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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ У 

НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ І.ЗЯЗЮНА 

 

Постановка проблеми. Реалії ХХІ століття з його наростаючи-

ми тенденціями глобальних, регіональних викликів та загроз, природ-

них і техногенних катастроф, політичних і соціальних кризових явищ, 

фінансових депресій і військових агресій вимагають від Людства якіс-

но іншого світоглядного осмислення, адекватних дій, консолідованих 

зусиль і боротьби за власну безпеку, виживання, сталий розвиток. Для 

виховання, формування компетентнісних характеристик особистості та 

суспільства важливим є впровадження в теорію і практику цінностей 

ключового педагогічного принципу культуровідповідності, сповідува-

ного вченими-педагогами України.  

Основна мета. Показати, що навіть ефективне застосування 

найрізноманітніших науково-технічних засобів й інструментів, уніка-

льного потенціалу знань і компетентностей не завжди забезпечує ба-

жаний результат, стабілізацію і суспільний прогрес. Очевидно, для 

гармонії стосунків Людини з Людиною, Природою, Світом і безпечної  

життєдіяльності, глобальній і національним системам освіти потрібен 

не лише досконалий прагматизм, але передусім культурологічний під-

хід, високий гуманізм, гуманітаризація змісту освіти, що олюднюють 

сенс буття.  

Виклад основного матеріалу. Народи і держави мають нарешті 

усвідомити, що цінності етики, моралі, естетики, загальнолюдських 

принципів і поведінкових норм, національних культур і традицій сут-

тєво впливають не тільки на свідомість, почуття, ідеали, позиції, але й 

на логіку поведінки і прийняття рішень політичного, економічного, 

соціального, екологічного, гуманітарного, технічного, міжнародного 

характеру. Ті цивілізації, імперії, держави і нації, які ігнорували зако-

номірностями цих правил, неминуче розкладалися. Дуже по-сучасному 

звучить сказане більше 90 років тому українським просвітником 

В. Липинським: « Вавилон розложився і загинув старий Рим, тому що 

його матеріальна техніка переросла його громадську мораль. Ми за-

блудилися в тенетах зовнішнього прогресу і загальмували процес ети-

чного удосконалення» [1]. 
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Справді, суспільне життя завжди потребуватиме  культури – ду-

ховної, естетичної, етичної, громадянської, яка опирається на грунт 

світової й національної спадщини. За таких умов людські помисли і 

вчинки матимуть благородніший, гуманніший і продуктивніший ха-

рактер. Саме культурні цінності народжують і оберігають життя, фор-

мують ідеали й життєві смисли, творять любов до ближнього, народу й 

людського роду, рідної землі, природи, Батьківщини. Культура пе-

редусім потрібна для особистісного саморозвитку як засобу духовного, 

інтелектуального, фізичного становлення.  

Потреба культури непідвладна ні часу, ні етнічним чи гео-

графічним ознакам. І гасло світової спільноти у ХХІ столітті, що 

«кожна культура має бути почутою» є одним із найбільш гуманістич-

них, бо в його основі – людська особистість і життєздатність народу, 

який без культури не сформує сильну державу, здорову і творчу націю, 

благородних чоловіків і прекрасних матерів, відважну і вдячну молодь. 

Як земля потребує благодатної вологи, так людство мусить безперерв-

но насичуватися прагненням «годуватися» культурою, що є універ-

сальною ознакою для всіх часів і народів. Їхню душу здатен творити 

лише «культурний обробіток», уможливлюючи виживання, поступ і 

прогрес. Найспокусливішими «гастрономічними ідеалами» не можна 

підмінювати високі й вічні цінності.  У ХІХ ст. видатний американсь-

кий поет, гуманіст і демократ У. Уїтмен, осмислюючи проблеми циві-

лізаційного поступу людства, писав: «я з гордістю і радістю вітаю і 

кораблі, і машини, і ферми, віддаючи їм данину захоплення, але люд-

ська душа не може задовільнитися тільки ними. Опираючись на них 

(як опираються на землю ногами), душа прагне вищого…»[2]. Згаду-

ючи цей вислів, обмірковуючи значимість «педагогіки добра» Івана 

Зязюна для сучасної української освіти, переконуюсь, що в ній міс-

титься саме ця «вищість» етично-естетичного сприйняття світу.   Спо-

відування цінностей «філософії серця» наділяло його здатністю розви-

вати і реалізовувати великі педагогічні принципи: культуровідповідпо-

відність,  природовідповідність, народність, а «передача і опанування 

українським народом культурних цінностей в їх історичному розвит-

ку» стала для нього методологічним правилом вченого і громадянина. 

Хоча Історія, яку безупинно пише  

Час, часто закриває занавіскою для нас великі і малі діяння осо-

бистостей, народів, держав, цивілізацій, інколи наділяючи  шансом їх 

розгледіти у цьому вічному коловороті для «мертвих, живих і ненаро-

жденних». Проте все втрачене і все набуте у вічному космосі буття 
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залишає свій слід. Різний. Така природа життя. Але є явища, люди, їхні 

вчинки, що володіють здатністю впливати на сутність життєдіяльності 

впродовж багатьох поколінь. Іван Зязюн викарбував власний слід в 

освітньому просторі як учений-педагог своєю людино центричною 

парадигмою, яка суголосна вимірам сьогодення і майбутнього, актуа-

лізовуючи завдання, до яких має залучатися освіта, наукова і практич-

на педагогіка. Як з допомогою культури змінювати сучасний агресив-

ний, нетолерантний, мілітарний і конкурентний світ на краще?  Чи є в 

цьому нагальна потреба? Очевидно. Адже важко стверджувати, що 

нинішня цивілізація, яка нині знаходиться, на жаль, у стані безперерв-

них воєн  (більше 80 з часів Другої Світової), стає гуманнішою. Щоро-

ку світ витрачає 14-15 трлн дол  на озброєння, коли більше 2,5 млд 

землян відчувають гостру нестачу питної води, близько 1млд голоду-

ють, а 250 млн дітей не відвідують школу. Такою є візитна характерис-

тика світової спільноти у ХХІ столітті. А наша біль - десятки тисяч 

втрачених людських життів на сході України, як наслідок «гібридної» 

агресії Росії, є тому підтвердженням. Аргументи сили випереджають 

силу аргументів, корисливість і насильство – етику і мораль.  Тому 

місія освіти, науки, педагогіки полягає в олюдненні  сучасного Світу. 

Для цього необхідно зреалізувати універсальну ціннісну потребу – 

культура відповідно до Саміту Світу (Ріо-2012) має стати основою для 

сталого розвитку людства, а культурна політика, опираючись на резо-

люцію Декларації  Ханчжоуського  міжнародного конгресу ООН «Ку-

льтура: ключ до сталого розвитку» (2013р.), ставатиме головною під-

валиною національної безпеки.  

