншими традиційними та інно-
ваційними підходами. Компетенція – це ціль 
освітньої діяльності, а компетентність – мі-
ра, ступінь, повнота її досягнення конкрет-
ним суб’єктом освітньої діяльності. Кінце-
вим результатом навчання є сформованість 
компетентностей людини, перенесення ак-
центів з рівня знань суб’єктів навчання на їх 
уміння використовувати інформацію для 
вирішення практичних проблем. 

Сутнісною особливістю компетентнісного 
підходу є визначення результативно-цільової 
спрямованості освіти, що, на думку О. Гулай 
[3], є його безперечною перевагою порівняно 
з іншими традиційними та інноваційними під-
ходами. Компетенція – це ціль освітньої 
діяльності, а компетентність – міра, ступінь, 
повнота її досягнення конкретним суб’єктом 
освітньої діяльності. Кінцевим результатом 
навчання є сформованість компетентностей 
людини, перенесення акцентів з рівня знань 
суб’єктів навчання на їх уміння використо-
вувати інформацію для вирішення практич-
них проблем. 

Удосконалення професійної компетент-
ності вчителів на основі компетентнісного 
підходу передбачає оцінку готовності 
фахівців   певного   освітньо-кваліфікаційного  
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 рівня до професійної діяльності на основі 
наявності в них визначених стандартами 
компетентностей [6, с. 92]. Це означає, що в 
організації навчання та розвитку педа-
гогічних працівників із наявних технологій, 
форм і методів навчання, які впроваджують-
ся в системі освіти, потрібно обирати ті, що 
найбільше сприяють формуванню у фахівців 
професійної компетентності (налаштувань, 
цінностей, знань, умінь, навичок, якостей), 
необхідних для якісного здійснення про-
фесійної діяльності. 

Професійне самовиховання спрямоване 
на реалізацію педагогом себе як особистості. 
Прагнення до самовдосконалення, само-
освіта є важливими чинниками професійно-
го зростання вчителя, що забезпечують роз-
ширення його творчих можливостей, пізна-
вальних інтересів та формування творчої 
індивідуальності. 

Одним із сучасних методів професійного 
самовдосконалення є метод «портфоліо» – 
опис роботи з аналізом її ефективності, 
найбільш вдалі методичні розробки, прикла-
ди творчих робіт учнів. Він може містити 
також документи, що фіксують професійний 
розвиток (дипломи, грамоти, подяки, харак-
теристики), наукові, творчі роботи, власні 
статті, статті відомих науковців, що 
висвітлюють особливості тієї проблеми, над 
якою працює власник портфоліо, психо-
логічні дослідження, конспекти уроків, ви-
ховних заходів. Метод «портфоліо» допома-
гає вчителю не тільки систематизувати педа-
гогічний досвід, накопичені знання, а й дати 
об’єктивну оцінку власному професійному 
рівню. Основою роботи над портфоліо є 
відображення професійного шляху, поглядів 
і планів учителя [2, c. 154]. 

Для того щоб наблизити свій реальний 

образ до ідеалу, потрібно вміти керувати 
власним розвитком. Насамперед це означає 
уміння взяти на себе відповідальність за 
власне життя і професійну діяльність, вибу-
дувати таку професійну освітню стратегію, 
яка б враховувала індивідуальні особли-
вості, можливості, запити, задовольняла по-
требу в освіті, підвищенні кваліфікації в об-
раній сфері, інтелектуальному, фізичному, 
духовному розвитку. А це все передбачає 
оволодіння навичками самоорганізації та 
саморегуляції. У самоорганізації виявляєть-
ся психологічна готовність до педагогічної 
діяльності, у саморегуляції – свідоме управ-
ління своєю поведінкою, психікою, енерге-
тичним потенціалом, контроль над 
емоціями, збереження здатності критично 
мислити і розв’язувати складні проблеми. 

Отже, основними шляхами професійного 
розвитку є професійне навчання, розвиток 
кар’єри та самоосвіта педагога. Професійний 
розвиток веде до принципово нового спосо-
бу життєдіяльності вчителя – творчої само-
реалізації в професії, яка дає змогу виявити 
свої індивідуальні та професійні можли-
вості.  

Найкоротша формула професійної діяль-
ності педагога – постійна праця, творчість, 
гармонія знань, почуттів і поведінки. 

Враховуючи нові реалії та потреби сус-
пільства, головною особливістю сучасності 
стає те, що людина для самореалізації в сус-
пільстві має набути вміння самостійно, 
усвідомлено робити вибір, активно діяти та 
природно сприймати зміни і вчитися протя-
гом життя. Чим більше учитель розвиває й 
удосконалює себе, чим повніше реалізує свої 
можливості, тим цікавішим стає він для 
своїх учнів, тим вагомішим стає внесок у 
спільну діяльність. 
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І І
І І

Н. БИРКО 

Ринок освітніх послуг сьогодні в Україні 
забезпечує рівні умови доступу до освіти. 
Ніхто не може бути обмеженим у праві на 
здобуття освіти. Право на освіту гарантуєть-
ся незалежно від віку, статі, раси, стану здо-
ров’я, інвалідності, громадянства, національ-
ності, політичних, релігійних чи інших пере-
конань, кольору шкіри, місця проживання, 
мови спілкування, походження, соціального 
й майнового стану, наявності судимості, а 
також інших обставин та ознак [4, с. 5-6]. 

15 вересня 2017 року  Уряд України пред-
ставив Національну доповідь «Цілі сталого 
розвитку: Україна», яка визначає базові по-
казники для досягнення Цілей сталого роз-
витку (ЦСР). У документі представлені ре-
зультати адаптацій 17 глобальних ЦСР з 
урахуванням специфіки національного роз-
витку. Беручи до уваги принцип «нікого не 
залишити осторонь», розроблена національ-
на система ЦСР, яких на сьогодні дотриму-
ються всі країни світу. 

Для успішного забезпечення освітнім 
процесом усіх категорій населення і кожного 
члена суспільства інноваційною і вкрай не-
обхідною сьогодні є концепція універсаль-
ного дизайну.  

Універсальний дизайн – новий підхід до 
філософії дизайну. 

У Конвенції ООН про права осіб з інвалі-
дністю  в ст. 2 зазначено, що  
«універсальний дизайн» означає дизайн пре-
дметів, середовища, програм і послуг, пок-
ликаний зробити їх максимально можливою 
мірою придатними для використання для 
всіх людей без необхідності адаптації чи 
спеціального дизайну. «Універсальний ди-
зайн» не виключає допоміжних пристроїв 

для конкретних груп осіб з інвалідністю, де 
це необхідно [5]. 

В Законі України «Про освіту», ст. 1 від 5 
вересня 2017 року:  

Універсальний дизайн у сфері освіти – 
дизайн предметів, навколишнього середови-
ща, освітніх програм і послуг, що забезпечує 
їх максимальну придатність для використан-
ня всіма особами без необхідної адаптації чи 
спеціального дизайну [4, с.5]. 

Тривалий час в різних країнах були зроб-
лені перші спроби впровадження Концепції 
УД в усі аспекти життя суспільства. Відо-
браження позицій урядів країн записані в 
документах Ради Європи, Європейського 
Союзу, Організації Об’єднаних Націй. В Ук-
раїні термін «універсальний дизайн» вжива-
ється відповідно до ст. 2 Конвенції ООН про 
права осіб з інвалідністю  та  Закону України 
«Про освіту» в ст. 1 від 5 вересня 2017 року. 

Вагомий внесок у розвиток універсально-
го дизайну зробив американський архітектор 
Рон Мейс. На його думку, універсальний 
дизайн не є наукою, стилем або чимось но-
вим, унікальним. Він наполягає на необхід-
ності усвідомлення ринкових відносин і по-
міркованого підходу: все, що проектується і 
виробляється, має бути таким, щоб ним пов-
ною мірою могла користуватися кожна лю-
дина. 

Універсальний дизайн є економічно ефек-
тивним. Він задовольняє потреби всіх корис-
тувачів уже на початковому етапі розробки 
та проектування, виключає майбутні нераці-
ональні витрати [7, с.5]. 

В Україні Концепцію універсального ди-
зайну поширюють такі науковці й представ-
ники  сучасних  напрямів  освіти,  як В. Азін,  

http://khnu.km.ua/root/res/2-7001-31.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/2564/1
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 Л. Байда, Р. Боренько, Ю. Грановський, 
Я. Грибальский, О. Іванова, О. Красюкова-
Еннс, М. Николаєва, Д. Попов, Є. Свєт, 
А. Скрипко, О. Тільна. 

Універсальний дизайн – підхід, який вра-
ховує різні можливості користувачів, перед-
бачає проектування предметів, інформації, 
послуг і середовища таким чином, щоб ними 
могли користуватися найбільш широке коло 
людей без додаткових пристосувань чи мо-
дифікацій.  

Кожен із нас, в залежності від виду діяль-
ності і від ситуації, потребує універсального 
дизайну. І найчастіше, це  маломобільні гру-
пи населення. 

Маломобільні групи населення – це лю-
ди, що відчувають  тимчасові  чи  постійні 
труднощі при самостійному пересуванні, 
орієнтуванні у просторі, отриманні інформа-
ції чи послуг, комунікаціях із оточуючими. 

До них відносять такі категорії: 
– вагітні жінки; 
– батьки з дитячими візками; 
– батьки з маленькими дітьми; 
– особи з інвалідністю (стійкими порушен-

нями здоров’я); 
– люди з тимчасовим порушенням здоро-

в’я; 
– люди похилого віку; 
– люди з важкими валізами чи багажем; 
– люди, які не орієнтуються на місцевості; 
– неуважні люди з телефонами, навушника-

ми, під впливом стресу, в стані алкоголь-
ного сп’яніння тощо.  
З розвитком інклюзивної освіти в Україні 

та зміною трактувань питань інвалідності 
Концепція «універсального дизайну» набу-
ває все більшої потреби на ринку освітніх 
послуг для осіб з особливими освітніми пот-
ребами.  

ЮНЕСКО розглядає інклюзію в освітній 
сфері як динамічний процес позитивного 
реагування на багатоманітність учнівського 
контингенту та ставлення до індивідуальних 
відмінностей не як до проблем, а як до мож-
ливостей для збагачення навчального проце-
су. 

Підхід до освіти, за Конвенцією ООН про 
права осіб з інвалідністю,  ґрунтується на 
тому, що інклюзивна освіта не лише забезпе-
чує найкраще середовище для навчання, 
включаючи осіб з розумовими порушення-
ми, але й допомагає усунути бар’єри та зруй-
нувати деякі стереотипи їхньої поведінки на 
користь успішної адаптації в суспільному 
житті. Така Концепція сприяє створенню 
суспільства, яке готове прийняти людей з 
інвалідністю замість того, щоб сторонитися 
їх. В основу інклюзивного навчання покла-

дено ідеологію, яка виключає будь-яку дис-
кримінацію дітей, яка забезпечує рівне став-
лення до всіх людей, яка передбачає доступ-
ність освіти для всіх [2, с.7]. 

Універсальний дизайн у сфері освіти – це 
підхід, що забезпечує філософську основу 
для розробки широкого спектру навчальних 
продуктів та навколишнього середовища з 
урахуванням потреб усіх учнів/студентів із 
самого початку. Це стосується всіх аспектів 
навчання: програми, навчального плану, оці-
нювання знань, викладання, шкільного ди-
зайну, бібліотеки, спортивних майданчиків, 
гуртожитків, веб-сайту, інструкцій тощо. 

Універсальний дизайн у сфері освіти має 
такі переваги: 
– формує філософію освіти, навчального 

процесу, середовища, яка враховує потре-
би всіх користувачів; 

– змінює стереотипи й підходи до викла-
дання та навчання; 

– визнає право кожної людини на освіту без 
будь-яких розмежувань; 

– змінює навчальний процес і середовище, 
а не учня/ студента; 

– підтримує міждисциплінарний підхід за 
участі широкого кола фахівців; 

– підтримує гнучкість програм, різні навча-
льні методики та проведення відповідно-
го оцінювання, зважаючи на різноманіття 
потреб учнів/ студентів, підготовки їх до 
опанування матеріалу; 

– вимагає від учителів, адміністрацій шкіл, 
фахівців розуміння того, яким чином кра-
ще інтегрувати нові навчальні методики, 
допоміжні технології в практику та що-
денне функціонування навчального закла-
ду; 

– не є «розміром, який пасує всім», «не па-
нацея»; насамперед, це гнучкість і пошук 
альтернативних рішень; він підтримує 
усіх учнів, які навчаються у загальноосві-
тньому закладі. 
Дотримуючись принципів УДО: 

– ми розуміємо, що кожна людина навча-
ється «по-своєму» та сприяємо розвитку 
її сильних сторін і талантів; 

– ми усуваємо бар’єри у системі освіти та 
системі підтримки; 

– ми цінуємо людське різноманіття; 
– ми визнаємо, що діяльність ґрунтується 

на правах людини та принципах рівності; 
– ми маємо більше шансів надавати підтри-

мку під час навчання тим учням/
студентам, які мають особливі потреби. 
Кінцева мета універсального дизайну в 

сфері освіти полягає в ефективному включе-
ні всіх учнів до навчального процесу, у тому 
числі й учнів з інвалідністю [7, с.7]. 
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Рон Мейс спільно з колегами розробив 
сім принципів універсального дизайну, які  
почали впроваджуватися в Україні в усіх 
сферах життєдіяльності, в тому числі й в 
освітній системі: 

1. Рівність і доступність використання. 
Надання однакових засобів для всіх кори-

стувачів: для уникнення відособлення окре-
мих груп населення. 

В освітній системі: архітектурно доступ-
не та безпечне шкільне середовище; навча-
льні матеріали підготовлені таким чином, 
що можуть бути використані учнями з різни-
ми функціональними порушеннями; веб-
сайт школи розроблений так, що інформація 
на ньому доступна для учнів з порушеннями 
зору та слуху. 

2. Гнучкість використання. 
Дизайн має забезпечити наявність широ-

кого переліку індивідуальних налаштувань 
та можливостей з врахуванням потреб кори-
стувачів. 

В освітній системі: шкільний навчальний 
процес відповідає широкому спектру індиві-
дуальних можливостей учнів; забезпечує 
гнучку методику навчання, викладання та 
представлення матеріалу; доступні та гнучкі 
навчальні плани й програми. 

3. Просте та зручне використання. 
Дизайн має забезпечувати простоту та 

інтуїтивність використання незалежно від 
досвіду, освіти, мовного рівня та віку корис-
тувачів. 

В освітній системі: навчальні матеріли 
прості та чіткі у використанні, незалежно від 
навичок і досвіду учнів; лабораторне облад-
нання та обладнання в майстернях із чіткими 
та інтуїтивно зрозумілими кнопками управ-
ління 

4. Сприйняття інформації, незважаючи на 
сенсорні можливості користувачів. 

Дизайн має сприяти ефективному доне-
сенню всієї необхідної інформації користу-
вачу, незалежно від зовнішніх умов або мо-
жливостей сприйняття користувача. 

В освітній системі: урахування різного 
впливу шкільного середовища на 

«сенсорний досвід» дитини; використання 
кольору, світла, звуків, текстури; легкий дос-
туп до ІКТ. 