В аналітичних матеріалах Національного інституту стратегічних 

досліджень зазначається:«Значення культури як складової політики 

національної безпеки пов’язано не тільки із завданнями нейтралізації 

актуальних загроз. Не менш важливою є констатація того, що ефек-

тивна культурна політика сприяє розвитку креативного потенціалу 

українського суспільства та є ціннісною складовою сталого розвит-

ку».[3] Практика засвідчує, що Україна, по-перше, без культури не 

може мати  стійкого позитивного іміджу у світі. Серед усіх асоціацій, 

які у свідомості європейців пов’язуються із Україною, майже немає 

згадувань явищ зі сфери культури. По-друге, держава і суспільство 

мусять бути свідомими того, що впровадження кардинальних соціаль-

но-економічних реформ має пряму залежність від розвитку культури. 

У широкому значенні вона є основою безпеки нації й держави, забез-

печуючи їхню конкурентоспроможність, і найбільш потужним чинни-
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ком формування громадянського суспільства, його патріотизму, дер-

жавності, цивілізаційної освіченості. 

 Вектор гуманізації й гуманітаризації української освіти зробить 

її більш якісною і національно-зорієнтованою як для опанування нові-

тніми знаннями, компетентностями, уміннями, так і для творення здо-

ров,язбережного соціокультурного середовища, етичного виховання  

особистості у ставленні до живої і неживої природи. Тому мета, моти-

вація, засоби, ресурси і напрями для досягнення завдань «освіти куль-

турної» мають бути більш публічними і зрозумілими також поза 

межами професійного середовища. Аристотель у своїй «Політиці» 

стверджував, що «благо за всіх обставин залежить від дотримання 

двох умов: одна з них – правильна постановка завдання і кінцевої мети 

будь-якого роду діяльності, друга – віднайдення будь-якого роду засо-

бів, які приведуть до кінцевої мети»[4].Але для того, щоби виконувати 

ці вічні аристотелівські правила недостатньо мати лише здорове педа-

гогічне середовище, потрібні передусім розуміння і політична воля 

тих, хто відповідає за матеріальне і духовне благополуччя своїх грома-

дян, тобто влади. Вона мусить усвідомити і діяти відповідно осново-

положної закономірності, що «державою-лідером у світі буде та, як 

зазначав академік І. Зязюн у «Педагогіці добра», яка створить най-

більш ефективну систему шкіл, коледжів, ліцеїв, гімназій, щоб макси-

мально розвивати інтелектуальний і морально-почутттєвий потенціал 

своїх громадян…». Він був одержимий ідеєю, що Україна в майбут-

ньому перебуватиме у сузір’ї найрозвиненіших країн світу, а її грома-

дяни будуть культурно неповторними, духовно і матеріально благопо-

лучними і щасливими. Тому він закликав до певної внутрішньої охай-

ності всіх тих, хто має відношення до освіти. А полягала ця якість в 

тому, щоби науковцям і практикам «уважно і прискіпливо, правдиво і 

ситуаційно незалежно аналізувати стан справ в освіті, допомагати по-

літикам і урядові орієнтуватися у світових ставленнях до освіти, її 

впливовості на національний прогрес» [5].  

На рівні імперативу було його переконання, що економічна, со-

ціальна, духовна криза переслідуватиме суспільство до тих пір, допоки 

не відновиться і не зростатиме рівень освіти. При цьому його триво-

жив як низький загальноосвітній рівень населення, так і різке погір-

шення умов організації і проведення навчально-виховного процесу, 

критичне недофінансування матеріальної бази освітньої галузі, що 

призводить до негативних суспільних явищ.  У полі зору вченого і пе-

дагога знаходилися всі чутливі проблеми – від підручника, бібліотек, 
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фізкультурних залів і басейнів, харчування, інформатизації, змісту 

освіти і до соціального статусу педагога, престижу вчительської про-

фесії. Філософічність не заважала йому достатньо емоційно реагувати 

на спроби політичної і відомчої бюрократії необ,єктивно оцінювати 

стан справ в галузі освіти і науки,  а отже і неправильно визначати своє 

місце в системі міжнародних координат. Для нього було важливим, 

щоб солодка фраза очільників не підмінювала етичного чину, щоб ук-

раїнську культурність не вимінювали на розмиту полікультурність, а 

критично великої кількості владолюбців, які не сповідують Україну як 

духовну, ідейну, політичну і національну цінність, ніколи на нашій 

землі не було забагато. Іван Зязюн застерігав від переобтяження влади, 

як і освіти, науки, культури,  посередностями, які часто  «успішно» 

власні некомпетентності і бездуховність компенсують цинізмом, кола-

боранством, зрадництвом і запопадливістю. «Передній ряд» має наре-

шті зрозуміти, що сучасний цивілізований світ, конкурентоспромож-

ність держав тримається, за словами Зязюна, на трьох китах – «освіті, 

праці, капіталі». Справді, модерна національна освіта, продуктивна 

високотехнологічна праця, людський капітал є визначальними факто-

рами сталого розвитку провідних держав світу. Отже культура влади є 

культурою ставлення до освіти і науки. Пригадую  емоційний виступ, 

виголошений майже 20 років тому І. Зязюном на загальних зборах 

АПН України, який окреслив сутнісні культурологічні виміри освіти 

та їхню пріоритетність в умовах становлення української держав-

ності». «Порадіємо з того, писав він у рік української педагогіки, що 

ми є очевидцями позитивних зрушень у царині розвою нашої духовно-

сті, у поверненні до вжитку і соціального відтворення історичних над-

бань національної культури в галузі історії, літератури, мистецтвоз-

навства, педагогіки».   

Висновки. Посутнім є те, що його світосприйняття, оцінки, 

висновки, осучаснені педагогічно-психологічні підходи були відчутно 

суголосними з ідеями відомих українських педагогів і просвітників: 

Г. Сковороди, П. Юркевича, Б. Грінченка, І.Огієнка, Г. Ващенка, 

С. Русової, В.Сухомлинського, К. Ушинського. Він був і залишається 

одним з небагатьох представників академічної педагогічної еліти, який 

сповідував «філософію серця» у вихованні людини, народу, нації, доб-

ре усвідомлюючи сам і передаючи іншим значущість принципів 

народності і громадянськості. Його світоглядне бачення і педагогічна 

дія, громадянський чин й ідеалізоване почуття у ставленні до свого 

Роду і Народу унеможливлювало присутність у власному «Я» деклара-
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тивності, запопадності й позірної ідейності. Адже згідно його мораль-

но-етичної установки виховання громадянина під силу тільки 

справжньому громадянину. Попри всю значущість освіти для розвитку 

економіки і технічного прогресу він все ж таки був зорієнтований пе-

редусім на потреби Особистості, і  всі суспільні явища, факти 

оцінював з огляду людського розвитку. Його педагогіка опиралася на 

осягнення духовності, що твориться на засадах національної культури, 

на культурні цінності, здобутки, що формують, як він писав, «непо-

вторність і велич національного духу людини». Ігнорування «націо-

нального» в освіті спричинювало непоправні втрати для розвитку нор-

мальної людської психології, яка, наголошував І.Зязюн, «позанаціо-

нальною ніколи не була і бути не може». А тому саме народна культу-

ра є основою духовності, а не примітивний «маскульт», тиражування 

якого в Україні досягло небачених розмірів, спотворюючи людські 

душі агресивністю, жорстокістю, відчуженістю від ріднокультурного і 

рідномовного, втрачаючи самоповагу, творчі поривання й життєствер-

дні ідеали.  