5. Припустимість помилок. 
Дизайн повинен звести до мінімуму мож-

ливість виникнення ризиків і шкідливих нас-
лідків випадкових або ненавмисних дій ко-
ристувачів. 

В освітній системі: учні повинні мати 
вдосталь часу, щоб надати відповідь на пи-
тання; використання навчального програм-
ного забезпечення, яке має вказівки/
застереження, коли учень робить неправиль-
ний вибір. 

6. Низький рівень фізичних зусиль. 
Дизайн розраховано на затрату незначних 

фізичних ресурсів користувачів, на мініма-
льний рівень стомлюваності. 

В освітній системі: двері, які легко відк-
ривати учням з різними функціональними 
порушеннями; застосування ергономічних 
вимог/деталей (наприклад, дверні ручки, ме-
блі). 

7. Наявність необхідного розміру та прос-
тору. 

Наявність необхідного розміру та просто-
ру при підході, під’їзді та різноманітних ді-
ях, незважаючи на фізичні розміри, стан і 
ступінь мобільності користувача. 

В освітній системі: доступні навчальні 
місця для учнів, у тому числі з прилеглим 
простором для асистентів; меблі, фурнітура 
й обладнання, що підтримують широкий 
спектр навчання та навчальних методик; мо-
жливість регулювання середовища 
(наприклад, освітлення) для різноманітних 
потреб учнів у навчанні [7, с. 6-8]. 

Сучасний світ потребує різноманітних 
умов при наданні необмежених можливос-
тей для кожного члена суспільства, включа-
ючи осіб з особливими потребами. Впрова-
джуючи Концепцію універсального дизайну 
та застосовуючи  його принципи в освітній 
діяльності, ми побудуємо комфортне освітнє 
середовище для кожного, з урахуванням йо-
го особливостей, можливостей, інтересів, 
уподобань, переконань. 
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І Ї І І

Ї І

С. СУШКОВА  

Сьогодні в Україні вимагає оновлення 
спосіб спілкування бібліотеки з власними 
читачами − існуючими та потенційними. 
Стрімкий розвиток інформаційно-комуні-
каційних технологій впливає на всі сфери 
суспільного життя, Інтернет пропонує безліч 
способів для спілкування, обмін інформаці-
єю, продукує широкий спектр можливостей 
для саморозвитку та самовдосконалення ко-
ристувача, втілює в життя нові послуги, які 
раніше навіть важко було собі уявити. Отже,  
діяльність бібліотек має відповідати мінли-
вим запитам своїх користувачів і вимогам 
часу.  

Інновації в бібліотечному обслуговуван-
ні найчастіше стосуються створення нових 
інформаційно-комунікаційних послуг і сер-
вісів, використання Інтернет-ресурсів для 
задоволення інформаційних потреб користу-
вачів на новому якісному рівні. Нова модель 
надання бібліотечних послуг отримала назву 
«Бібліотека 2.0». Цей термін вперше вжив у 
2005 році Майкл Кейсі (MichelCasey), а 
Джек Мейнес (Jack M. Maness) потім виок-
ремив чотири основні елементи теорії 
«Бібліотеки 2.0»:  
– орієнтація на користувача: користувачі 

беруть участь у формуванні змісту і пос-
луг, що перебувають у сфері їх веб-
присутності;  

– забезпечення мультимедійного досвіду: 
колекції та послуги «Бібліотеки 2.0» ма-
ють містити відео-, аудіо- мультимедіако-
мпоненти;  

– інноваційність – найважливіша характе-
ристика «Бібліотеки 2.0», тому що вона 
прагне розвивати і змінювати свої послу-
ги, аби представляти суспільству нові 
можливості для пошуку і використання 
інформації» [1,с.78].  
Сучасна бібліотека як джерело знань пе-

ребуває в умовах жорсткої конкуренції з Ін-
тернетом. Але, те, що зменшує кількість реа-

льних відвідувачів бібліотек, може й збіль-
шувати кількість «віртуальних». У суспільс-
тві спостерігаються різноспрямовані тенден-
ції: певна частина втрачає інтерес до науки 
через оманливу простоту отримання інфор-
мації в мережі Інтернет, інша частина  відк-
рита будь-яким шляхам отримання нових 
вражень, навичок, досвіду, що віддзеркалює 
останній тренд сучасності – концепція 
«LifelongLearning» (навчання протягом всьо-
го життя) [2]. 

Бібліотеки використовують різноманітні 
соціальні сервіси як засоби неформальної 
комунікації та способи мотивації розвитку 
професійної сфери, що реалізуються у різ-
них формах (від спілкування з колегами до 
курсів підвищення фахової кваліфікації); як 
засоби залучення ширшої аудиторії користу-
вачів мережі (інформування про бібліотечні 
події, навчання або навіть інформаційне об-
слуговування); як інструменти бібліотечного 
маркетингу, що сприяють розповсюдженню 
бібліотечних новин, стимулюють просуван-
ня бібліотечних продуктів, послуг та серві-
сів, анонсують маркетингові заходи, проекти 
та програми [3].  

Основна аудиторія бібліотеки поділяєть-
ся на дві групи: школярі (молодь – 6–18 ро-
ків) і науковці – викладачі (від 22 років). Ко-
жна з них має свої власні інтереси й особли-
вості поведінки в мережі Інтернет. За станом 
на вересень 2018 року в Україні є дві найпо-
пулярні соціальні мережі: Facebook 53,11% 
та Instagram 16,79%. Фейсбук має на сьогод-
ні більш ніж 11 млн. активних користувачів 
в Україні. Третє місце у Youtube 9,1%, який 
набирає стрімкого розвитку [5, с.44]. 

Сервіси  дають можливість створювати 
особисті та корпоративні сторінки («паблі-
ки»), групи («клуби»), поширювати контент, 
відслідковувати зворотню реакцію, впливати 
на думку аудиторії.  

Бібліотекаря,  який  буде  вести Інтернет- 
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представництво свого закладу, має також 
цікавити, що саме залучило користувача до 
тієї чи іншої соціальної мережі, які саме пот-
реби він намагається там задовольнити.  

Комунікаційна медіагенція Univer-
salMcCann (UM) наприкінці 2018 року відс-
тежила динаміку ринку соціальних медіа за 
попередні сім років. За даними «Wave 7», 
основними п’ятьма потребами, що визнача-
ють поведінку користувача в соціальних ме-
режах, є: «побудова відносин», «заняття, 
щоб відволіктись», «навчання», «розвиток» і 
«визнання» [9].  

Фахівці SMM (Social Media Marketing) 
більш безапеляційні в цьому питанні, ніж 
бібліотекарі, і вважають, що на брендований 
контент має припадати не більше 10 % мате-
ріалів. Усе інше – розважальний і корисний 
контент для саморозвитку та навчання. Не 
варто забувати, що користувачі менш за все 
очікують побачити в соціальних мережах 
явну чи неявну рекламу.  

Сучасна шкільна бібліотека – це місце, 
де учень, вчитель і бібліотекар зустрічають-
ся щодня для спільної роботи, де на практи-
ці виховується потреба в знаннях, форму-
ються навички пошуку потрібної інформації, 
закладаються основи самоосвітньої діяльно-
сті. Кожна бібліотека має добре організоване 
інформаційне середовище, яке відповідає 
запитам і потребам основної категорії корис-
тувачів. 

Фахівці-бібліотекарі пропонують таку 
схему розподілу матеріалів:  
• 1/3 брендований контент (про бібліоте-

ку);  
• 1/3 тематичний (книги, читання та ін.);  
• 1/3 емоційний розважальний контент.  

Кожна школа за програмою «Нова укра-
їнська школа» матиме у своїй структурі су-
часну бібліотеку, яка стане ресурсним осере-
дком і експериментальним майданчиком для 
учнів і вчителів, забезпечить вільний доступ 
до якісних електронних підручників, енцик-
лопедій, бібліотек. 

Медіатека – це фонд книг, навчальних і 
методичних посібників, відеофільмів, звуко-
записів, комп’ютерних презентацій, а також 
технічне забезпечення для створення та пе-
регляду фонду. 

Завданням медіатеки є опис і системати-
зація освітніх ресурсів, що є на балансі шкі-
льної бібліотеки, створення широкого освіт-
нього простору на базі Інтернет – ресурсу, 
активне спілкування з реальними та віртуа-
льними читачами. Один із способів користу-
вання та поширення інформації – власний 
Інтернет – ресурс. Він містить посилання на 
різні сайти, які допоможуть учителеві, учню 

у підготовці до уроків, а також стануть дже-
релом додаткової інформації. Читач має мо-
жливість користуватися електронними нав-
чальними посібниками, додатковими про-
грамованими матеріалами. Бібліотечні 
заходи задовольняють і розвивають інфор-
маційні потреби та запити користувачів, роз-
ширюють коло пізнавальних інтересів, спри-
яють проведенню дозвілля, допомагають 
залученню нових користувачів до бібліоте-
ки, здійснюють рекламу бібліотеці, створю-
ють її імідж. На початковому етапі реалізації 
програми «Нової української школи» шкіль-
на бібліотека, вчителі та учні самостійно 
долучаються до процесу оновлення худож-
нього фонду бібліотеки. Наприклад, прове-
дення благочинної акції «Подаруй бібліотеці 
книжку». 

В медіа середовищі нашої шкільної біб-
ліотеки діють постійні проектні групи для 
молодших школярів «Грайлик – читайлик», 
для школярів середньої ланки «Буктубер», 
для старшокласників «Юний науковець». 
Учні молодших класів з великим задоволен-
ням відвідують постійні зустрічі,  на яких 
дізнаються про нові книжкові видання 
«Книгоманія – 2019», обмінюються вражен-
нями від прочитаної книги, ведуть бібліотеч-
ні щоденники. 

Сучасний вплив Інтернету на суспільст-
во набирає обертів в спілкуванні і реально, і 
віртуально. Діти полюбили свій канал Tuber-
book, яким постійно займаються учні 7 кла-
су. Там відображається інформація про дося-
гнення в читанні, навчанні, розвитку, вихо-
ванні під час захоплюючих книжкових подо-
рожей. Корисними та пізнавальними є кон-
курси: «Край У», «Бібліотечний вулик», 
«Свято народної вишиванки», «Кращий зна-
вець творів Анни Коршунової», «Іменний 
калейдоскоп року», «Екологічний щоденник 
бібліотеки», «Планета Земля наш спільний 
дім», «Збереження природничого фонду», 
«Забруднення міста Суми», «Професія – лі-
кар», «Віртуальна подорож бібліотеками 
світу». 

Ще один спосіб (як варіант вивчення ку-
рсу «Я досліджую світ», «Математика») – 
шкільні ярмарки. Її можна інтегрувати і з 
предметними тижнями, і з масовою роботою 
бібліотеки. 

В медіа просторі створено власний сайт 
бібліотеки www.biblioteka10sumy.jimdo.com, 
створено Youtube-канал – Tuberbook, ведеть-
ся сторінка на Facebook. Учні 6-7 класів є 
активістами в роботі інформаційної складо-
вої бібліотеки. Вони інтегровано спілкують-
ся з учнями молодших класів, що забезпечує  

http://www.biblioteka10sumy.jimdo.com
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пропедевтичний вплив медіа-середовища 
(проведення та відображення проведених 
заходів на Youtube-каналі). Facebook є інфо-
рмативною складовою шкільної бібліотеки. 
Саме потужний Інтернет ресурс дозволяє 
поширити кількість реальних і віртуальних 
читачів, сприяє взаємодії роботи вчителів, 
учнів, батьківської громади. Учні можуть 
разом з батьками спілкуватися на просторі 
Youtube, Facebook.  

Учні старших класів відвідують проект-
клуб «Юний науковець», де отримання ін-
формаціі може відбуватися як реально, так і 
на каналі Tuberbook. На базі шкільної медіа-
теки  створені сайти за різними науковими 
спрямуваннями: eco- school 10.jimdo. com, 
biblio10jimdofree. com. Ці робочі проекти 
дозволяють учням розмістити створені пре-
зентації, реферати і статті.  

Підбір контенту для Tuberbook здійсню-
ється на підставі работи шкільної бібліотеки, 
взаємодії з громадськістю міста Сум, інши-
ми містами України. 

Окремою складовою в роботі бібліотеки 
є куточок психологічного розвантаження, де 
учні можуть відпочити в комфортному та 
затишному середовищі. Традиційними стали 
заняття з пісочної терапії, музичного розван-
таження, читання віршів, створення власних 
проектних робіт.  

Початком систематизації матеріалу є 
впровадження бібліоекологічного щоденни-
ка, що дасть можливість об’єднати літерату-
рну, практичну, масову роботу за різними 
напрямками. 

Бібліотекам  для створення власного 
«віртуального» представництва в Інтернеті 
необхідно:  
• завжди пам’ятати про потреби своїх ко-

ристувачів і читачів, враховувати їхні ін-
формаційні запити;  

• створювати «майданчики» для спілку-
вання на своїх сторінках в Інтернеті, про-
понувати теми, цікаві читачам, розважати 
і долучати до творчості чи участі у диску-
сіях;  

• персоніфікувати спілкування, відповідати 
на запити користувачів від власного іме-
ні, а не від знеособленого закладу;  

• подавати матеріали більш емоційно;  
• заохочувати користувачів до діяльності 

бібліотечних веб-проектів (коментарі, 
конструктивна критика, побажання);  

• оперативно реагувати на негативні відгу-
ки та підтримувати зворотній зв’язок;  

• використовувати соціальні мережі ком-
плексно, створюючи перехресні посилан-
ня на свої сторінки;  

• розробити привабливий графічний образ 
бібліотеки, дотримуватися унікального 
«фірмового стилю» у дизайні ресурсів 
бібліотеки;  

• враховувати особливості кожного сервісу 
в процесі організації матеріалу;  

• позиціонувати себе як надійне та безпеч-
не джерело інформації;  

• забезпечувати постійне наповнення та 
розвиток створених сторінок; 

• не очікувати миттєвого результату.  
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО  

НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ 

О. ТРЕТЬЯКОВА 

Глобалізаційні процеси, євроінтеграція  
зумовлюють потребу в переосмислені мети 
та змісту освітнього процесу, активізують 
пошук ефективних форм і методів його ор-
ганізації. Завданням сучасної школи є фор-
мування гармонійно розвиненої особистості. 
Найважливіший показник усебічно розвине-
ної особистості – це наявність високого рів-
ня розумових здібностей.  

Пошуки моделей, які дозволяли б фор-
мувати критичне, продуктивне мислення, 
привели до створення технології проблемно-
го навчання – одного з видів навчання, зас-
нованого на використанні евристичних ме-
тодів. 

Проблемне навчання – це модель нав-
чання, при якій учителем організовується 
самостійна пошукова діяльність. У ході цієї 
діяльності учні засвоюють нові знання, 
уміння, розвивають здібності, формують 
творчі вміння. 

Відзначаючи ґрунтовність вивчення пи-
тання науковцями (Т. Кудрявцев, І. Лернер, 
А. Матюшкін, М. Махмутов, Т. Кудрявцев, 
Г. Селевко), варто зазначити, що проблемне 
навчання відповідає освітнім вимогам. Так, 
під проблемним навчанням І. Лернер ро-
зумів розв’язання учнями (під керівництвом 
учителя) нових пізнавальних і практичних 
проблем у системі, яка відображає освітньо-
виховні цілі. [3]. У теорії М. Махмутова 

проблемне навчання – це «тип розвивально-
го навчання, в якому поєднуються система-
тична самостійна пошукова діяльність учнів 
із засвоєнням готових здобутків науки, а 
система методів побудована з урахуванням 
визначення мети й принципу проблем-
ності… .» [1, с. 44]. Також, М. Махмутов 
називає основні функції проблемного нав-
чання: 
– виховання навичок творчого засвоєння 

знань (застосування окремих логічних 
прийомів і способів творчої діяльності); 

– виховання навичок творчого застосуван-
ня знань (застосування засвоєних знань у 
новій ситуації) й уміння вирішувати нав-
чальні проблеми; 

– формування та накопичення досвіду 
творчої діяльності (оволодіння методами 
наукового дослідження і творчого відоб-
раження дійсності); 

– формування мотивів навчання, соціаль-
них, етичних і пізнавальних потреб. 
Отже, основною метою та функцією про-

блемного навчання є розвиток практичних 
навичок використання знань, підвищення 
рівня засвоєння навчального матеріалу. 

Слід зауважити, що при проблемному 
навчанні діяльність вчителя й учнів може 
бути різною. 

Учитель Учень 

Ставить перед учнями проблемну задачу у ви-
гляді питання. 

Сприймає питання (завдання) і починає осми-
слювати можливі шляхи її вирішення. 

Організовує роздуми учнів над поставленим 
завданням. 

Висловлює можливі варіанти вирішення задачі. 

Пропонує довести правильність висунутого 
варіанту відповіді. 

Доводить раціональність одного з варіантів. 

Якщо гіпотеза учнів правильна, то просить 
учнів зробити висновки. 

Робить висновки та узагальнення. 

При хибності припущень пропонує знайти по-
милку, ставить уточнюючі питання. 

Шукає правильне рішення. 

Узагальнює отримане учнями рішення, заохо-
чує успіхи або вказує на неточності, щоб удоско-
налити процес проблемних міркувань. 

Засвоює більш великі об’єми завдань. 

Ставить питання з метою закріплення нових 
знань. 

Закріплює отримані знання шляхом повторен-
ня, висновків, самоконтролю тощо. 

Пропонує вправи щодо застосування знань на 
практиці. 

Виконує вправи та завдання щодо застосування 
отриманих знань у вирішенні нестандартних зав-
дань. 
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Отже, проблемне навчання допомагає 
долати недоліки традиційних видів, що пе-
редбачають механічне запам’ятовування ма-
теріалу. Тому проблемне навчання ще нази-
вають сократівським, евристичним методом, 
дослідницьким навчанням тощо. 

При тому педагог не дає готових знань. 
Методика проблемного навчання передбачає 
інтенсивну розумову діяльність учнів шля-
хом запровадження системи проблемних 
запитань, задач і завдань, озброєння їх 
прийомами пізнавальної, творчої діяльності. 
Головне завданння вчителя не в тому, щоб 
передавати накопичені знання, а в тому, щоб 
навчити школярів учитися, формувати пози-
тивну мотивацію до навчання, розвивати 
пізнавальні інтереси та здатність до свідомо-
го, самостійного засвоєння знань і вмінь в 
умовах проблемної ситуації. 

Аналіз педагогічної теорії та практики 
дає нам можливість  визначити основні спо-
соби та  прийоми створення проблемної си-
туації. З-поміж методичних прийомів ство-
рення проблемних ситуацій Г. Селевко вио-
кремлює такі: 
– учитель підводить учнів до протиріч і про-

понує самостійно знайти його вирішення; 
– викладає різні точки зору на одне й те са-

ме питання; 
– пропонує учням розглянути явище з різ-

них позицій (наприклад, полководця, про-
стого воїна, очевидця битви); 

– спонукає учнів робити порівняння, уза-
гальнення, висновки із ситуацій, зістав-
ляти факти; 

– ставить конкретні запитання (на узагаль-
нення, обґрунтування, конкретизацію, 
логіку, розмірковування); 

– пропонує проблемні завдання (наприклад, 
з недостатніми чи надлишковими вихідни-
ми даними, невизначеністю в постановці 
питання, суперечливими даними, свідомо 
зробленими помилками тощо). 
Отже, проблемне навчання розпочинаєть-

ся зі створення проблемної ситуації. Вона 
виникає тоді, коли суб’єкт навчання, ро-
зуміючи завдання та намагаючись його ро-
зв’язати, відчуває брак знань або умінь. Тоді  
виникає ситуація неузгодженості між пізна-
вальною задачею й готовністю учня до її 
розв’язання. Процес формування навчальної 
проблеми відбувається у декілька етапів: 
постановка навчальної мети, аналіз пробле-
ми, усвідомлення суті проблеми, формулю-
вання проблеми. Освітній процес нагадує 
ланцюг педагогічних дій: проблемна ситу-
ація – пошук способів її рішення – вирішен-
ня проблеми.  

Наприклад, Д. Весс запропонувала мето-

дику вивчення історії через розв’язання про-
блемних завдань, стимулюючи розвиток 
критичного мислення учнів. Важливе місце  
Д. Весс відводить інтерпретації фактів і 
діалогу між учнями та джерелом інформації. 
Саме тому, на її думку, учнів слід знайомити 
з методологією історичного пізнання [3, 
с.112]. 

Оскільки головною ознакою навчальної 
проблеми є наявність суперечливої інфор-
мації або ситуації, то розв’язання проблем-
них завдань відбувається у формі пошуку. 

Запитання, які  обирає вчитель,  повинні 
сприяти формуванню у школярів умінь і 
навичок аналізу суті явищ, розкриттю при-
чинно-наслідкових зв’язків, тенденцій ро-
звитку, порівняння фактів, розвивати вміння 
оцінювати історичну подію чи діяльність 
конкретних осіб. Надзвичайно важливими є 
чіткість і лаконічність питань. Доречними 
також  є питання провокаційного характеру, 
або з неточними відомостями, що спонука-
ють учнів до ведення дискусії з вчителем. 

Наприклад, на етапі визначення 
«природи» Другої світової війни як найбіль-
шої за проявами та наслідками трагедії в 
історії людства (історія України, 10 клас)  
учням  можна  поставити такі завдання: пе-
регляньте фрагмент фільму «Друга світова 
війна», фотоматеріали «Польські військово-
полонені у вересні 1939 року», карикатури 
«Аншлюс Австрії», «Мюнхенська змова» і 
на їх основі:  
– озвучте міркування: «чи можна було 

уникнути Другої світової війни»? чому 
українське питання стало «клубком 
серйозних суперечностей» європейських 
держав напередодні Другої світової вій-
ни?; 

– висловіть свої припущення щодо  причин 
Другої світової війни, країн-учасниць та 
їхніх намірів; 

– проведіть міні-дискусію «Встановлення 
радянської влади на анексованих землях: 
«За» – «Проти»;  

– запишіть свої міркування. 
Цікавим прийомом розв’язання проблем-

них ситуацій є історичне прогнозування: 
ускладнена процедура історичного до-
слідження, що частково моделює процес 
створення інтерпретацій історичних фактів 
та їх взаємозв’язку. Використовуючи вказа-
ний методичний прийом, ми не тільки ак-
тивізуємо пошукову діяльність учнів, але й 
застосовуємо інші прийоми вивчення ма-
теріалу на теоретичному рівні: узагальнення, 
систематизація матеріалу, міркування, дове-
дення, аргументування.   
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 Ще одним різновидом проблемного нав-
чання є проблемна задача. Проблемна зада-
ча – це форма вивчення навчального ма-
теріалу з наперед визначеними умовами та 
невідомими даними. Пошук цих даних ви-
магає від учня активної розумової діяль-
ності, аналізу фактів, з’ясування причинно-
наслідкових зв’язків. Наприклад: яка оцінка 
Першій світовій війні, на вашу думку, 
найбільше відповідає дійсності: 1) «Перша 
світова війна – негативна подія, оскільки 
принесла багато страждань народам Євро-
пи»; 2) «Перша світова війна – позитивна 
подія, оскільки принесла свободу народам 
Європи». Свою відповідь обґрунтуйте, спи-
раючись на правила переконливої аргумен-
тації, закони логіки та докази.  

Використовуючи правила ретроальтерна-
тивістики, побудуйте альтернативні сценарії 
розгортання подій за часів Центральної Ра-
ди, зокрема, з’ясуйте, за яких умов Цен-
тральній Раді вдалося б утримати владу 
[3,с.25]. Використовуючи вправи з ре-
троальтернативістики, слід враховувати, що 
побудова альтернативних сценаріїв не є са-
моціллю, а виконує роль наочної демонстра-
ції. Не слід забувати, що історія відтво-
рюється з джерел. Тому дуже важливо вміти 
працювати з історичними джерелами 
(документами) та їх аналізувати. 

Під час використання проблемного нав-

чання на уроках історії: 
– учні отримують нові знання для вирішен-

ня теоретичних і практичних проблем; 
– учні долають труднощі, вирішуючи про-

блеми;  
– підвищується активність і самостійність 

учнів; 
– учні легше використовують отримані 

знання на практиці й водночас розвива-
ють свої вміння та творчі здібності; 

– учитель не дає готових знань, а створює 
умови щодо їх пошуку учнями шляхом 
спостереження, аналізу фактів, активної 
розумової діяльності тощо. 
Готовність до проблемного навчання 

визначається насамперед умінням побачити 
запропоновану вчителем проблему,  сфор-
мулювати її, знайти шляхи вирішення й 
вирішити, скориставшись ефективними 
прийомами.  

Отже, упровадження технології проблем-
ного навчання на уроках історії розвиває 
розумові здібності учнів як суб’єктів нав-
чання; викликає у них інтерес до 

пізнавальної діяльності; виховує само-
стійність, активність і креативність учнів; 
сприяє формуванню всебічно розвиненої 
особистості, спроможної вирішувати май-
бутні професійні та життєві проблеми.  
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І Ї І

С. КУДЕЛЯ 

Шлях, яким намагається йти наша країна 
сьогодні, зумовлює нові вимоги до системи 
освіти, зокрема, забезпечення рівного досту-
пу до якісної освіти дітям з особливими пот-
ребами, їх реабілітації та інтеграції в соціум. 
За нинішніх соціально-економічних умов 
право дітей з особливими освітніми потреба-
ми на освіту забезпечується розгалуженою 
мережею спеціальних закладів, в яких є мо-
жливість організувати освітній процес у 
комплексному поєднанні з реабілітаційною 
роботою. 

Все більшого поширення набуває інклю-
зивна форма навчання дітей з особливими 
освітніми потребами в закладах загальної 
середньої освіти, що законодавчо врегульо-
вано Законом України «Про внесення змін 
до законодавчих актів України з питань зага-
льної середньої та дошкільної освіти щодо 
організації навчально-виховного процесу» 
від 6 липня 2010 року [1]. Згідно з цим зако-
нодавчим актом, внесено зміни до Закону 
України «Про загальну середню освіту» [2], 
де передбачено функціонування спеціальних 
та інклюзивних класів для навчання дітей з 
особливими освітніми потребами в закладах 
загальної середньої освіти та створення на-
вчально-реабілітаційних центрів для дітей із 
складними вадами розвитку. 

Із впровадженням в Україні інклюзивно-
го навчання гостро постало питання підго-
товки та перепідготовки педагогічних 
працівників, готових до роботи з дітьми з 
особливими освітніми потребами в умовах 
інклюзивного навчання [4].  Адже підтримка 
та забезпечення педагогічного супроводу 
дітей відповідними фахівцями є обов’язко-
вим компонентом інклюзивного навчання. 

В міжнародній практиці таку підтримку 
надають асистенти вчителя, волонтери та 
члени родини. «Асистент вчителя», 
«помічник учителя», «парапедагог», 
«парапрофесіонал» — усі ці терміни позна-
чають посаду працівника допоміжного пер-
соналу [6]. На них покладається широке ко-
ло обов’язків, однак функції можуть мати 
суттєві відмінності в залежності від потреб 

дитини. 
Допоміжний персонал може під керів-

ництвом учителя працювати з учнями 
індивідуально чи в невеликих групах, вико-
нуючи різні види діяльності для реалізації 
навчальної програми. Він також надає вчи-
телям інформацію про дитину, її успіхи та 
труднощі при вивченні навчального ма-
теріалу, надає поради та пропозиції. Напри-
клад, члени допоміжного персоналу можуть 
оцінювати функціональні дії учнів, складати 
стандартизовані тести (але не трактувати 
результати тестування), спостерігати за по-
ведінкою учня під час навчального процесу, 
занотовувати результати спостереження, 
приймати участь у навчальному процесі. 

Як зазначає Т. Лорман [7], численні ви-
сновки наукових досліджень, присвячених 
вивченню характеру роботи і досвіду таких 
працівників, вказують на потребу у забезпе-
ченні підготовки та розробленні посадових 
інструкцій зазначених працівників. 

У більшості країн  конкретного переліку 
обов’язків, які покладаються на асистентів 
учителів, немає. На визначення обов’язків 
асистента вчителя впливають такі чинники, 
як його кваліфікація, потреби учнів і потре-
ба вчителя в інформації. 

В Україні посада асистента вчителя до-
сить нова. Лише в 2010 році Міністерством 
праці та соціальної політики України нака-
зом Держспоживстандарту від 28 07.2010 р. 
доповнено Класифікатор професій посадою 
асистента вчителя, яка водночас передбаче-
на Порядком організації інклюзивного нав-
чання у загальноосвітніх навчальних закла-
дах [8], затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 15.08.11 року. 

З метою формулювання завдань і визна-
чення ролі асистента вчителя нами зібрано 
фактичні дані експериментальних навчаль-
них закладів. Вони залучені до реалізації 
програми всеукраїнського експерименту 
«Соціальна адаптація та інтеграція в суспі-
льство дітей, які потребують корекції фізич-
ного та (або) розумового розвитку, шляхом 
запровадження їх інклюзивного навчання».  
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Асистент разом із вчителем класу виконує 
навчальні, виховні, соціально-адаптаційні 
функції, допомагає дитині у виконанні нав-
чальних завдань, залучає учня до різних 
видів навчальної діяльності. Також бере 
участь у розробленні та виконанні індивіду-
альної програми розвитку дитини. Окрім 
загальних знань педагогіки та психології, 
асистент, як і вчитель класу з інклюзивним 
навчанням, повинен мати педагогічну 
освіту та спеціальну підготовку для роботи 
із зазначеною категорією дітей. 

Міністерством освіти і науки, молоді та 
спорту України було прийнято рішення про 
введення посади   асистента   вчителя   до   
Переліку  посад педагогічних і науково-
педагогічних працівників [3], який затвер-
джений постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 серпня 2012 року. Це дало 
можливість забезпечити конституційні пра-
ва та державні гарантії педагогічним 
працівникам, які працюватимуть у школах з 
інклюзивним навчанням на посаді асистен-
та вчителя.  