Ціннісний вимір педагогіки Зязюна полягає передусім у розроб-

ці і впровадженні концепції професійного становлення педагога, який 

працює і творить у найважливішому державному інституті соціального 

відтворення. Був час, коли він ініціював  прийняття Закону про Вчите-

ля, вважаючи, що без піднесення його культурного, академічного, 

професійного рівня і соціального статусу українській освіті не досягти 

рівня  світових стандартів. Завжди тішив себе надією, що саме вчитель 

є оберегом України. Учителя сприймав не як професію, а як «вічну 

сповідувану і вічно живу цінність, непідвладну Часу…», яка  ростить і 

оберігає народ, Вітчизну. Творчість Зязюна характеризується  післямо-

вою  до «Педагогіки  добра», оскільки в ній він виокремлює своїм об-

разним зверненням особливу місію Педагога: «Мій народе, моя 

Україно! Жодне із цих творінь людських на Ваших тернах не посміє 

життям своїм Вас зрадити чи Вас проігнорувати, бо народжені вони 

для єдиного: Вас віншувати. Як батька – матір, як рід свій великий, як 

рідну землю, як свою єдину Батьківщину! Не вина тих, що не вміють 

це робити або не хочуть, то їх велика біда і особиста трагедія – не 

навчені, не виховані, не облагороджені великою метою Добра і Лю-

бові, Істини і Краси. Ці життєдайні начала і кінцеві результати людсь-

кого життя перебувають у руках Учителя.» [6]  Сказано чесно, щиро, 

патріотично і професійно. У цьому його людяність, громадянськість, 
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державність, педагогічність та історичний переклик з ідеями українсь-

кого просвітництва і народної  педагогіки «Добра».  

Тому перспективу наукових розвідок в галузі педагогіки, від-

повідно стратегічних цілей держави й інтересів людини, слід розгляда-

ти в контексті досліджень проблем творення громадянського суспільс-

тва і конкурентоспроможної нації на засадах філософії культу культу-

ри (передусім національної) в освіті. 
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ПЕДАГОГІЧНІ І ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ Г. С. СКОВОРОДИ 

У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ АКАДЕМІКА ЗЯЗЮНА І. А. 
 

Г. С. Cковорода – видатний український філософ і педагог залишив 

нам, його землякам і послідовникам, значну літературну спадщину. 

У всіх своїх роботах: філософські трактати, діалоги, притчі, 

байки, пісні, листи він у різних формах розглядав питання, пов’язані з 

організацією процесу навчання і виховання, використання освітніх 

технологій і методик підготовки вчителя, формування у молодих лю-

дей потреби навчатися постійно, системно, на протязі всього життя. 

Як в Україні, так і за кордоном, особистість Г. С. Сковороди і 

літературна спадщина широко досліджується і використовується. Біб-

ліографія творів, присвячених його творчості, на початок ХХІ сторіччя 

http://www.niss.gov.ua/articles/2130
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перевершила десятки тисяч найменувань [1]. Це свідчить, що тисячі 

дослідників у всьому світі, в тім числі вітчизняних філософів, педаго-

гів і літераторів, ретельно досліджують спадщину Г. С. Сковороди. 

В сучасних умовах значно зріс інтерес до його творчого наробку 

науковців-педагогів. 

Значну увагу сковородинівській педагогічній спадщині приді-

ляють науковці Києва, Харкова, інших регіонів. Плідно працюють на-

уковці НАПН України та науково-дослідних підрозділів НАН України. 

Харківський національний технічний університет «ХПІ», Харківський 

національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди прово-

дять щорічні наукові конференції і Сковородинівські читання, на яких 

безпосередньо і через призму досліджень сучасних науковців, присвя-

чених творчості Г. С. Сковороди, включають до наукового обігу різні 

наробки його педагогічної спадщини. 

Особливе місце посідають дослідження педагогічної і філософ-

ської спадщини універсального науковця академіка Івана Зязюна. 

І. А. Зязюн по достоїнству названий універсальним науковцем 

[2]. На думку академіка І. Д. Беха, він науковець і педагог-новатор, 

який через ним визначений стратегічний орієнтир: філософія, психоло-

гія, дидактика обґрунтував шляхи практичного удосконалення освіти. 

Його думки почули освітяни України і багатьох країн світу. У науко-

вий обіг увійшли поняття: педагогіка добра, педагогічна майстерність, 

педагогічна техніка, гуманізація змісту освіти, науковий світогляд і 

наукове мислення вчителя, наукові знання освітян, наукові цінності 

освітян [3]. Саме проблеми цінностей і їх ієрархія значне місце займа-

ють у філософській і педагогічній спадщині Г. С. Сковороди [4]. При 

запровадженні світського навчання Г. С. Cковорода визначав світ як 

єдність двох натур: видимої – твориво і невидимої – Бог. Невидима 

натура, на його думку, пронизує і тримає усе твориво. Вона скрізь і 

завжди була, є і буде. Ми бачимо людське тіло, але розуму, що прони-

зує і тримає його, не видно. Не дивно, що Бога називали Всесвітнім 

або Вищим Розумом. 

Відзначимо, що академік І. А. Зязюн, формулюючи ієрархію 

цінностей, вказував, що Бог знаходиться на вершині цінностей. Все це 

втілюється в таких проявах: Добро, Краса, Істина. 

Божа воля, як зовнішній прояв Бога, має багато імен 

(Г. С. Сковорода): Образ Божий, Світло, Слово, Доля, Благодать, Сила 

Божа, Камінь віри, Істина. Через ці прояви Божої премудрості і спира-

ючись на десять Законів Божих, Г. С. Сковорода пропонував своїм уч-
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ням ступені оволодіння кращими рисами вихованості, яка під впливом 

їх усвідомлення стає здатною до справжньої доброчесті. Будучи гли-

боко обізнаним із поглядами Г. С. Сковороди, І. А. Зязюн дійшов ви-

сновку, що Бог, релігія, як окрема сфера культури, володіють найпо-

тужнішим аксіологічним потенціалом. 

Сковородинівські ідеї присутні і в багатьох інших наукових об-

ґрунтуваннях І. А. Зязюна і вдало пристосовані до сучасних потреб 

удосконалення освіти і виховання. Є всі підстави, – відмічав академік 

І. А. Зязюн у згадуваній монографії, – зробити висновок про те, що 

специфіку цінностей, їх вияв і функціонування в суспільстві визнача-

ють не суб’єктно-об’єктні, а саме міжсуб’єктні відносини, в яких вони 

і реалізуються [3]. 