З введенням нової посади виникає дуже 
багато запитань і суперечок, пов’язаних і з 
вимогами до підготовки асистента вчителя,  
і окресленням його функціональних 
обов’язків у школі. Роль асистента вчителя 
в організації освітнього процесу в класі з 
інклюзивним навчанням необхідно розгля-
дати у контексті командної взаємодії 
фахівців, які вивчають індивідуальні особ-
ливості, можливості та потреби дитини, 
прогнозують її траєкторію розвитку, ро-
зробляючи індивідуальну програму розвит-
ку, та оцінюють її досягнення в усіх сферах 
розвитку. 

Основні завдання асистента вчителя за-
кладу освіти з інклюзивним навчанням по-
лягають в адаптації змісту та методів нав-
чання до можливостей і потреб дитини з 
особливими освітніми потребами та за-
стосування під час уроку системи додатко-
вих заходів, спрямованих на опанування 
навчального матеріалу. 

Разом з учителем він планує, до яких 
видів колективної діяльності на уроці мож-
на максимально залучити дитину з особли-
вими освітніми потребами, а на якому етапі 
уроку доцільною є індивідуальна робота. У 
зв’язку із цим важливим моментом ор-
ганізації навчально-виховного процесу є 
диференційований підхід до навчання та 
вміле поєднання вчителем фронтальної, 
групової та індивідуальної форми робіт. На 
основі вивчення можливостей і потреб учня 

та рекомендацій психолого-медико-
педагогічної консультації асистент спільно 
з вчителем класу адаптує навчальну програ-
му та допомагає учням з порушеннями пси-
хофізичного розвитку набувати знання, 
вміння та навичоки, забезпечує їх педа-
гогічний супровід. 

Аналізуючи діяльність асистента вчите-
ля, можна визначити основні його функції: 
організаційну, навчально-розвиткову, діаг-
ностичну, аналітико-прогностичну, кон-
сультативну. 

Забезпечуючи організаційну функцію, 
асистент вчителя: 
– допомагає в організації освітнього про-

цесу в класі з інклюзивним навчанням; 
– надає допомогу учням з особливими 

освітніми потребами в організації робо-
чого місця;  

– проводить спостереження за дитиною з 
метою вивчення її індивідуальних особ-
ливостей, схильностей, інтересів і по-
треб; 

– допомагає концентрувати увагу, сприяє 
формуванню саморегуляції та само-
контролю учня; 

– співпрацює з фахівцями, які безпосе-
редньо працюють з дитиною з особливи-
ми освітніми потребами та беруть участь 
у розробленні індивідуальної програми 
розвитку; 

– забезпечує разом з іншими працівниками 
здорові та безпечні умови навчання, ви-
ховання та праці, веде встановлену педа-
гогічну документацію; 

– разом із вчителем формує учнівське 
портфоліо. 
Навчально-розвиткова функція на прак-

тиці забезпечується наступним чином: 
– співпрацюючи з вчителем класу, надає 

освітні послуги, спрямовані на задово-
лення освітніх потреб учнів; 

– здійснює соціально-педагогічний су-
провід дітей з особливими освітніми по-
требами, дбає про самовизначення та 
соціальну адаптацію учнів; 

– сприяє розвитку дітей з особливими 
освітніми потребами, поліпшенню їхньо-
го психоемоційного стану; 

– стимулює розвиток соціальної актив-
ності дітей, сприяє виявленню та роз-
криттю їхніх здібностей, талантів, обда-
рувань залучаючи у наукової, технічної, 
художньої творчості; 

– створює навчально-виховні ситуації, об-
становку оптимізму та впевненості у 
своїх силах і майбутньому. 



26  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 3 ( 43 ) , 2019 _________________________________________________________________________________________

Діагностичну функцію асистента вчите-
ля слід розглядати у контексті командної 
взаємодії: 
– разом із групою фахівців, які розробля-

ють індивідуальну програму розвитку, 
вивчає особливості діяльності і розвитку 
дітей з особливими освітніми потребами; 

– оцінює разом із вчителем навчальні до-
сягнення учня; 

– оцінює виконання індивідуальної програ-
ми розвитку; 

– вивчає та аналізує динаміку розвитку уч-
ня. 
Діагностична діяльність спрямована на 

визначення поточного рівня знань учня, 
визначення освітніх галузей, в яких учень 
потребує допомоги, а також аспектів 
соціального/емоційного розвитку.  

Аналітико-прогностична функція діяль-
ності асистента вчителя визначається вмін-
ням на основі отриманих даних про дитину з 
особливими освітніми потребами прогно-
зувати очікувані результати, визначати дов-
готривалі цілі та короткочасні завдання при 
розробленні індивідуальної програми ро-
звитку, планувати методи та періодичність 
оцінювання навчальних досягнень і розвит-
ку. 

Асистент разом із вчителем класу 
аналізують відповідність вимог навчальної 
програми та методів, що використовуються 
на уроці, актуальним і потенційним можли-
востям дитини з особливими освітніми по-
требами, з’ясовують, у чому учень потребує 
підтримки і якого характеру. 

Консультативна функція асистента вчи-
теля забезпечується постійним спілкуванням 
з батьками дитини, наданням їм інформації 
про прогрес у розвитку учня, рекомендацій 
щодо їхньої підтримки у процесі формуван-
ня певних знань, вмінь і навичок школяра. 

На практиці використовується декілька 
моделей співпраці асистента вчителя з вчи-
телем классу [7]. 

Ведення та підтримка. Особливістю та-
кої моделі є те, що вчитель проводить урок з 
усім класом, виконуючи провідну роль. Аси-
стент при цьому допомагає дітям з трудно-
щами у навчанні, звертаючи особливу увагу 
на учнів, які працюють за індивідуальною 
програмою розвитку. Отже, увага асистента 

вчителя не прикута лише до дитини з особ-
ливими освітніми потребами, що дає мож-
ливість уникнути певної стигматизації по 
відношенню до таких дітей. 

Навчання в центрах діяльності. При ви-
користанні такої моделі залучаються до 
освітнього процесу інші фахівці, які погод-
жують навчальні цілі та розробляють 
індивідуальну програму розвитку дитини. 
Вчитель разом із асистентом планують урок, 
на якому учні працюватимуть у малих гру-
пах-центрах діяльності. У кожному центрі 
діяльності є помічник: він допомагає учням 
працювати разом над виконанням спільного 
завдання. Такий підхід мобілізує зусилля 
всіх для досягнення спільної мети. 

Паралельне навчання. Вчитель та його 
асистент  планують урок разом, але кожен із 
них проводить урок самостійно в малих гру-
пах або з половиною учнів класу. За цієї мо-
делі можливе залучення в якості асистента 
вчителя і інших представників шкільної ко-
манди (логопед, психолог). 

Альтернативне навчання. Особливістю 
такої моделі є те, що вчитель працює з біль-
шою частиною учнів класу, а його асистент з 
групою учнів, які мають труднощі у нав-
чаннї. До цієї групи учнів можуть залучати-
ся і ті, які з тих чи інших причин не засвоїли 
тему уроку. Заняття спрямовані на надолу-
ження навчального матеріалу (додаткове 
навчання, повторення, узагальнення). 

Професійно важливими якостями та ха-
рактеристиками асистента вчителя є:  
– розвинені комунікативні й організаційні 

здібності, здатність співчувати, співпере-
живати;  

– ціннісні орієнтації, спрямовані на розви-
ток людини як особистості та найвищої 
цінності суспільства, на творчу педагогіч-
ну діяльність;  

– навички вирішення конфліктних ситу-
ацій.  
Асистент вчителя постійно підвищує 

свій професійний рівень, педагогічну май-
стерність, загальну культуру. Як і кожен пе-
дагогічний працівник, він  дотримується пе-
дагогічної етики, поважає гідність особи-
стості дитини, захищає її від будь-яких форм 
фізичного або психічного насильства. 
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ  

В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ  

Н. ДІДИК 

Соціальна зрілість суспільства оцінюєть-
ся за ставленням до дітей, особливо, до дітей 
з особливими освітніми потребами.  Ство-
рення у суспільстві сприятливих умов для 
повноцінного розвитку, соціальної адаптації 
та самореалізації осіб з психофізичними по-
рушеннями є актуальним питанням сього-
дення. Значну роль у вирішенні цих завдань 
відіграють корекційні педагоги, психологи, 
лікарі, соціальні педагоги, які  мають во-
лодіти високим рівнем професійної компе-
тентності.  

У державних документах про освіту, пси-
хологічній і педагогічній літературі часто 
вживаються поняття професійної компетент-
ності, професійно-психологічної готовності 
спеціалістів як вимога до їх фаховості. Біль-
шість науковців дотримуються думки, що 
компетентність є комплексом знань, навичок 
і умінь, самовдосконалення, поглиблене ро-
зуміння себе, творчий підхід до проблем, які 
виникають, а також вміння застосовувати 
отримані теоретичні знання в практичному 
житті. Л. Карпова обґрунтувала, що струк-
турними компонентами професійної компе-
тентності є три сфери: мотиваційна, пред-

метно-практична (операційно-технологічна), 
а також сфера саморегуляції [1].  

За визначенням І. Ясточкіної, професійна 
компетентність фахівця соціальної сфери – 
важлива складова професіоналізму, яка 
включає знання та ерудицію, проявляється в 
успішному вирішенні професійних завдань і 
дає змогу людині бути обізнаною в питаннях 
певної галузі суспільної діяльності, 
кваліфіковано вирішувати проблеми своєї 
професійної діяльності [8, с. 195-196]. 

С. Товщик пропонує таке визначення: 
професійна компетентність соціального пе-
дагога – це загальна здатність і готовність, 
яка ґрунтується на знаннях, вміннях, здібно-
стях, цінностях, ставленні та досвіду, що 
уможливлюють, використовуючи соціально-
педагогічні технології роботи з клієнтом, 
вирішення професійних завданнь у типових і 
нестандартних ситуаціях у процесі про-
фесійної практики [6]. Впровадження компе-
тентністного підходу у процес професійної 
підготовки соціальних педагогів означає 
формування комплексу професійних компе-
тенцій фахівця – загально-теоретичних і 
практико-орієнтованих. 
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Отже, мета статті – проаналізувати зміст 
професійних компетенцій соціального педа-
гога для реалізації завдань інклюзивної 
освіти. 

До посадових обов’язків соціального 
педагога належить здійснення соціальної 
реабілітації, соціального виховання, захисту 
інтересів дітей, що є досить важливим у ро-
боті з дітьми з особливими освітніми потре-
бами в умовах інклюзивного закладу.  

О. Усик вважає, що процес професійної 
підготовки майбутніх соціальних педагогів 
до роботи в системі інклюзивної освіти є 
складним соціально-педагогічним і 
психічним явищем [7, c. 323]. Цей процес 
адекватно відповідає сучасним суспільним 
потребам і реаліям, враховує комплексність 
завдань підготовки фахівця до роботи, ха-
рактеризується постійним удосконаленням 
технологій навчально-виховного процесу та 
змісту підготовки соціальних педагогів у 
вищій школі.  

На думку Г. Першко, соціальний педагог 
реалізує надзвичайно важливі функції в 
інклюзивному навчальному закладі. Вико-
нуючи корекційну функцію, він забезпечує 
зміну та вдосконалення особистісних яко-
стей, життєдіяльності дітей з особливостя-
ми психофізичного розвитку; створює умо-
ви для розвитку їхніх потенційних можли-
востей; активно залучає до участі в житті 
шкільного колективу [4, с. 198]. 

О. Усик зауважує, що одним із головних 
завдань інклюзивної освіти є відгук на ши-
рокий спектр освітніх потреб у шкільному 
середовищі та поза його межами [7, c. 326]. 
Інклюзивна освіта є підходом, який допома-
гає адаптувати освітню програму на нав-
чальне середовище до потреб учнів, які 
відрізняються своїми можливостями. А то-
му, необхідним для реалізації поставленого 
завдання є професійна підготовка фахівця – 
соціального педагога – до роботи у закладі з 
інклюзивним навчанням. 

Г. Першко твердить, що для успішної 
реалізації корекційної функції в інклюзив-
ному навчальному закладі соціальному пе-
дагогу необхідно володіти такими знання-
ми: основних закономірностей і механізмів 
порушень функцій, процесів, станів у дітей 
з особливостями психофізичного розвитку; 
специфіки та видів корекційної роботи з 
дітьми; методів і форм корекційної роботи; 
основних принципів і напрямків ко-
рекційної роботи; загальних підходів ко-
рекційної допомоги; спеціальних технічних 
засобів, які допомагають дітям встановлю-
вати контакт з оточуючим світом; інфор-

маційних джерел з метою підбору та адек-
ватного використання методів, методик і 
технік корекційного спрямування [4, с. 199]. 

Варто зауважити, що під час професійної 
підготовки майбутніх соціальних педагогів і 
соціальних працівників студенти відповідно 
навчальній програмі засвоюють дисципліни 
«Основи корекційної педагогіки» та 
«Основи інклюзивної освіти». Це допоможе 
їм здійснювати такі професійні функції, як 
корекційна та реабілітаційна в умовах 
інклюзивного закладу.   

На думку Г. Першко, виконуючи ко-
рекційну функцію, соціальному педагогу 
необхідно також володіти певними уміння-
ми, а саме: орієнтуватись в основних теоре-
тичних положеннях і практичних методах 
корекційної роботи; професійно застосо-
вувати основні сучасні методики ко-
рекційної роботи у власній практиці; 
орієнтуватися та визначати типові ситуації, 
які потребують корекційного втручання; 
адекватно оцінювати відповідність ко-
рекційного інструментарію у конкретних 
ситуаціях втручання; аналізувати ефек-
тивність корекційної допомоги за визначе-
ними критеріями [4, с. 199]. 

О. Усик вважає, що майбутній фахівець 
соціально-педагогічної діяльності в інклю-
зивній школі повинен: засвоїти теоретико-
методологічні, нормативно-правові засади 
інклюзивної освіти; уміти використовувати 
ефективні технології, методики та прийоми 
як у роботі з дітьми з особливими освітніми 
потребами, так і з батьками та різно-
профільними фахівцями; вміти планувати 
діяльність з дітьми, молоддю цієї соціальної 
групи відповідно до їхніх потреб і можливо-
стей; реалізовувати різні підходи до 
оцінювання досягнень у соціальному зрос-
танні дітей з особливими освітніми потреба-
ми [7, c. 329].  

О. Рассказова зауважує, що, на відміну 
від учителя, який працює в навчальному 
закладі й виконує передусім навчальну та 
виховну функції, соціальний педагог, окрім 
безпосередньо спрямованої на розвиток 
соціальності учнів функції соціального ви-
ховання, а також функції соціальної допо-
моги, має реалізувати й інші функції, що 
забезпечують створення, існування та ро-
звиток безбар’єрного середовища в школі. 
В узагальненій формі функції соціального 
педагога можна охарактеризувати так: ор-
ганізаторська (організація спільної діяль-
ності учнів зі звичайним розвитком і дітей з 
особливими потребами в навчально-
виховному процесі, вплив на зміст дозвілля,  
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допомога в працевлаштуванні, професійній 
орієнтації та адаптації   випускників   з   
інвалідністю); діагностично-прогностична 
(визначення та вивчення ознак, які характе-
ризують стан розвитку учня, зокрема, дити-
ни з особливими освітніми потребами, гру-
пи, де перебуває така дитина, мікросередо-
вища та виявлення можливих перспектив 
їхнього розвитку за умови збереження су-
купності соціальних впливів); попе-
реджувально-профілактична та соціально-
терапевтична (приведення в дію механізмів 
попередження й подолання негативних 
впливів на учнів, зокрема дітей з ін-
валідністю, у соціально-правовому, юридич-
ному та психологічному плані, організація 
соціально-терапевтичної допомоги дітям з 
інвалідністю та їхнім сім’ям, забезпечення 
захисту їхніх прав у суспільстві, допомога 
підліткам і молоді з інвалідністю в період 
соціального й професійного визначення; ко-
рекція міжособистісних стосунків у класі, 
допомога в соціальній реабілітації дітям з 
інвалідністю); комунікативна (установлення 
контактів з тими, хто потребує допомоги та 
підтримки у процесі включення до інклю-
зивного навчання, організація обміну інфор-
мацією з питань соціального виховання, 
соціально-педагогічної допомоги та соціаль-
ної реабілітації учнів з інвалідністю), залу-
чення добровільних помічників (волонтерів, 
студентів, старших учнів, учителів, батьків 
учнів, населення мікрорайону) до ділових та 
особистісних контактів, спрямованих на 
створення безбар’єрного шкільного середо-
вища, зосередження інформації, налагод-
ження взаємодії між різними соціальними 
інститутами (зокрема й медичними заклада-
ми та закладами спеціальної освіти, у роботі 
з дитиною з інвалідністю); правозахисна 
(забезпечення в навчально-виховному про-
цесі принципів громадянської рівності, кон-
троль за дотриманням прав усіх дітей неза-
лежно від стану здоров’я та можливостей 
розвитку, використання правових норм для 
захисту прав та інтересів дітей з ін-
валідністю та їхніх родин); психолого-
соціально-педагогічна (передбачає різно-
манітні види консультування та корекції 
міжособистісних взаємин учнів в умовах 
класу з інклюзивним навчанням, допомогу в 
соціальній реабілітації дітям з інвалідністю, 
сприяння подоланню психологічних труд-
нощів, що можуть виникнути в дітей у про-
цесі адаптації до інклюзивного освітнього 
середовища); соціально-медико-реабілітацій
-на (передбачає організацію роботи з 
профілактики проблем здоров’я серед учнів, 
надання в разі необхідності першої медичної 

допомоги, зокрема й дітям з різними нозо-
логіями, просвітницьку роботу з класним 
колективом здорового способу життя, ор-
ганізацію реабілітаційних заходів з дитиною 
з інвалідністю); морально-гуманістична 
(поєднує риси всіх попередніх функцій, 
надає соціально-педагогічній діяльності гу-
маністичної спрямованості, полягає у ство-
ренні умов для спільної, побудованої на 
принципах колективізму діяльності учнів з 
різним рівнем здоров’я, формування гуман-
них відносин між учителями, батьками та 
учнями) [5, c. 75]. 

Г. Першко визначає такі завдання соціаль-
ного педагога в інклюзивному навчальному 
закладі: навчити дітей сприймати й оцінювати 
себе як особистість, усвідомлювати власні 
здібності, якості характеру, слабкості, потре-
би, межі своїх можливостей; навчити дітей 
проявляти власні почуття й бажання; фор-
мувати у дітей з типовим розвитком уміння 
сприймати дітей, які мають особливості пси-
хофізичного розвитку, співпереживати та до-
помагати їм; навчити дітей бачити своє місце 
в групі, вважати себе її членом і відчувати 
почуття спільності; формувати уміння кон-
структивно реагувати на розчарування та 
невдачі; навчити приймати рішення, які пе-
редбачають можливість знаходження ком-
промісу; формувати уміння дотримуватись 
правил спільного життя в колективі; розрізня-
ти негативні та позитивні шляхи вирішення 
конфліктів, уміти використовувати останні; 
формування уміння у дітей з типовим розвит-
ком співпрацювати з дітьми, які мають особ-
ливості психофізичного розвитку [4, c. 201].  

О. Рассказова вказує на особливу роль 
соціального педагога як суб’єкта розвитку 
соціальності учнів в інклюзивній школі [5].  
Дослідниця зауважує, що однією зі складових 
його роботи є соціальне виховання всіх учнів 
школи, соціально-педагогічна координація та 
допомога учням з особливими освітніми по-
требами. Цим забезпечується формування в 
школярів соціальних знань, удосконалення 
соціальних і соціально-цінних якостей, 
соціальних емоцій, ціннісної сфери учнів як 
суб’єктів взаємодії, засвоєння зразків по-
ведінки в шкільному мікросоціумі. 

Г.  Першко зауважує, що особливістю ко-
рекційної роботи соціального педагога в умо-
вах інклюзії є корекція взаємовідносин [4, с. 
200-201]. Соціальний розвиток дітей з особли-
востями психофізичного розвитку в інклюзив-
ному навчальному закладі спричиняє необ-
хідність виокремлення таких напрямків ко-
рекційної роботи: забезпечення позитивних 
взаємовідносин дітей, які мають особливості 
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в класі та закладі; забезпечення соціальної 
спрямованості навчально-виховного про-
цесу; вивчення мікросоціального середови-
ща групи, виявлення соціально ізольованих 
дітей в умовах інклюзії; організація 
спеціальних тренінгових занять з формуван-
ня навичок спілкування, взаємодії, взаємо-
розуміння та включення соціально ізольова-
них дітей в мікросоціальне середовище кла-
су; здійснення діагностики та відслідко-
вування динаміки соціального статусу дітей 
з особливостями психофізичного розвитку в 
класі.  

Організація та здійснення корекційної 
роботи соціального педагога спрямована на 
подолання адаптаційної кризи та налагод-
ження позитивних міжособистісних відно-
син дітей з особливостями психофізичного 
розвитку в групі однолітків. Важливим у 
роботі соціального педагога є створення си-
туації успіху. 

Г. Першко констатує, що соціальний ро-
звиток дітей з особливостями психофізично-
го розвитку в інклюзивному навчальному 
закладі спричиняє необхідність виокремлен-
ня таких напрямків корекційної роботи 
соціального педагога: забезпечення позитив-
них взаємовідносин дітей, які мають особли-
вості психофізичного розвитку з їхніми ро-
весниками в класі та закладі; забезпечення 
соціальної спрямованості навчально-
виховного процесу; вивчення мікросоціаль-
ного середовища групи, виявлення соціаль-
но ізольованих дітей в умовах інклюзії; ор-
ганізація спеціальних тренінгових занять з 
формування навичок спілкування, взаємодії, 
взаєморозуміння і включення соціально ізо-
льованих дітей в мікросоціальне середовище 
класу; здійснення діагностики та відслідко-
вування динаміки соціального статусу дітей 
з особливостями психофізичного розвитку в 
класі [4, c. 200-201].  

Л. Міщик вважає, що для оптимізації ви-
ховної роботи з формування особистості 
учнів з особливими освітніми потребами 
соціальний педагог разом із вчителями, пси-
хологом, адміністрацією, корекційним педа-
гогом повинні дотримуватися відповідної 
виховної позиції: розуміння дитини, визнан-
ня дитини, її прийняття; створювати 
соціально-виховне, освітньо-реабілітаційне 
середовище для задоволення потреб учнів з 
особливостями психофізичного розвитку та 
позитивний мікроклімат у навчальному за-
кладі з інклюзивним навчанням; формувати 
активне міжособистісне спілкування; забез-
печувати диференційований психолого-
педагогічний супровід учнів з особливими 
освітніми потребами; надавати консульта-

тивну допомогу сім’ям, які виховують дітей 
з особливими освітніми потребами [2, с. 193].  

О. Рассказова звертає увагу, що соціаль-
ний педагог у роботі з дітьми з інвалідністю 
може виконувати такі функції: забезпечува-
ти соціально-педагогічний патронаж дітей з 
інвалідністю шкіл-інтернатів, спеціальних 
та санаторних шкіл; сприяти взаємодії нав-
чальних закладів, сім’ї, служб у справах 
неповнолітніх, соціального захисту, охорони 
здоров’я, центрів соціальних служб для мо-
лоді, кримінальної міліції, інших підрозділів 
державних адміністрацій, органів місцевого 
самоврядування, неурядових і громадських 
організацій з метою адаптації дитини з особ-
ливими потребами до вимог соціального 
середовища та створення умов для її розвит-
ку; сприяти розвитку дітей з психофізични-
ми порушеннями, поліпшенню їхнього пси-
хоемоційного стану; стимулювати розвиток 
соціальної й економічної активності дітей з 
інвалідністю, підприємницької ініціативи, 
інтелектуального, трудового потенціалу; 
сприяти виявленню та розкриттю здібно-
стей, талантів, обдарувань вихованців через 
їхню участь у науковій, технічній, художній 
творчості, дбати про професійне самовизна-
чення та соціальну адаптацію молоді з 
урахуванням медико-фізіологічних і 
соціально-психологічних можливостей; за-
лучати різні установи, громадські ор-
ганізації, творчі спілки, окремих громадян 
до культурно-освітньої, профілактично-
виховної, спортивно-оздоровлювальної та 
іншої роботи з дітьми з інвалідністю [5, с. 75]. 

На думку Ю. Патик, підготовленість май-
бутніх соціальних працівників до роботи з 
дітьми з психофізичними порушеннями є 
результатом їхньої спеціальної цілеспрямо-
ваної професійної підготовки, передбачає 
обізнаність із психологічними та фізичними 
особливостями розвитку таких дітей, уміння 
виявляти та вирішувати їхні проблеми, за-
безпечувати повноцінний розвиток і 
соціалізацію, зберігаючи емоційно-
позитивне тло діяльності [3, с. 137].    

Нами проведено дослідження у вигляді 
анкетування 84 майбутніх фахівців соціаль-
ної сфери. На запитання «З якими кате-
горіями населення Ви хотіли б працювати?» 
відповідь «діти з особливими потребами» 
обрали лише 7,2% респондентів та «дорослі 
з порушеннями психофізичного розвитку» 
обрано 2,7% досліджуваних. Це свідчить 
про психологічну неготовність студентів 
працювати з цією категорією осіб, що потре-
бує відповідної психологічної та інфор-
маційної роботи з майбутніми фахівцями.  
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Для виявлення стану сформованості в 
майбутніх соціальних працівників знань і 
вмінь щодо роботи з дітьми з психофізични-
ми порушеннями Ю. Патик було проведено 
діагностування 4-6-го курсів, які навчають-
ся за спеціальністю «Соціальна робота».  

Результати діагностування, показали, що 
високий рівень технологічної обізнаності 
засвідчив 3,7% студентів, середній рівень – 
21 77,7%, низький рівень – 18,6% опитаних.  

Щодо медичної обізнаності, то високий 
рівень її прояву був виявлений також у 3,7% 
студента, середній – у 14,8%, а низький – у 
81,4% респондентів.  

За показником «психологічна 
обізнаність» отримали такі результати: 
37,0% студентів засвідчили середній, а 
63,0% опитаних – низький рівень її прояву. 
Високий рівень прояву психологічної 
обізнаності не був виявлений у жодного з 
майбутніх соціальних працівників.  

Високий рівень соціальної обізнаності 
також не був зафіксований у жодного із сту-
дентів, тоді як середній рівень її прояву був 
виявлений у 26,0% респондентів, а низький – 
у 74,0% студентів.  

Щодо показника «юридична 
обізнаність», то її прояв на високому рівні 
також не був зафіксований. Середній рівень 
юридичної обізнаності засвідчили 7,4% опи-
таних, а переважна більшість – 92,6% до-
сліджуваних, засвідчили її низький рівень 
прояву [3, c. 138]. 

Для виявлення вмінь студентів працюва-
ти з дітьми з особливими освітніми потреба-
ми був розроблений ситуаційний тест – 
спеціально дібраний набір тестових завдань, 
призначених для вирішення проблемних 
ситуацій майбутньої професійної діяльності. 
Розроблений нами ситуаційний тест містив 

4 ситуаційні завдання (кейси), що передба-
чали розробку програми дій відповідно до 
ситуації. Діагностування показало, що висо-
кий рівень сформованості організаційних 
умінь був виявлений 4,5% досліджуваних, 
середній рівень – у 22,2% студентів, а низь-
кий – у 33,3% опитаних.  

Високий рівень сформованості перцеп-
тивних умінь показали 7,4% респондентів, 
середній – 33,3%, а низький – 59,3% сту-
дентів.  

Високий рівень сформованості комуніка-
тивних умінь був зафіксований у 22,2% до-
сліджуваних, середній – у 33,3%, а низький 
рівень – у 44,5% опитаних. 

Високий рівень сформованості діагно-
стичних умінь був виявлений у 11,1% ре-
спондентів, середній – у 22,2%, а низький – 
у 66,7% студентів.  

Отримані результати діагностування 
Ю. Патик дозволили дійти висновку про 
необхідність цілеспрямованого формування 
в майбутніх соціальних працівників 
спеціальних знань та вмінь, необхідних для 
роботи з дітьми з психофізичними порушен-
нями, у процесі їхньої професійної підготов-
ки у ВНЗ. 

Отже, зміст професійних компетенцій 
соціального педагога для реалізації завдань 
інклюзивної освіти полягає у знаннях і вмін-
нях здійснювати соціальну реабілітацію, 
проводити заходи із соціальної адаптації, 
корегувати міжособистісні відносини дітей 
з особливими освітніми потребами; на-
явність потрібних для цього особистісних 
якостей (емпатії, співпереживання, ко-
мунікабельності, толерантності та ін.), що 
дозволять вирішити відповідні професійні 
завдання в умовах інклюзивного закладу.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
1. Карпова Л. Г. Сутність професійної компетентності викладача / Л. Г. Карпова // Педагогіч-

на підготовка викладачів вищих навчальних закладів: матеріали міжвузівської науково-
практичної конференції. – Харків: ОВС, 2002. – С. 14–17. 

2. Міщик Л. І. Основні аспекти підготовки соціальних педагогів до організації виховної робо-
ти в закладах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Л. І. Міщик // Наук. зап. 
[Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. − 2014. − № 2. − С. 
190−194.  

3. Патик Ю. В. Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування підготовленості 
майбутніх соціальних працівників до роботи з дітьми з обмеженими можливостями / Ю. В. 
Патик // Педагогіка формування творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. шк. : зб. наук. 
пр. / Клас. приват. ун-т ; [голова ред. ради А. О. Монаєнко ; редкол.: Т. І. Сущенко (голов. 
ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2016. − Вип. 47 (100). − С. 309−316. 

4. Першко Г. О. Зміст корекційної роботи соціального педагога з дітьми, які мають особли-
вості психофізичного розвитку в інклюзивному навчальному закладі [Електронний ре-
сурс] / Г. О. Першко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія 
соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (1). − С. 194−202. 

5. Рассказова О. І. Соціальний педагог – суб’єкт розвитку соціальності учнів в інклюзивній  



32  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 3 ( 43 ) , 2019 _________________________________________________________________________________________

школі / О. І. Рассказова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. − 2013. − № 4. − С. 72−79.  
6. Товщик С. А.    Теоретичний аналіз категорії «професійна компетентність соціального пе-

дагога» / С. А. Товщик    // Науковий часопис Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова. Сер. 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – 2013. – Вип. 
17, ч. 3. – С. 94–101.  