Якщо педагог не бачить у своєму учневі ексклюзивної цінності, 

не підтверджує це своїми почуттєвими станами, що відображають по-

няття: повага, любов, добро, свобода, краса, совість і т. ін., учень може 

втратити свою необхідність для вчителя, для школи, для Батька-

Матері, для суспільства, для Батьківщини. 

Саме навколо цієї ідеї Г. С. Сковорода сформулював положення 

про те, що в освіті головними є суб’єктно-суб’єктні відносини, рівень і 

ефективність яких неодмінно проявляються у вчинках. Цей висновок, 

продовжений у працях І. А. Зязюна, надто по-сучасному звучить і ви-

кладений у недавно сформульованій МОН України концепції «Нова 

українська школа» [5]. 

Багато років академік І. А. Зязюн вдало поєднував діяльність 

наукову і виступав у ролі «практикуючого науковця» на посадах рек-

тора, міністра, директора науково-дослідного інституту. Безцінними як 

для науки, так і для практики є його дослідження науковця і робота по 

їх імплементації у такий спосіб як «краса педагогічної дії». 

Сковородинівські ідеї знайшли втілення у науковому обґрунту-

ванні шляхів удосконалення системи педагогічної освіти в цілому і 

підготовки вчителя як основного виконавця на практиці становлення 

гуманної, демократичної освіти, використання здоров’язберігаючих 

педагогічних технологій в освіті. 

Значне місце у дослідженнях академіка І. А. Зязюна відведено 

якості навчання і виховання, становленню сучасного вчителя. В робо-

тах «Педагогіка добра: ідеали і реалії», «Педагогічна майстерність» 

[6, 7] послідовно і науково обґрунтовано шляхи удосконалення і під-

вищення якості шкільної освіти і виховання. В них одночасно подаєть-

ся широкий спектр науково-педагогічних поглядів Г. С. Сковороди. 
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Готуючи своїх студентів до самостійного життя і «благородних 

вчинків», Григорій Савич наполягав на недопущенні несистемного і 

спрощеного погляду на навчання. Навчання справа не проста і навіть 

важка, якщо за неї братися без самопізнання і без «сродності» до обра-

ного фаху. Якщо ж ця справа обрана добровільно і свідомо і «по-

сродності», вона потрібна і приносить насолоду, то перестає бути важ-

кою. Більше того, вона веде до справжнього щасливого життя. 

Г. С. Сковорода переконував учнів, що щастя ні від небес, ні від землі 

не залежить. Щасливий той, хто навчиться вміло поєднувати свій «по-

сродності» визначений інтерес із інтересом загальним.  Це єдино вір-

ний шлях до щастя. 

Приємно констатувати, що кожен твір і кожна думка педагога 

Сковороди і педагога Зязюна співзвучні і співпадають у остаточних 

висновках. Ідеї педагогіки добра, започатковані попередниками, в тім 

числі Г. С. Сковородою, це стосується і «педагогіки краси»,  отримали 

своє сучасне забарвлення і практичну цінність. 

Г. С. Сковорода залишив нам цілу низку обґрунтувань і порад, 

які і сьогодні не втратили своєї актуальності. Він, звертаючись до ба-

тька, радить, перш за все, посіяти зернятко, з якого виросте щось прек-

расне, чудесне, дивовижне й преславне, яке обов’язково з’явиться, ко-

ли настане його час. Бог – серце Всесвіту, а наше серце – це наш Гос-

подь і Дух. Якщо батькам вдасться виплекати отаке серце, то вони як 

би стануть батьками вдруге, батьками по справжньому, а їх діти ста-

нуть правдивими, доброчесними й самодостатніми. 

У десяти основних компетенціях учня середньої школи, ви-

писаних у Концепції нової української школи, втілилися думки 

Г. С. Сковороди і академіка І. А. Зязюна. 

У їх поглядах акцентується увага на якісному вихованні: як у 

процесі навчання, так і «діатрибі» – дозвіллю як іншій формі про-

цесу виховання.  

Культурне дозвілля, спорт, на думку обох, це ліки для ожив-

лення серця. Безцінними для нас, у теперішній педагогіці, є виснов-

ки про добре виховання і добре навчання. Їх основою є: а) добре 

народити; б) зберегти дитині здоров’я; в) навчити вдячності. 

Бажано, щоб у всіх намірах і поглядах про шляхи і методи 

модернізації освіти і виховання нам завжди вдавалось втілювати у 

життя педагогічні погляди і роздуми Г. С. Сковороди і універсаль-

ного науковця, практика-новатора академіка І. А. Зязюна. 
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Це дозволить ні на мить не забувати про роль освіти у суспі-

льстві, яка одна зможе забезпечити становлення незалежної Украї-

ни зусиллями вихованої на кращих традиціях доброчинності сучас-

ної молоді і вести останню дорогою миру і щастя. 
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Гуревич P.C., Каплінський В.В. 

м.Вінниця, Україна 

  

ЛЕКТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ 

ШКОЛИ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА УСПІШНОСТІ 

ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Постановка проблеми. Лекція є найдавнішою формою органі-

зації навчання у вищому навчальному закладі і донині  посідає одне з 

найбільш важливих місць серед інших організаційних форм навчання. 



  

 

НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА І.А.ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО СОРАТНИКІВ ТА УЧНІВ 

 

14 
 

Серед науковців та викладачів немає однозначного ставлення до 

лекційної форми викладання. Останнім часом все гучніше звучать ар-

гументи проти лекції. Однак, вдвічі більше аргументів наводять за 

лекцію, найпереконливіші серед яких наступні: можливість викласти в 

узагальненому та систематизованому вигляді великий обсяг матеріалу; 

можливість оперативно ознайомити слухачів з новітніми науковими до-

сягненнями; можливість реалізувати виховний потенціал лекційного ма-

теріалу, мотивувати студентів, підсилювати інтерес до навчальної дисци-

пліни. Відмова від лекцій – це відмова від багатих можливостей інтелекту-

ального та особистісного впливу на студентів викладача, його прикладу, 

його майстерності, демонстрації його творчого самовираження та власного 

досвіду, від можливості спонукати до професійного самовдосконалення та 

самовиховання студентської молоді. Слід зауважити, що всі перераховані 

плюси лекції можуть бути зреалізовані лише за умови високого рівня лек-

торської майстерності викладача. 

Мета статті полягає у визначенні шляхом аналізу психолого-

педагогічної літератури, спостереження за діяльністю викладачів та    

узагальнення власного досвіду викладацької діяльності умінь, які є 

найважливішими складовими лекторської майстерності викладача 

вищого навчального закладу. 

Виклад основного матеріалу. Головна ціль діяльності лектора 

полягає не стільки у тому, щоб повідомити певний обсяг знань студе-

нтам, скільки у тому, щоб забезпечити їхню зустрічну активність, 

тобто створити всі необхідні умови для того, щоб студенти захоті-

ли «взяти» те, що пропонує викладач на лекції.  Тут і необхідна  май-

стерність, яка, на думку І. Зязюна, постає як найвищий рівень діяль-

ності, її якісний результат, як вияв творчої активності педагога[1]. 