7. Усик О. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до діяльності в системі інклюзивної 
освіти / О. Усик //  Проблеми підготовки сучасного вчителя. –  2013. – № 8 (Ч. 2). – С. 322–
329.   

8. Ясточкіна І. А. Професійна, соціальна та емоційна компетентності фахівця соціальної сфе-
ри: сутність та порівняльний аналіз / І. А. Ясточкіна // Науковий часопис Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна 
педагогіка. – 2016. – Вип. 22. – С. 192–198. 

І І

І Ї І

О.  КАШТАЛЬЯН - ЯМНІК 

На сучасному етапі реформування систе-
ми освіти України зміни несуть в собі висо-
кий навчальний і розвиваючий потенціал. 
Але при тому менше уваги приділяється про-
блемі збереження та зміцнення психічного 
здоров’я всіх учасників освітнього процесу, 
зокрема дітей і педагогів. Оскільки професій-
на діяльність педагога пов’язана з високим 
рівнем емоційної напруги, нестандартністю 
педагогічних ситуацій, відповідальністю за 
збереження життя і здоров’я вихованців, в 
рази збільшується ризик розвитку синдрому 
«професійного вигорання» та емоційного 
виснаження. Проблема збереження та зміц-
нення психічного здоров’я особистості в 
умовах розвитку науково-технічного прогре-
су стала особливо актуальною з початку ХХІ 
століття.  

Метою статті є аналіз, дослідження та 
обґрунтування основних ознак синдрому 
«професійного вигорання», визначення осно-
вних форм і методів роботи щодо зняття емо-
ційної напруги, збереження та зміцнення 
психічного здоров’я педагогічних працівни-
ків закладу дошкільної освіти.  

Інтерес до синдрому «професійного виго-
рання» виник у 70-і роки минулого століття, 
і наразі ця проблема широко вивчається в 
контексті професійних стресів.   

Аналіз вітчизняних наукових джерел свід-

чить, що українські науковці також дослі-
джували професійне та емоційне вигорання 
працівників залежно від сфер їхньої діяльно-
сті. У наукових дослідженнях авторами вико-
ристовуються різні варіанти перекладу анг-
лійського терміна «burnout»: «емоційне виго-
рання» (В. Бойко, В. Дудяк), «емоційне зго-
рання» (Т. Форманюк, Т. Яценко), «емоційне 
перегорання» (В. Від), «емоційне вигорян-
ня» (Т. Вашека, О. Коноплицька, Н. Самикі-
на, Н. Янушева). Зустрічаються також такі 
терміни, як «професійне вигорання» (Л. Ка-
рамушка, Т. Ронгінська, Л. Юрʼєва) та 
«психічне вигорання» (Н. Водопʼянова  
О. Рукавішніков,).  

Активне вивчення синдрому «профе-
сійного та емоційного вигорання» вітчизня-
ними науковцями сягає з 90-х років ХХ сто-
ліття.  

Феномен емоційного вигорання досить 
широко досліджувався у зарубіжній психоло-
гії. Поняття «вигорання» вперше зʼявилося у 
1930-х роках у сленгу спортсменів і познача-
ло явище, за яким атлети після тривалих ви-
ступів і тренувань виснажувалися та були 
нездатні надалі брати участь у змаганнях [2].  
Пізніше, внаслідок збільшення кількості фа-
хівців соціальних служб, які у процесі здійс-
нення  професійної   діяльності   почувалися 
емоційно    виснаженими    та    знесиленими,  
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проблема емоційного вигорання привернула 
увагу й американських спеціалістів-соціо-
логів. У результаті проведених досліджень, 
серед працівників соціальної сфери було вияв-
лено своєрідний професійний «стрес спілку-
вання». Він отримав назву синдрому 
«психічного вигорання» і почав розглядатися 
як стрес-реакція на тривалі стреси міжособис-
тісних стосунків. 

У 1970-х роках американські науковці 
починають вивчати природу та сутність по-
няття «вигорання особистості». Обʼєктом 
досліджень на той момент стають лікарі, 
психологи та психіатри, а феномен вигоран-
ня вивчається у психіатричному та соціаль-
но-психологічному напрямках. У 1974 році 
саме представник психіатричного (клініч-
ного) напрямку Дж. Фрейденберг ввів по-
няття «burnout» (вигорання). Американський 
психіатр вивчав характеристики психологіч-
ного стану здорових людей, які перебувають 
у постійному спілкуванні із клієнтами або 
пацієнтами в емоційно напруженій атмосфе-
рі при наданні професійної допомоги [4]. 

У 1978 році набуває свого розвитку соці-
ально-психологічний напрямок вивчення 
феномену вигорання. Соціальний психолог 
Х. Маслач та її колеги досліджують взаємо-
дію людей у ситуаційному контексті роботи. 
Вони виділяють такі ситуативні чинники 
вигорання, як значна кількість клієнтів, ная-
вність негативного зворотного звʼязку від 
клієнта і відсутність особистісних ресурсів 
для подолання стресу. 

На початку 1980-х років розпочинається 
етап дослідження та вивчення явища виго-
рання з позиції його оцінювання, складають-
ся опитувальники та розробляється методо-
логія дослідження вигорання в межах індус-
тріально-організаційної психології.  

На сучасному етапі розвитку закордонної 
науки феномен вигорання досліджується в 
психології стресових станів (вигорання як 
результат стресу), в межах психології про-
фесійної діяльності (вигорання як форма 
професійної деформації) та екзистенційної 
психології (вигорання як стан фізичного та 
психічного виснаження, що виникло в ре-
зультаті довготривалого перебування в емо-
ційно напружених ситуаціях). 

За радянських часів емоційне вигорання 
як самостійне поняття тривалий час не ви-
вчалося, а лише окреслювалося у контексті 
більш широкої проблематики. Воно відобра-
жалося у положеннях психологічної науки 
про особистість і міжособистісні відносини, 
про емоційну стійкість і психічну регуляцію 
емоцій, про психологічну готовність до дія-

льності, а також досліджувалось у психоло-
гії стресових станів. 

У радянському та пострадянському суспі-
льстві існував такий стереотип: на роботі 
фахівець не повинен емоційно виснажувати-
ся, відчувати негативні емоції та власну про-
фесійну некомпетентність. 

Лише у 1980-1990-х роках почалося акти-
вне вивчення емоційного вигорання, зʼяви-
лися спеціальні публікації з цієї проблеми. У 
пострадянській російській психології прово-
дилися дослідження, присвячені вивченню 
феномену вигорання, емоційного вигорання 
серед педагогів, медичних, соціальних пра-
цівників, управлінців, працівників торгівлі 
та менеджерів.   

Існують різні визначення «вигорання». 
Найчастіше воно розглядається як довгочас-
на стресова реакція чи синдром, що виникає 
внаслідок довготривалих професійних стре-
сів середньої інтенсивності. У зв’язку з цим 
поняття «психічного вигорання», «емоцій-
ного вигорання» зустрічаються поряд із по-
няттям «професійне вигорання». 

За визначенням М. Водоп'янова, емоцій-
не вигорання – це довготривала стресова 
реакція, яка виникає внаслідок тривалих 
професійних стресів середньої ефективності. 
[2].  

На думку А. Маркової, для роботи вчите-
ля характерні: інформаційний стрес, що ви-
никає в ситуаціях інформаційних переванта-
жень, коли людина не справляється із за-
вданням, не встигає приймати правильні 
рішення в необхідному темпі при високому 
ступені відповідальності за їхні наслідки, і 
емоційний стрес, коли під впливом небезпе-
ки виникають емоційні зрушення, зміни в 
мотивації, характері діяльності, порушення 
рухової та мовної поведінки. 

Багато дослідників доводять, що ключову 
роль у «синдромі вигорання» відіграють 
емоційні труднощі або напружені стосунки 
в системі «людина – людина».  Наприклад, 
стосунки між керівником і підлеглими у 
конфліктних ситуаціях чи за несприятливого 
психологічного клімату в трудовому колек-
тиві.  

Найбільш яскраво термін синдром 
«професійного вигорання» проявляється у 
тих випадках, коли комунікації обтяжені 
емоційною повнотою чи когнітивним зву-
женням. Вірогідність появи проблеми 
«вигорання» збільшується по мірі зростання 
частоти й продовження контактів рушійної, 
роздратованої природи.  

Тож «вигорання» співвідноситься з кіль-
кістю  і  якістю  контактів,  які  професіонал  
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мав зі своїми підлеглими, клієнтами, підопі-
чними.  

Науковці виокремлюють три моделі пси-
хічного «вигорання» й відповідні їм методи 
його оцінки. Згідно першої моделі, 
«вигорання» – це стан фізичного та психо-
логічного виснаження, викликаного трива-
лим перебуванням в емоційно перевантаже-
них ситуаціях. Таке трактування близьке 
розумінню «вигорання» як синдрому 
«хронічної втоми». На противагу двом ін-
шим підходам, прихильники цієї консепції 

якими визначеними професійними групами.  
Друга модель належить голландським 

дослідникам. Вони розглядають «виго-
рання» як двомірний конструкт, що склада-
ється з «емоційного виснаження» та депер-
соналізації. Остання проявляється в змінах 
відношень або ж до себе, або ж до інших 
(підлеглих, клієнтів, колег).  

Найбільш розповсюдженою є трьохко-
мпонентна модель «синдрому вигорання» 
американських дослідників Х. Маслач та 
С. Джексон. За цією моделлю, «професійне 
вигорання» пояснюється як синдром 
«емоційного виснаження», деперсоналізації 
й редукції особистих досягнень. «Емоційне 
виснаження» розглядається як основна скла-
дова професійного «вигорання» й проявля-
ється у зниженому емоційному фоні байду-
жості або емоційній перенапрузі. Друга 
складова – деперсоналізація – проявляється 
у деформації стосунків з іншими  людьми.  
В одних випадках це може бути підвищення 
залежності від інших. В інших – підвищення 
негативізму, цинічності вчинків і почуттів 
щодо реципієнтів: керівника, клієнтів, під-
леглих.  

Третій компонент «вигорання» – редукція 
особистих досягнень – може проявлятися 
або в тенденції до негативної оцінки себе, 
своїх професійних досягнень і успіхів нега-
тивізму щодо службових досягнень і можли-
востей або ж редуціюванні власної гідності, 
обмеження своїх можливостей, обов’язків 
стосовно інших.  

Основними ознаками синдрому 
«професійного вигорання» є:  
– зміни в поведінці: фахівець часто дивить-

ся на годинник; підсилюється його опір 
виходові на роботу; часто спізнюється; 
втрачає творчі підходи до рішення про-
блем; працює більш старанно й довше, а 
досягнення стають меншими; усамітню-
ється й уникає колег; привласнює влас-
ність установи;  

– зміни в почуттях: утрата почуття гумору; 
постійне відчуття невдачі, провини й са-

мозвинувачення; часто випробовує гнів, 
образу й гіркоту; підвищена дратівли-
вість, що виявляється на роботі і вдома; 
почуття збентеженості й байдужості; без-
силля; зняття стресу, а не творча діяль-
ність; 

– зміни в мисленні: поява думки про те, 
щоб залишити роботу; здатність концент-
рувати увагу; ригідне мислення, що чи-
нить опір змінам; посилення підозрілості 
й недовірливості; цинічне, осудне й негу-
манне ставлення до хворих; заклопота-
ність власними потребами;  

– зміни в стані здоровʼя: порушений сон; 
часті, довготривалі поточні незначні неду-
ги; підвищена чутливість до інфекційних 
захворювань; стомлюваність – утома і ви-
снаження протягом цілого дня; приско-
рення порушень психічного й соматично-
го здоров’я.  
Cиндром «емоційного вигорання» – це 

визначений тип реагування на хронічний 
професійний стрес, що дозволяє людині до-
зувати й ощадливо витрачати енергетичні 
ресурси. А тому соматичні, психологічні й 
психопатологічні дисфункції мають неспри-
ятливі наслідки для здоров’я й професійної 
діяльності фахівця.  

«Професійне вигорання» супроводжуєть-
ся фізичним, емоційним і психічним висна-
женням.  

Ознаки фізичного виснаження:  
– хронічне почуття втоми, слабкості, нудь-

ги, зниження енергії;  
– часті головні болі, болі в спині, мʼязова 

напруга, порушення сну, нудота; схиль-
ність до захворювань.  
Ознаки емоційного виснаження:  

– почуття пригніченості, безпорадності, без-
надійності;  

– підвищена напруженість і конфліктність у 
родині ;  

– збільшення частоти й інтенсивності нега-
тивних емоцій (дратівливість, гнів, нетер-
піння тощо);  

– зниження частоти й рівня позитивних 
емоційних станів (співчуття, дружелюб-
ність, дбайливість, ввічливість).  
Ознаки психічного виснаження:  

– незадоволення й негативне ставлення до 
себе, роботи й до життя в цілому;  

– збільшення форм поведінки, повʼязаних з 
униканням роботи (прогули, часте перебу-
вання на лікарняному).  
Синдром «професійного вигорання» є 

процесом, що розвивається в часі, почина-
ється з надмірного й тривалого стресу на 
роботі.  Цей  процес  викликає  в  працівника  
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почуття напруженості, дратівливості або 
стомлення. Він завершується, коли праців-
ники, використовуючи захисні механізми, 
переборюють робочий стрес, психологічно 
віддаляючи себе від роботи й стаючи апати-
чними, цинічними й негнучкими.  

Виділяють чотири етапи формування син-
дрому «професійного вигорання».  

1. Деперсоналізація (втрата індивідуаль-
ності). Цей етап характеризується емоцій-
ною віддаленістю й далекістю, униканням 
контактів з колегами, відмежуванням від 
них .  

2. Недооцінка особистого внеску. На цьо-
му етапі людина почуває, що більше не ро-
бить свого внеску до загальної справи, не 
виконує своїх функціональних обов'язків, не 
отримує задоволення від роботи.  

3. Ізоляція. Основні ознаки етапу – вира-
жена добровільна ізоляція від колег і неви-
конання доручених справ і обовʼязків. Зав-
жди знаходиться виправдання такої стратегії 
поведінки, висувається низка «обʼєктивних» 
причин.  

4. Емоційна та фізична неспроможність. 
Людина почуває, що цілком «зруйнована» 
фізично й емоційно. У неї вже немає бажан-
ня та сил продовжувати роботу на цьому 
місці.  

Суттєвим стресогенним фактором є пси-
хологічні та фізичні перевантаження педаго-
гів. Вони спричиняють виникнення так зва-
ного синдрому «професійного вигорання» – 
виснаження моральних і фізичних сил, що 
неминуче позначаються як на ефективності 
професійної діяльності, психологічному са-
мопочутті, так і на стосунках у сімʼї.  

Професія педагога – одна з тих, де синд-
ром «професійного вигорання» є найпоши-
ренішим. Тому дуже важливим є вивчення 
особливостей його виникнення, розвитку та 
протікання саме в педагогічній діяльності.  