Безліч разів доводилось переконуватись в тому, яке велике зна-

чення в роботі педагога належить умінню вибрати оптимальний ва-

ріант початку спілкування на лекції, скільки від того, чи зуміє він ви-

кликати живу реакцію і «зачепити» свідомість, налаштувати і «набли-

зити» до себе аудиторію на початку лекції, і буде залежати подальше  

комунікативне завоювання студентів.  

Знати матеріал – найперша умова успішної діяльності лектора, 

оскільки його свобода, впевненість, розкутість з’являються лише в 

результаті міцних знань. Однак змістовна, цінна думка потребує дос-

коналої форми. Деякі викладачі вищого навчального закладу (навіть 

досить ерудовані), надаючи перевагу знанням, майже повністю ігно-

рують форму і способи їх передачі. «Стиль – це одежа наших думок, - 
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зауважував  Честерфілд, - і якими б вірними не були ці думки, якщо 

твій стиль необтесаний, вульгарний та грубий, це одразу ж відобра-

зиться на твоїх думках. І їх так само погано приймуть, як і тебе самого, 

коли ти, будучи гарної статури, почнеш ходити брудним, обірваним і в 

облатках» (3, 14).   

Важливим складником лекторської майстерності є вміння 

урізноманітнити зміст лекції фактами, прикладами, порівняннями, 

що активізують його сприйняття.Так, наприклад, будуючи деякі 

лекції за законами кіномистецтва, де монологи чергуються з діалога-

ми, змінюються окремі епізоди, різноманітні факти, ми сприяємо 

більшій ефективності та результативності в порівнянні з традиційни-

ми. Про це свідчать уривки зі студентських відповідей, отриманих ме-

тодом незакінчених речень, що передбачали виявлення зворотнього 

зв'язку зі слухачами під час лекції («Я з великим інтересом слухаю ту 

лекцію, яка…»): «Лекція справила незвичайне враження завдяки своїй 

неординарності і різноманітності методичних прийомів. У мене таке 

відчуття, ніби подивилася фільм або прочитала книгу»; «Мені 

здається, що якщо інші лекції будуть проведені точно так саме, то 

сьогоднішнього ефекту мати вже не будуть»; «Слухаючи лекцію, я 

все дуже образно уявила і перенеслася в світ, зображений Вами».  

Не менш важливим є вміння дотримуватися логіки у викладі 

змісту і  підводити до логічного його сприйняття. Хоча, бувають випад-

ки, коли при начебто відсутності зовнішньої логіки викладу, лектор вміє, 

викликаючи певні асоціації в слухачів, підводити до внутрішньої логіки 

сприйняття. Тут ідеться про вищий рівень даного вміння. Досить велике 

значення має стиржнева ідея лекції, яка і є тим елементом, що зв’язує 

окремі положення і судження в логічний ланцюжок.  

Часто та чи інша лекція залишає глибокий слід у пам’яті і набу-

ває особистісної значущості завдяки вдалій метафорі, яскравій деталі, 

афоризму чи порівнянню. Образні засоби допомагають загострити увагу, 

узагальнити сказане, ефективніше вплинути на слухачів. Це підкреслює 

значення вмінь ефективно використовувати виразні, образні засоби та 

виявляти емоційне ставлення до повідомлюваної інформації. Ці вміння 

ґрунтуються не тільки на володінні образними засобами, а й інтонаційним 

багатством мовлення. Дослідження психологів показують, що інтонація, 

виражаючи оцінку фактів дійсності і будучи засобом вираження емоцій, 

сприймається раніше, ніж інформація і може бути вирішальною в інтер-

претації значення висловлювань.   
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Цілком очевидна важливість уміння акцентувати уваги на го-

ловному, істотному, що досягається як за допомогою інтонації, так і 

вербальним шляхом: попереднє акцентування уваги на головних дум-

ках, варіативне їх повторення в стислій формі, підведення до них за 

допомогою тих чи інших словесних конструкцій тощо.  

Епіграфом до розуміння ролі  наступного вміння могли б слу-

жити поетичні рядки О. С. Пушкіна: «... де мало слів, там більша їх 

вага». А.Чехов називав його вмінням скорочувати фрази до “розміру” 

думок. Головний принцип лектора, який  опанував лаконізмом, такий: 

«Краще сказати менше, але “для всіх”, ніж сказати про все і ні для ко-

го». Формування даного вміння – серйозна робота зі “словом”, яка ба-

зується на баченні головного і зайвого та позбавленні від останнього, 

як в легенді про скульптора, який, бачачи в брилі каменя свою май-

бутню скульптуру, відтинав все зайве. 

Важлива роль належить умінню використовувати елементи ро-

зумного і доречного гумору, оскільки успішність комунікативної діяль-

ності лектора  багато в чому залежить і від того, чи вдається йому  

підняти емоційний тонус слухачів, зняти втому, розрядити напружену 

атмосферу, переключити увагу, освіжаючи свідомість і чуттєво-

емоційну сферу. Вміння дотримуватися почуття міри – це  вміння 

вчасно зупинитися, змінити, переключитися, натиснути на “внутрішні 

гальма”, відмовитися, не переграти тощо.   

Висновок. Дискусія щодо доцільності застосування лекції у 

ВНЗ в умовах  стрімкого розвитку інформаційних технологій цілком 

закономірне явище.  Завдяки науково-технічному прогресу в лекції як 

основної форми організації навчання в сучасній  вищій школі 

з’являються все більше і більше  конкурентів – інноваційних форм, 

способів і засобів отримання інформації. Однак відмовитись від лекції 

як форми організації навчальної діяльності студентів з тієї причини, 

що з’явились новітні інформаційні технології, – це всеодно що відмо-

витись від класики в музиці, літературі, образотворчому мистецтві. 

Класика не може бути застарілою або такою, яка себе вичерпала. Тому 

краще вести мову про пошук шляхів удосконалення лекції, її орієнтації 

на розвиток сучасного  студента, підвищення рівня лекторської май-

стерності викладача, що стане змістом наступної  нашої статті, 

присв’яченій лекції у вищій школі. 
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ОБ УЧЕНОМ И. А. ЗЯЗЮНЕ – ЛИДЕРЕ УКРАИНСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ И ПЕДАГОГИКИ ДОБРА В ПОЭТИЧЕСКИХ 

СТРОКАХ… 

 

Проблема лидерства все чаще поднимается в украинском обще-

стве. Потребность в специалистах, которые владеют лидерскими каче-

ствами, с каждым днем набирает обороты и становится ежедневной 

необходимостью. Современные исследователи уделяют большое вни-

мание проблеме лидерства. Анализ теорий лидерства доказывает, что 

разные ученые трактуют по-разному этот феномен 1. 

Среди современных ученых феномен лидерства и лидерских ка-

честв рассматривали такие зарубежные ученые, как Дж. Максвелл, 

К.Де. Врис, Д. Гоулман, В.Врум, М. Хаус, Х. Бланшер, Дж. Антонакис, 

К. Левин, Х. Оуэн и др. Среди отечественных исследователей, которые 

развивают тему лидерства, можно выделить С. Калашникову, Д. Али-

фимова, И. Драча, Р. Сопивника. 