В системі освіти України працює достат-
ньо велика кількість активно зайнятого насе-
лення країни, з них більше половини склада-
ють жінки. Складні соціально-економічні 
умови не дозволяють здійснювати фінансу-
вання галузі в повному обсязі, і це познача-
ється на матеріальному становищі її праців-
ників. Низька оплата праці стала причиною 
відтоку найбільш кваліфікованих і мобіль-
них кадрів, здебільшого чоловіків, у більш 
престижні сфери трудової діяльності.  

Для детального вивчення синдрому профе-
сійного вигорання у педагогічних працівників 
важливими і необхідними є нові експеримен-
тальні дослідження щодо наявності 
«професійного вигорання», особливостей його 

формування й розвитку залежно від соціоку-
льтурних змін у вітчизняному суспільстві, ек-
зистенціальних, особистісних чинників. За-
вдяки цьому важливо розробити відповідну 
систему засобів психологічної допомоги для 
збереження й відновлення психічного здоро-
в’я педагогів і підвищення ефективності їх-
ньої праці. 

З метою вивчення рівня професійного виго-
рання педагогів закладу дошкільної освіти, 
вибору ефективних форм і методів подолання 
та профілактики емоційного виснаження нами 
було проведено емпіричне дослідження на 
базі Глухівського дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) «Фіалка» Глухівської 
міської ради Сумської області. Експеримента-
льну вибірку становили 15 вихователів закла-
ду дошкільної освіти жіночої статі, які мають 
вищу педагогічну освіту віком від 24 до 56 
років і стажем педагогічної діяльності від 1 до 
38 років. Для участі у дослідженні були залу-
чені педагоги жіночої статі, оскільки, врахову-
ючи гендерні особливості емоційної сфери, 
саме вони більш схильні до професійного ви-
горання.  

У якості діагностичного інструментарію ми 
обрали методику вивчення рівня емоційного 
вигорання В. Бойка. Особистісний опитуваль-
ник призначений для діагностики такого пси-
хологічного феномена як «синдром емоційно-
го вигорання», що виникає у людини в проце-
сі виконання різних видів діяльності, пов’яза-
них з тривалим впливом низки несприятливих 
стрес-факторів. Стимульний матеріал тесту 
складається з 84 тверджень, до яких випробу-
ваний повинен висловити своє ставлення у 
вигляді однозначних відповідей «так» чи «ні». 
Методика дозволяє виділити наступні 3 фази 
розвитку стресу: «напруга», «резистенція», 
«виснаження».  

Дослідження проводилося за попередньою 
згодою вихователів у вільний від роботи час. 
Його учасники перебували у комфортних для 
індивідуальної роботи умовах, що нейтралізу-
вало вплив сторонніх факторів на результати. 

На початку дослідження було зроблене 
припущення, яке підтвердилося результатами 
експериментального дослідження щодо наяв-
ності прямого кореляційного зв’язку між ві-
ком, стажем роботи і рівнем професійного ви-
горання педагогічного працівника.  

Були отримані такі результати: 20% респо-
ндентів зізналися, що на роботі зустрічаються 
настільки неприємні люди, що мимоволі ба-
жають їм чогось поганого. Всі опитані ствер-
джують, що дуже переживають за свою робо-
ту і результативність професійної діяльності. 
55% вихователів зізналися, що задоволені сво-
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13% опитаних скаржаться, що їм не по-
щастило з роботою. У 50% респондентів на-
явні часті зміни настрою та емоційного ста-
ну, можливі прояви ситуативної тривож-
ності. У 42% опитаних спостерігається осо-
бистісна відстороненість. Отже, за результа-
тами проведеної методики ми визначили 
міру впливу та ступінь прояву впливу стрес-
ових чинників на особистість педагога за-
кладу дошкільної освіти: у фазі резистент-
ності перебувають 40% опитаних, у фазі 
напруги – 18%, виснаження – 30%. Жодних 
ознак вигорання і стресу не виявилося у 12% 
учасників дослідження. 

За результатами проведеного досліджен-
ня нами разом із фахівцем психологічної 
служби закладу було розроблено систему 
занять з елементами асертивного тренінгу 
щодо формування стресостійкості та профі-
лактики синдрому «професійного вигоран-

ня» у педагогічних працівників дошкільної 
освіти. 

Під час занять учасники отримали прак-
тичні поради та методичні рекомендації що-
до правильної організації часу роботи та від-
почину з метою збереження та зміцнення 
психічного здоров’я, профілактики соматич-
них і психосоматичних захворювань.  

Отже, професія педагога – одна з тих, де 
синдром «професійного вигорання» є най-
більш поширеним. Вона передбачає  перева-
нтажену емоціями комунікативну діяльність: 
спілкування з вихованцями, колегами, адмі-
ністрацією, батьками. Усе це створює для 
вчителя умови постійного емоційного на-
пруження. А результати дослідження свід-
чать про наявність прямого кореляційного 
зв’язку між віком, стажем роботи та рівнем 
професійного вигорання педагогічного пра-
цівника.  
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C.  МІТЯГІНА  

Зовнішнє незалежне оцінювання як 
домінуюча форма оцінювання знань і умінь 
вступників до закладів вищої освіти давно 
перетворилося на зразок вдалої реформи га-
лузі освіти, про що свідчать чисельні 
соціологічні дослідження. Так, опитування 
учасників ЗНО з української мови і літерату-
ри, яке було проведено в 2016 р. ВГО 
«Громадянська мережа «ОПОРА» спільно з 

Фондом «Демократичні ініціативи» імені 
Ілька Кучеріва за підтримки Проекту USAID 
Альянс Програми сприяння зовнішньому 
тестуванню, довело, що 90% учасників те-
стування довiряють системi ЗНО (не довіря-
ють лише 6%). Абсолютна більшість опита-
них учасників тестування (96%) задоволена 
якістю тестів ЗНО, а 99% задоволенi робо-
тою персоналу в пунктi тестування [7]. 
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Досліджуючи суспільну підтримку ЗНО, 
Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька 
Кучеріва в 2017 р. провів загальнонаціональ-
не соціологічне опитування «Освіта в 
Україні». Отримані дані показали, що впро-
довж 2013-2016 рр. підтримка суспільством 
ЗНО постійно зростала. Зокрема, більшість 
українців задоволена проведенням тестуван-
ня. У 2016 р. таких було 69,1%, незадоволе-
них – 15,2%. Порівняно з 2015 р., коли задо-
волених було 56,1%, цей показник зріс на 
13%, натомість кількість незадоволених 
зменшилася на 4% [8]. 

Згідно з результатами дослідження, про-
веденого Соціологічною групою «Рейтинг» 
у 2018 р., за 10 років, які минули з часу за-
провадження в Україні ЗНО при вступі до 
закладів вищої освіти, кількість прихиль-
ників цієї процедури зросла у понад два ра-
зи. Крім того, соціологи зазначили тенден-
цію: «Чим молодші респонденти та чим ви-
щий рівень їх доходів та освіти, тим більше 
вони підтримують ідею запровадження ЗНО 
замість вступних іспитів» [3]. 

Висока результативність проходження 
випускниками тестових випробувань ЗНО 
останніми роками вважається одним із го-
ловних критеріїв оцінки стану й навіть 
якості функціонування закладів ЗСО. Слід 
зазначити, що науковці, як і фахівці з 
оцінювання діяльності школи, дедалі 
частіше висловлюються за відмову від тако-
го доволі вузького підходу. Наприклад, ди-
ректор Івано-Франківського РЦОЯО Б. То-
менчук зауважив: «Як на мене, зацикленість 
на підготовці до ЗНО шкодить українській 
освіті не менше, ніж складання рейтингів 
шкіл за результатами зовнішнього 
оцінювання» [6]. Своєю чергою І. Климчук 
зазначає, що оцінка результативності діяль-
ності закладів ЗСО на рівні суб’єкта госпо-
дарської діяльності невід’ємна від оцінки 
діяльності освітніх систем органів місцевого 
самоврядування, обласних, сільських місь-
ких рад, які здійснюють управління у сфері 
освіти. Рівень освіти та її динаміка лише 
частково залежать від результатів діяльності 
самих закладів ЗСО; загалом – це продукт 
сукупності геополітичних, економічних, 
соціокультурних та багатьох інших факторів 
[5, с. 31]. 

Попри наявність нових поглядів на кри-
терії оцінки діяльності школи, репутація 
закладів ЗСО та педагогічних колективів (як 
і окремо взятих вчителів) продовжує тією чи 
іншою мірою залежати від показників ЗНО. 
Відповідно, високою актуальністю відрізня-
ються різного роду моніторингові до-
слідження стану підготовки учнів старших 

класів закладів ЗСО до зовнішнього неза-
лежного оцінювання. Практика засвідчує, 
що при здійсненні моніторингу процесу 
підготовки учнів до ЗНО часто ігнорується 
один із ключових чинників – людський фак-
тор. Це пояснюється тим, що діагностика, 
яка проводиться дослідниками, часто спи-
рається виключно на кількісні показники. 

Дослідниками Хмельницького ОІППО 
було висунуто гіпотезу про те, що часто не-
достатньо висока результативність проход-
ження випускниками закладів ЗСО 
зовнішнього незалежного оцінювання, як і 
незадовільний рівень підготовки учнів до 
нього в низці закладів освіти, обумовлені 
чинниками, які не виявляються кваліметрич-
ними засобами моніторингових досліджень. 
Відповідно, у грудні 2018 р. – лютому 2019 
р. в області було здійснено соціологічне до-
слідження з метою отримання інформації 
про стан підготовки учнів старших класів до 
проходження ЗНО в рамках діяльності за-
кладів ЗСО.  

Перед дослідниками, зокрема, стояли зав-
дання: визначити характер мотивації учнів 
до підготовки до проходження ЗНО; з’ясу-
вати ступінь участі закладів ЗСО в процесі 
підготовки учнів до тестувань ЗНО; виявити 
ставлення вчителів до підготовки учнів до 
ЗНО силами закладів ЗСО; окреслити коло 
потреб вчителів-предметників в аспекті 
підготовки учнів до ЗНО.  

Дослідження здійснювалося методом 
опитування. У ньому взяли участь 1345 
учнів 11-х класів закладів ЗСО та 1009 учи-
телів (із них вчителів української мови – 
19,3%, математики – 17,1%, історії України – 
13,3%, англійської мови – 15%, географії – 
11,7%, фізики – 11,3%, біології – 12,3%). 
60,8% опитаних вчителів працюють у закла-
дах ЗСО, розташованих у сільській місце-
вості; 39,2% – у містах. 40,4% опитаних 
учнів навчаються в закладах ЗСО, розташо-
ваних у сільській місцевості; 59,6% – у 
містах.  

Дослідниками було отримано такі уза-
гальнені дані [4]. 

1) На момент заповнення анкет (кінець 
грудня) 90,6% опитаних учнів 11-х класів 
уже визначилися з тим, які предмети склада-
тимуть на ДПА у форматі ЗНО, тоді як 9,4% 
ще не вирішили для себе це питання. При 
цьому 90,6% опитаних учнів планують по 
закінченні школи вступати до закладу вищої 
освіти, 9,4% – не планують.  

Абсолютно ідентичні відсоткові показни-
ки свідчать про те, що вибір предметів для 
проходження ДПА (ЗНО) залежить виключ-
но від умов вступу до закладів вищої освіти.  
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При тому учням, які не планують навчатися 
у вишах, рішення щодо вибору предметів 
зробити складніше. 

2) Відповідаючи на питання щодо мети, 
яку ставлять перед собою учні при проход-
женні ЗНО, 81,8% зазначили, що хочуть от-
римати якомога вищі бали: це дозволить їм 
вступити до закладу вищої освіти. Цей від-
сотковий показник дещо суперечить тому, 
що вступати до вишів мають намір на 8,8% 
більше учнів (90,6%). Можна припустити: 
частина опитаних учнів планує вступати до 
закладу вищої освіти виключно через напо-
легливість батьків, тобто вони не мають до-
статньої внутрішньої мотивації до навчання 
й складання ДПА (ЗНО) з максимально ви-
сокими результатами.  

12,6% опитаних учнів зазначили, що 
ставлять собі за мету лише подолати поріг 
«склав / не склав». 5,7% хочуть отримати 
якомога вищі бали на ЗНО, хоча не плану-
ють вступати до закладу вищої освіти. Їхнє 
прагнення пояснюється питаннями прести-
жу, самоповаги, небажанням засмутити 
батьків тощо.  

3) Характеризуючи ставлення батьків до 
їхньої підготовки до ЗНО, 84,3% опитаних 
учнів   зазначили, що їхні батьки всіляко 
підтримують їх та хочуть, аби вони склали 
ЗНО з максимально високими результатами. 
Ще 5,5% визнають, що батьки очікують від 
них якомога вищих результатів на ЗНО, про-
те жодним чином не допомагають їм у підго-
товці (не створюють можливості для додат-
кового навчання, не купують необхідну літе-
ратуру, не контролюють, чи готуються учні 
до ЗНО). 10,2% учнів зазначають, що, на їх-
ню думку, батьки не наполягають на тому, 
аби вони склали ЗНО з високими результата-
ми. При цьому 2,7% опитаних учнів вважа-
ють, що їхнім батькам байдуже, якими бу-
дуть результати, тоді як 7,5% учнів зізна-
ються, що їхні батьки наполягають лише на 
тому, щоб був подоланий поріг «склав / не 
склав».  

4) 90,9% учнів зазначили: в закладах 
освіти, де вони навчаються, є педагогічний 
працівник, до якого вони завжди можуть 
звернутися з питаннями щодо ЗНО та з яким 
можуть порадитися з цього приводу. При 
тому 9,1% опитаних учнів відповіли, що та-
кої людини в їхніх закладах нема.  

5) 18,5% опитаних учнів вважають, що 
їхні заклади освіти не приділяють достатньої 
уваги підготовці старшокласників до ЗНО. 
81,5% зазначили, що увага школи до підго-
товки учнів до ЗНО є достатньою. 

6) За словами опитаних учнів, 57,4% з 
них для успішного складання ЗНО займа-

ються з репетитором або репетиторами. 
43,6% самостійно вивчають потрібні теми 
поглиблено (користуючись літературою, ме-
режею Інтернет тощо); 15,8% поглиблено 
вивчають потрібні теми разом з іншими уч-
нями – друзями, однокласниками (корис-
туючись літературою, мережею Інтернет 
тощо); 26,5% лише старанно навчаються на 
уроках і виконують домашні завдання. 

7) Тільки 53,8% опитаних учнів вважа-
ють, що можливо скласти ДПА у форматі 
ЗНО без допомоги репетиторів, лише ста-
ранно навчаючись на уроках в школі та ви-
конуючи домашні завдання. 33,5% зазначи-
ли, що шкільна підготовка з будь-якого 
предмету буде недостатньою для проход-
ження ДПА у форматі ЗНО; 12,7% вважа-
ють, що школа якісно готує учнів до ДПА у 
форматі ЗНО лише з окремих предметів, а 
для решти потрібні репетитори.  

Відповідаючи на це саме запитання, тіль-
ки 66,9% опитаних вчителів зазначили, що 
учень може скласти ДПА у форматі ЗНО без 
допомоги репетиторів, лише старанно навча-
ючись на уроках в школі та виконуючи до-
машні завдання. 26,6%  вважають, що шкіль-
на підготовка з будь-якого предмету буде 
недостатньою для проходження ДПА у фор-
маті ЗНО; 6,5% зазначають, що школа якісно 
готує учнів до ДПА у форматі ЗНО лише з 
окремих предметів, для решти потрібні репе-
титори.  

8) 35,2% опитаних учнів зазначили, що в 
період навчання в 10-му класі на уроках ча-
сто виконувалися тестові завдання формату 
ЗНО з декількох предметів. 32,7% зауважи-
ли, що тестові завдання виконувалися з 
декількох предметів, але рідко. 13,3% зазна-
чили, що тестові завдання виконувалися 
дуже рідко і лише з одного-двох предметів, а 
4,7% – що таке траплялося лише під час кон-
трольних робіт. 14,1% опитаних учнів визна-
ли, що під час уроків у 10-му класі тестові 
завдання формату ЗНО взагалі не виконува-
лися. 

64,3% опитаних вчителів зазначили, що 
під час їхніх уроків у 10-му класі часто вико-
нуються тестові завдання формату ЗНО; 
26,1% визнали, що це відбувається рідко; 
8,8% – лише під час контрольних робіт. 0,8% 
опитаних учителів не пропонують десяти-
класникам під час уроків виконувати тестові 
завдання формату ЗНО. 

9) Відповіді учнів на запитання «Чи вико-
нуються тестові завдання формату ЗНО під 
час уроків в 11-му класі?» розподілилися 
таким чином: 64,6% – виконуються з декіль-
кох предметів і часто; 21,6% – виконуються 
з  декількох  предметів,   але   рідко;  6,5% –  
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дуже рідко і лише з одного-двох предметів; 
3% – лише під час контрольних робіт; 4,3% – 
не виконуються взагалі. 

При цьому 78,1% опитаних вчителів за-
значили, що під час їхніх уроків в 11-му 
класі часто виконуються тестові завдання 
формату ЗНО; 12,6% зізналися, що тестові 
завдання виконуються рідко; 5,6% – лише 
під час контрольних робіт. 3,7% опитаних 
вчителів взагалі не пропонують учням на 
уроках виконувати тестові завдання форма-
ту ЗНО. 

10) Опитані вчителі назвали такі форми 
роботи, які вони використовують для підго-
товки учнів до ЗНО під час уроків: виконан-
ня тестових завдань – 96,2%; аналіз тестових 
завдань – 79,2%; робота в групах – 40,8%; 
інші – менше 1%.  

11) 4,5% учнів на момент опитування 
(кінець грудня) не були ознайомлені з про-
грамами ЗНО з предметів, які складатимуть. 
При цьому 2,8% навіть не знали, що такі 
програми існують, тоді як 1,7% учнів не вва-
жають за потрібне ознайомлюватися з про-
грамами ЗНО. 52,4% опитаних учнів ознайо-
милися  з   програмами  ЗНО  за  допомогою 
вчителів під час уроків; 43,1%  – самостійно, 
на сайтах Українського центру оцінювання 
якості освіти або Вінницького регіонального 
центру оцінювання якості освіти. 

12) 74,4% опитаних учнів зауважили, що 
їм потрібно, щоб у школі проводилися захо-
ди з психологічної підготовки учнів до ЗНО 
(щоб навчитися менше хвилюватися, доціль-
но розподіляти час на виконання різних зав-
дань тощо); 25,6% не потребують такої до-
помоги. Водночас лише 48,8% опитаних 
учнів зазначили, що в закладах, де вони нав-
чаються, проводяться заходи з психологічної 
підготовки учнів до ЗНО; 51,2% визнали, що 
такі заходи не проводяться. При цьому 
88,1% опитаних вчителів зазначили, що в 
закладах, де вони працюють, проводяться 
заходи з психологічної підготовки учнів до 
ЗНО; 11,9% визнали, що такі заходи не 
відбуваються.  

13) 99,1% опитаних вчителів станом на 
момент опитування (кінець грудня) були 
ознайомлені з програмами ЗНО з предметів, 
які вони викладають. 0,9% не були ознайом-
лені; при цьому 0,6% не знали, що такі про-
грами існують, а 0,3% не вважають це за 
необхідне. 

14) 85,2% опитаних вчителів самі щороку 
виконують усі тестові завдання ЗНО з пред-
метів, які викладають. 14,4% виконують ли-
ше деякі завдання, а 0,4% взагалі цього не 
роблять.  

При цьому 38,8% респондентів зазначи-
ли, що вони отримують високі результати й 
що для них тестові завдання не становлять 
складності. 51,5% зауважили, що їхні ре-
зультати є доволі високими, але деякі зав-
дання виявляються для них досить непро-
стими. 9,2% повідомили, що їхні результати 
не є достатньо високими, а для виконання 
деяких завдань їм доводиться користуватися 
літературою, мережею Інтернет тощо.   

15) Упродовж останніх 3 років 39,7% 
опитаних вчителів брали участь у заходах, 
пов’язаних з покращенням підготовки учнів 
до ЗНО, організованих Хмельницьким ОІП-
ПО; 73,4% – у заходах, що проводилися си-
лами методичних служб районів, міст, об’єд-
наних територіальних громад; 22,6% – у за-
ходах, організованих закладами й установа-
ми за межами Хмельницької області (у тому 
числі у форматах вебінарів і курсів у мережі 
Інтернет). 13,1% опитаних вчителів упро-
довж останніх 3 років взагалі не брали 
участь у заходах, пов’язаних з покращенням 
підготовки учнів до ЗНО. 

16) 64,6% вчителів відвідують уроки ко-
лег, котрі працюють з ними в одному за-
кладі, на яких презентується досвід підго-
товки учнів до ЗНО. 50,8% відвідують такі 
уроки в рамках заходів, організованих мето-
дичними службами міст, районів, об’єдна-
них територіальних громад; 28,9% – під час 
навчання на курсах підвищення кваліфікації 
у Хмельницькому ОІППО. 8,3% опитаних 
вчителів не відвідують уроки, на яких пре-
зентується досвід підготовки учнів до ЗНО: 
5,9% – тому що не отримують запрошень, 
2,4% – тому що не вважають це за необ-
хідне.  

17) 35,6% опитаних вчителів зазначили, 
що не потребують допомоги в аспекті підго-
товки учнів до ЗНО. 26,8% вважають, що 
потрібно регулярно проводити методичні 
зустрічі, семінари та інші заходи з питань 
підготовки до ЗНО для вчителів у районах, 
містах, об’єднаних територіальних громад. 
24,2% бажають отримувати методичні реко-
мендації; 19,5% потребують можливості час 
від часу отримувати консультації методистів 
у районах, містах, ОТГ. 11,5% потребують 
час від часу отримувати консультації мето-
дистів Хмельницького ОІППО.  

Дані, отримані дослідниками в ході опиту-
вання, дозволили зробити такі висновки й 
припущення:  

– підготовка до ДПА у форматі ЗНО є 
утрудненою передусім для тих учнів, які не 
планують вступати до закладів вищої освіти; 
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майже 10% одинадцятикласників ще не 
визначилися з тим, які предмети складати-
муть; відповідно, вони не можуть готувати-
ся до тестувань, зосереджуючись на пріори-
тетних предметах;  

– значна частина учнів 11-х класів (біля 
13%) не має достатньої внутрішньої моти-
вації до навчання й складання ЗНО з макси-
мально високими результатами, ставлять 
собі за мету лише подолати поріг «склав / не 
склав»; при цьому 16% учнів не відчувають 
з боку батьків або високих очікувань від 
навчальних результатів їхніх дітей, або ба-
жання стимулювати їх до кращої підготовки 
до ЗНО, що теж, вірогідно, негативно впли-
ває на рівень вмотивованості учнів до нав-
чання й підготовки до ДПА (ЗНО);  
– частина учнів не отримує в закладах 
освіти, де вони навчаються, тієї психологіч-
ної допомоги в процесі підготовки до ЗНО, у 
якій вони мають потребу; спостерігається 
значна розбіжність між висловленнями опи-
таних учнів та вчителів: зазначили, що в 
їхніх закладах освіти проводяться заходи з 
психологічної підготовки учнів до ЗНО, 
48,8% учнів і 88,1% вчителів; це протиріччя 
може свідчити або про недостовірну інфор-
мацію, або про брак поінформованості стар-
шокласників щодо проведення таких за-
ходів; 

– переважна більшість учнів 11-х класів 
задоволена рівнем уваги закладів освіти, де 
вони навчаються, до підготовки до ЗНО; 
водночас спостерігаються певні проблеми: 
19% опитаних учнів вважають, що їхні за-
клади освіти не приділяють достатньої уваги 
підготовці старшокласників до ЗНО, а 9% 
відчувають брак можливості у своїх закла-
дах освіти звертатися до педагогічних 
працівників з питаннями щодо ЗНО та ра-
дитися з цього приводу; це може свідчити 
або про недостатній рівень довіри й ко-
мунікації між учнями й педагогами, або про 
низький рівень поінформованості стар-
шокласників про сервіси, які заклади освіти 
пропонують в аспекті підготовки до ЗНО; 

– 46% опитаних учнів і 33% опитаних 
вчителів вважають, що без допомоги репе-
титорів хоча б з окремих предметів підготу-
ватися до ДПА у форматі ЗНО неможливо, 
тобто школа неспроможна забезпечити 
якісну підготовку учнів до тестувань; це мо-
же свідчити про недостатній рівень навчаль-
ної підготовки в окремих закладах ЗСО, але 
водночас, імовірно, існує вже усталене в 
свідомості учнів упередження щодо невисо-
кого рівня шкільної освіти, яке негативно 
впливає на їхню мотивацію до навчання че-

рез брак довіри до професійності вчителів;  
– суттєва розбіжність між відповідями 

учнів і вчителів щодо частоти використання 
на уроках тестових завдань формату ЗНО в 
період навчання в 10-му класі та певна 
розбіжність між відповідями учнів і вчителів 
щодо частоти використання на уроках тесто-
вих завдань формату ЗНО в період навчання 
в 11-му класі може свідчити або про недо-
стовірність наданої ними інформації, або 
про нерозуміння учнями, що завдання, які 
вони виконують на уроках, відповідають 
формату ЗНО.  

Отже, у системі підготовки учнів стар-
ших класів до ЗНО силами закладів ЗСО 
спостерігається низка суттєвих недоліків. 
Вони стосуються: 1) недостатнього рівня 
поінформованості вчителів про методичні 
сервіси для педагогічних працівників щодо 
підготовки учнів до ЗНО на рівні міста, рай-
ону, ОТГ, області; 2) недостатнього рівня 
методичної підтримки вчителів в аспекті 
підготовки учнів до ЗНО; 3) невисокого рів-
ня позитивної мотивації значної частини 
учнів до навчання, а також розгубленості 
частини учнів при визначенні своїх планів 
на майбутнє, що безпосередньо пов’язано зі 
складнощами при виборі предметів ЗНО й 
підготовки до тестувань; 4) недостатньої 
ефективності або навіть відсутності в деяких 
закладах ЗСО консультаційних і психо-
логічних сервісів з питань ЗНО для учнів, а 
також недостатнього рівня поінформова-
ності учнів про ці сервіси; 5) браку пояснен-
ня учням зв’язку завдань, що виконуються 
на уроках, з підготовкою до ЗНО; 6) недо-
статнім рівнем ефективності співпраці шко-
ли з батьками учнів 11-х класів в аспекті 
мотивування школярів до навчання й підго-
товки до ЗНО, а також в аспекті про-
форієнтації.  

Однією з найсуттєвіших проблем, що 
негативно впливають на процес підготовки 
учнів до ЗНО та на його результативність, є 
брак психологічної підтримки учнів. Це сто-
сується підтримки, яку старшокласники ма-
ють отримувати і з боку закладу освіти, і з 
боку власних батьків. Як зазначає Н. Бобак, 
нерідко трапляється ситуація, коли випуск-
ник, попри гарну підготовку в аспекті знан-
ня навчального предмету та володіння 
навичками розв’язання задач, не справляєть-
ся з екзаменаційними завданнями через брак 
упевненості у своїх силах, нездатність 
управляти власними емоціями тощо. Не-
адекватність самооцінки, недостатнє уявлен-
ня про саму процедуру ЗНО, а також від-
сутність підтримки з боку дорослих можуть 
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призводити до підвищеного рівня тривож-
ності [1, с. 12].  

Не менш вагомою перешкодою високій 
результативності складання тестових випро-
бувань ЗНО випускниками шкіл є негативне 
ставлення вчителів до власної ролі в процесі 
підготовки учнів до ЗНО або недооцінка 
важливості цієї ролі.  Утім, як зазначає 
О. Грінченко, потрібно ставити питання про 
підготовку до ЗНО не лише учнів, а й вчи-
телів. Цей процес має спонукати творчо 
працюючих учителів до постійного підви-
щення рівня своєї професійної компетент-
ності [2, с. 76].  

Дані, отримані в ході дослідження, доз-
воляють сформулювати низку рекомендацій 
керівникам закладів ЗСО, а саме:  

– стимулювати вчителів до участі в мето-
дичних заходах з питань підготовки учнів 
до ЗНО, в містах, районах, ОТГ, області; 

– посилити увагу до ознайомлення вчи-
телів з програмами ЗНО з навчальних пред-
метів, які вони викладають, з особливостя-
ми тестів формату ЗНО тощо; 

класів про особливості тестів формату ЗНО, 
відповідні програми з навчальних предметів, 
про зв’язок завдань, що виконуються на уро-
ках, із підготовкою до ЗНО; 

– забезпечувати надання закладом психо-
логічної підтримки учням 11-х класів у про-
цесі підготовки до ЗНО; 

– забезпечувати консультаційну підтрим-
ку учнів 11-х класів з питань підготовки до 

ЗНО та вибору навчальних предметів для 
складання тестувань ЗНО; 

– посилити увагу до профорієнтаційної 
роботи з учнями та надавати інформаційно-
консультаційну допомогу учням при виборі 
предметів для проходження ЗНО; 

– приділяти більше уваги співпраці шко-
ли з батьками учнів випускних класів з ме-
тою здійснення просвітницької роботи щодо 
формату ЗНО, створення умов для успішної 
підготовки учнів до ЗНО, надання психо-
логічної підтримки учням при підготовці до 
ЗНО тощо. 

Методичним службам міст, районів, ОТГ 
рекомендовано: 

– регулярно проводити методичні 
зустрічі, семінари та інші заходи з питань 
підготовки учнів до ЗНО для вчителів райо-
ну, міста, ОТГ; 

– посилити увагу до інформування вчи-
телів про програми ЗНО з навчальних пред-
метів, які вони викладають, про особливості 
тестів формату ЗНО тощо; 

– доводити до закладів ЗСО інформацію 
про графік і формат консультування вчи-
телів міста, району, ОТГ з питань підготов-
ки учнів до ЗНО; 

– розробити рекомендації керівникам за-
кладів ЗСО щодо співпраці школи з батька-
ми в аспекті підготовки учнів до ЗНО з ак-
центом на позитивне мотивування учнів до 
навчання, психологічну підтримку, допомо-
гу у виборі предметів ЗНО. 
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