Интересно то, что о лидерстве и лидерах говорили ученые и фи-

лософы античности: Гераклит, Сократ, Платон, Аристотель. Послед-

ний из великих мыслителей заявил, что настоящий лидер должен об-

ладать умом, честностью, мужеством, гуманностью, умением преду-

смотреть развитие ситуации. Ко всем перечисленным составляющим 

необходимо добавить творческое видение проблемы, хотя современная 

наука только этим не ограничивается. 
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Иван Андреевич Зязюн несомненно был не просто замечатель-

ным философом, педагогом, мыслителем современности. Он был од-

ним из самых творческих личностей в обществе, который относился к 

педагогике Добра и как к науке и как к искусству. Его неожиданные 

профессиональные находки сродни были не прозе науки, а поэзии 

науки. Поэтому поэтические строки об этом человеке будут очень 

уместны.  

 

ВЕЛИКОМУ ЧЕЛОВЕКУ-УЧИТЕЛЮ И ФИЛОСОФУ 

Объял ты мир огромной силой 

Всепроникающей теорией добра, 

Чтоб стать звучаньем философской лиры, 

Молчаньем золота, словами серебра. 

В себя вобрав поэзию и прозу, 

В объятья душ направив разум свой. 

И заменил тщеславие и позу 

Пытливостью и смелостью живой. 

Измерил жизнь славянской мерой 

И возвеличил мудростью народного творца, 

Всей жизнью стал Божественным примером 

Учителя – важнейшего лица! 

В прекрасную судьбу великого прорыва 

Открыл нам мир распахнутых дверей 

И научил всех нас душевному порыву 

В стремленье делать мир умнее и добрей! 2. 

 

Одной из главных человеческих черт Ивана Андреевича было 

умение выйти на важные перекрестки жизни самых разных людей, он 

помогал этим людям выбирать именно ту дорогу, которая далее их 

выводила на правильный жизненный путь. И подталкивал двигаться 

вперед этих людей, передавая им свой огромный жизненный импульс! 

И часто сопровождал свои действия по отношению к ним советом или 

какой-то конкретной помощью. 

 

НАШИМ УЧИТЕЛЯМ 

Нам в жизни всегда везло 

На красивых и добрых людей, 
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Славное дело нас вместе вело 

По дорогам великих затей. 

Но заглавные роли драмы 

На сцене всегда видны, 

Мы знали и самых – самых… 

Мы знали бездарных, иных! 

Талантов не так уж много, 

Но сила натуры их 

К нам подходила строго. 

Учила ценить каждый миг! 

Бесценной была режиссура 

Актерского мастерства, 

Точнее сказать – дрессура 

И лени, и озорства! 

Признайтесь! Мы забываем, 

Кто нас учил не робеть! 

Простите… Но я предлагаю 

Учителя громко воспеть! 2. 

 

Нельзя не отметить невероятную доброту Ивана Андреевича. 

Человек, который несет в себе такое количество позитива, человечно-

сти и добра не может быть забыт. Пройдет много времени, но его кон-

цепции добра будут жить в памяти навечно. 

Будучи основоположником новой концепции педагогического 

мастерства, он развивал великие идеи Добра, Красоты и Гармонии, 

выдвигал на передний план не процесс получения знаний, а постиже-

ние сущего, сознание и духовную активность человека в целом. И всю 

свою жизнь посвятил именно педагогике, воспитанию и актуализации 

самого лучшего и прекрасного в Человеке. Именно его философии во 

многом благодарна современная педагогика. 

 

 «ФИЛОСОФИЯ ДОБРА» 
 

Нам только доброта поможет 

Провозгласить свободу людям. 

И обстоятельно предложит 

Вердикт готовый нашим судьям. 

И отодвинет жизнь от смерти. 
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И приподнимет в мыслях к Богу 

И Божьим ангелам доверит 

В безверии найти дорогу! 

И правда возвратиться в слово, 

И красота – в «прямую речь», 

Мы философии не новой, 

А древней получаем меч! 

И мир спасет не Красота, 

Но Вера, Красота и Разум, 

И вместе с ними – Доброта, 

И Бог вернет нам милость, разом! 2. 

 

Широко известны слова Ивана Андреевича Зязюна: «В педа-

гогическом действии есть два равнозначных субъекта - Человек и Че-

ловек, которые должны создавать друг другу ощущение покоя, равно-

весия, благополучия, счастья. Педагог должен учить и воспитывать 

других: своим Поведением, своим Статусом, своим знанием, своей 

человечностью, своей Свободой, своей Любовью, своим Счастьем, 

своим Талантом». Такими словами Иван Андреевич описывал настоя-

щего педагога, каким он себе его представлял, и каким он сам был 3. 

Педагог в его концепции - это сильная, цельная личность, го-

товая служить другим и освещать путь к развитию добротой и светом 

своего сердца. Это человек, который ценит и хорошо понимает себя, 

но при этом не в меньшей степени ценит и понимает своего последо-

вателя, своего ученика. 

Иван Андреевич, как никто другой, и среди его великих пред-

шественников, и великих ученых-современников, понимал значение 

личности педагога, поскольку сам в полной мере отвечал понятию 

Учитель. 

Иван Зязюн утверждал, что талантливый педагог — залог 

успешности общества и государства, а основная миссия учителя — 

привить любовь не столько к предмету, сколько к образованию.  

 

«ПОСТИЖЕНИЕ ИСТИНЫ – В УЧИТЕЛЯХ!» 

 

О, сколько в мире этом надо нам узнать! 

И, не обидев Бога, так к тому стремиться, 
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Чтоб на скрижали, где ума и духа знать, 

Вписать нам дорогие имена и лица! 

О, философия! 

Ты помогла нам в мире разобраться, 

А психология нас научила умно в мир войти. 

И педагогика дала подсказку, как за дело браться 

Нельзя невеждами нам по Земле идти! 

Спасение людей – не в мире технологий, 

От этой мысли мы себя не оградим. 

Спасенье – в душах наших приговор нам строгий, 

И в Божьем озаренье только путь один! 2. 

 

Подводя итог выше сказанному, хотелось бы подчеркнуть зна-

чимость такого титана педагогических наук как Иван Андреевич 

Зязюн. Смело можно обозначить начало знаковой эпохи, связанной со 

становлением этого великого философа и новый ее этап, который про-

должается в творениях его учеников.  
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Кузьмінський А. І. 

м.Черкаси, Україна 

 

ПРОТИСТОЯННЯ ПЕДАГОГІКИ ДОБРА І ПЕДАГОГІКИ ЗЛА 

У НАУКОВІЙ РЕЦЕПЦІЇ АКАДЕМІКА ЗЯЗЮНА І. А. 

 

                                                      Їхня педагогіка мала єдину назву: 

педагогіка трагедій. Ця педагогіка 

зла завжди існувала у конфлікті з 

                                 педагогікою добра як її протилежність. 

 

                                                                                І. А. Зязюн 

 

У 1975 році ректор Полтавського педагогічного інституту Іван 

Андрійович Зязюн виступив на зборах викладачів з ректорською про-

грамою ідей та їх реалізації щодо виведення інституту на рубежі ви-

щого навчального закладу з найсучаснішими технологіями підготовки 

вчителя. В основу було покладено десять основоположних принципів:   

1. Найгуманніше ставлення викладачів до студентів і студентів 

до викладачів за вічним, золотим правилом етики: стався до іншого 

так, як бажаєш, щоб ставився до тебе (кантівський імператив). 

2. Педагог як учитель – взірець моральності для студентів, 

приклад для наслідування у професійному самовдосконаленні. 

3. Процес навчання в інституті – розвиток потреби на самонав-

чання, самовдосконалення. 

4. Інститут – центр культури міста Полтави і області. 

5. Інститут – центр гуманітарної науки Радянського Союзу з 

впровадження у життя гуманістичної педагогіки А. С. Макаренка і В. 

О. Сухомлинського. 

6. Педагогіка – мистецтво (К. Д. Ушинський), його творення – 

індивідуальний розвиток педагогічних можливостей кожного студента 

(формування педагогічної майстерності – А. С. Макаренко). 

7. Основа духовності – К р а с а  і  Д о б р о («філософія серця» 

Г. С. Сковороди), основа наукового пошуку – І с т и н а. 

8. У поєднанні І с т и н и, К р а с и  і  Д о б р а відбір учнівської 

молоді на учительську професію за «спорідненою працею» (Г. С. Ско-

ворода). 

9. Основа конкурсних іспитів в інституті – творча співбесіда на 

виявлення педагогічної обдарованості. 
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10.  Плекання гордості кожного викладача і студента за належ-

ність до вузу, відомого у світі педагогічними талантами, постійне вбо-

лівання особистим життям і особистою творчістю за його авторитет у 

місті, в області, в Україні, в Радянському Союзі (1,с.107 −108). 

У цих принципах і в подальшій їх реалізації було закладено і 

втілено в життя положення, які пізніше стали домінантними у розвит-

ку педагогічної науки і практики. Так. уже в кінці збіглого століття пані-

вні принципи прогресистсько-сцієнтистської педагогічної парадигми пос-

тупово почали витіснятися особистісно – розвивальними підходами, 

суб’єкт-суб’єктним форматом відносин  між тими, хто навчає, і тими, кого 

навчають. Академік щиросердно стверджує, що закладені в його  десяти 

принципах ідеї не є новими. Вони сформульовані кращими умами людст-

ва ще в древні часи. Але завдання полягає в тому, щоб їх зреалізувати бо-

дай в одному окремо взятому навчальному закладі. 

Як справжній філософ-любомудр,  блискучий теоретик і прак-

тик педагогічної справи, Іван Андрійович тонко й чутливо уловлював 

виклики часу і суголосно реагував на них. Будучи сам високопрофе-

сійним,  неординарним педагогічним майстром, розуміючи важливість 

і необхідність педагогізації  українського суспільства, він багато й плі-

дно працював над проблемою педагогічної майстерності як у царині 

теорії, так і в реалізації теоретичних положень у практичній діяльності. 

За його ініціативою, підтримкою і безпосередньою участю в Україні ство-

рена низка центрів і лабораторій з педагогічної майстерності. Так, за на-

полегливих рекомендацій і при прямій участі Івана Андрійовича, за акти-

вної підтримки Президента НАПН України академіка Кременя В. Г., ака-

деміка-секретаря Ничкало Н. Г.  в Черкаському національному універси-

теті імені  Богдана Хмельницького було відкрито Науково-методичний 

центр педагогічної майстерності, а до навчальних планів педагогічних 

спеціальностей уведено курс „Педагогічна майстерність“. 

Діяльність вищеназваного Центру багато в чому сприяла поши-

ренню педагогічних знань не тільки в інститутах і факультетах універ-

ситету, а й у багатьох навчальних закладах різного типу Черкащини.  

Напрацювання Центру стали одним із важливих чинників, який 

дозволив запропонувати і провести на високому теоретико-

методологічному  рівні четвертий Українсько-польський форум “Роз-

виток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття”, 

який відбувся у травні 2011 року на базі Черкаського національного 

університету. Успішному проведенню важливого міжнародного заходу 

знову ж таки великою мірою сприяв академік Зязюн І. А. і колектив 
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науковців очолюваного ним  Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих Національної академії педагогічних наук України. 

Неодмінними рисами характеру Івана Андрійовича і в науці. і в 

житті були віра у всеперемагаючу силу добра і безкорисливість. Доля 

так розпорядилася, що впродовж життєвого шляху він обіймав дуже 

різні і часом далекі за змістом діяльності посади: завідувач сільського 

клубу, прохідник шахтного штреку, викладач вищого навчального закла-

ду, ректор, міністр, директор науково-дослідного інституту. Але де б і ким 

він не працював, у нього на першому плані завжди була людина. Йому  як  

філософу - кордоцентристу іманентно були властиві генетично закладені 

риси людинолюбства, гуманітарно-екзистенційного світосприйняття, пре-

зумпції порядності у ставленні до людини і, передовсім до дитини. Таке 

бачення педагогічного надзавдання пронизує всі його твори. Це й є ґрун-

товною підставою вважати академіка Зязюна І. А. великим прихильником, 

теоретиком і практиком педагогіки добра. 

Будучи від природи добротворцем, Іван Андрійович і в педаго-

гічній теорії й методології, і в практичній педагогічній діяльності, і в 

побуті був взірцем соціально відповідального й гуманоорієнтованого 

ставлення до людини й до життя взагалі. Характерна деталь: тільки з 

високого й благородного почуття вдячності своїм батькам,  рідній зем-

лі, малій Батьківщині, де вперше побачив світ, а не з матеріальних мір-

кувань, він відбудував хату і гарно облаштував батьківську садибу, де 

нині функціонує музей видатного вченого – достойний  пам’ятник і 

посутня синівська данина вдячності пам’яті Батька й Матері, землі, на 

якій народився. 

Стверджується, що якщо людина талановита, то вона таланови-

та в усьому. Багато різних видів діяльності здійснив на своєму життє-

вому шляху Іван Андрійович і все, за що він брався, завжди спрямову-

валося на пошук істини і прилучення до неї інших людей. Справжність 

і правдивість його як талановитого вченого полягає в тому, що всі свої 

наукові фундаментальні напрацювання він успішно впроваджував і 

реалізовував у практичній діяльності, в живому житті. 

Його чиста й благородна душа не терпіла фальші, несправедли-

вості, морального бруду. Протест проти  неправдивості, несправедли-

вості, об’єктивна дисидентність були іманентними рисами характеру 

Івана Андрійовича, які проявилися ще в першому класі під час уроку, 

який вела вчителька, що тимчасово заміняла улюбленого класовода, а 

потім неодноразово проявлялися в життєвих колізіях, коли хтось із 

кимсь, чи й із самим Іваном Андрійовичем поступав непорядно. Так 
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було і у випадку, коли він будучи  ректором, виступив супроти загаль-

ноприйнятої позиції на захист поета Івана Драча, якого на той час  під-

давали несамовитому шельмуванню, так було і  під час жорсткої роз-

мови з високим партійним функціонером у високому партійному орга-

ні того часу, і в багатьох інших критичних ситуаціях, на які так бага-

тий життєвий шлях видатного вченого. Будучи талановитим організа-

тором освітньої справи, пропрацювавши 15 років ректором і піднісши 

навчальний заклад на високий всесоюзний рівень, Іван Андрійович на 

посту Міністра освіти України мужньо відстоював свої морально-

етичні принципи. Його відкрита, глибоко демократична натура були 

несумісні з тими порядками, інтригами, чварами підсиджуваннями, які 

панували на той час у вищому чиновницькому кластері. Він залишив 

цю посаду і до кінця життя самовіддано й жертовно служив найбільш 

важливій людинознавчій науці – педагогіці. Це абсолютно правомірно 

ставить його ім’я  в почесний ряд великих педагогів світу всіх часів. 

Не легкий і не простий період переживає нині молода українсь-

ка держава. Різке розшарування суспільства, переділ власності, коруп-

ція, зовнішня агресія сприяють поширенню зневіри, соціальної депре-

сії, розчаруванню, невпевненості в завтрашньому дні, падінню рівня 

культури, моралі й духовності серед значної частини людності. Особ-

ливо негативно все  це відбивається на світосприйнятті і поведінці ді-

тей і молоді. Звідси й зростання молодіжної делінквентності, соціаль-

ної апатії, намагання будувати своє життя за межами України.  

Тільки висока педагогічна майстерність працівників дитячих до-

шкільних навчальних закладів, учителів секундарної освітньої ланки, ви-

кладачів вищої школи, широка педагогізація батьківської громадськості, 

виховання почуття соціальної відповідальності всіх причетних до едукації 

людини можуть змінити ситуацію на краще. Усі рецепти щодо реалізації 

цього надзавдання є у багатій науковій спадщині Івана Андрійовича 

Зязюна. Варто тільки глибоко їх розуміти і творчо застосовувати на всіх 

щаблях і у всіх ланках формування молодої особистості. 

Особливої актуальності й цінності набувають ідеї І. А. Зязюна 

шодо добро- творчої педагогіки, дитиноцентризму, педагогічної майс-

терності в наш час – час глибоких і стрімких глобалізаційних і локалі-

заційних змін. Педагогічні науки швидко розростаються й поширю-

ються. Для того, щоб бути достатньо компетентним у сучасній едука-

ційній справі, педагог має знати історію педагогіки від Сократа до За-

харенка Олександра Антоновича і Зязюна Івана Андрійовича,  доско-

нало володіти технікою й методикою виховання, глибоко й широко 
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знати вітчизняну й світову педагогіку і своєчасно відстежувати все 

нове, що з’являється  в цій галузі в світі. 

 Нині недостатньо знати теорію й практику навчання й вихован-

ня, побудованих на досягненнях минулого. Враховуючи всезростаюче 

значення міждисциплінарності в педагогічній сфері, сучасний вихов-

ник повинен орієнтуватися і в питаннях допологової педагогіки, і фор-

сайтної, і амерологічної та інших. Він повинен знати особливості педа-

гогічної логістики, кайдзен-освіти, ліносвіти та ін. 

Відомий  український педагог Олександр Федорович Музиченко 

одним із перших запропонував назвати майбутню українську національну 

школу «будинком радості», а працю вчителя оцінювати «за кількістю ща-

стя»,  що «розсіює» він у своєму класі. А щоб насправді сучасний педагог 

розсіював щастя серед учнів, він повинен сповідувати суб’єкт  − 

суб’єктний формат відносин і виступати не в ролі ментора й транслятора 

знань, а бути партнером, фасилітатором, помічником і порадником учня, 

що настійно відстоював у своїх наукових працях і в практичній діяльності 

великий педагог, науковець, ректор, міністр І. А. Зязюн. 

Учений, як ніхто інший, розумів роль педагога в олюдненні сус-

пільного буття і глибоко переживав принизливий стан сучасного вчи-

теля й недосконалість едукаційної системи. У своїй книзі “Педагогіка 

добра: ідеали і реалії” він пише: “Найбільше потерпав у цій ситуації 

наймасовіший інтелігент  – учитель. Тому він і стане жебраком із жеб-

раків, що довіриться людям без совісті і людської гідності, лиходіям 

вищого ґатунку, його так запрограмували. Вчитель у державі був ке-

лійним послушником… Лиходійство програмується системою освіти 

незалежно від учителя. Адже з неї вилучено програми формування 

людської душі, “філософії людського серця”, основи етичної поведін-

ки – совісті. Вивчене граматичне правило, закон фізики чи математич-

не рівняння зовсім не гарантують ні людині, ні суспільству блага, бо 

вони не опочуттєвлені, не гармонізовані єдністю інтелекту і душі, яка є 

критерієм добротворення” [1, с. 235 – 236]. 

Як це яскраво перегукується з характеристикою соціального 

статусу вчителя, описаного в статті “Наші народні школи і їх потреби 

(реферат на вічі снятинськім)”, видатного українця І. Я. Франка: “Друга 

річ, се плата. Минувшого року, на глум цілому світу, мали в Галичині два 

такі випадки, що учителі, на посаді померли з голоду”[ 2, с. 96].  

Невиправдано принижується роль педагога в очах окремих 

представників вітчизняної громадськості й нині. У газеті „2000” від З 

березня 2006 р. у статті „Кібервиховання” Г. Горбачов пише: „Нові 
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інформаційні технології вже в недалекому майбутньому змінять харак-

тер навчання й виховання молодого покоління. Педагогіка стане ди-

станційною. Не виключено, що такий підхід зробить зайвими універ-

ситети, школи й дитячі садки. Донести до вихованця слово наставника 

зможе й комп’ютер”. Оце і є яскравий приклад педагогічного диле-

тантства, механістичний підхід до справи навчання й виховання. Як 

тут не згадати мудрого педагога-вченого К. Д. Ушинського, який пи-

сав: „У вихованні все повинно базуватися на особі вихователя, тому 

що виховна сила виливається тільки з живого джерела людської осо-

бистості. Ніякі статути і програми, ніякий штучний організм закладу, 

хоч би як хитро він був придуманий, не може замінити особистості в 

справі виховання». 

Зрозуміло, що технічні засоби, інформаційні технології все 

більше й більше впроваджуватимуться в навчальний процес. Він буде 

розвиватися в напрямі індивідуалізації й диференціації. Увійдуть  у 

широкий вжиток  мультимедіа, прилади типу «Гуглглас», повсюдно 

будуть використовуватися хмарні технології,  стануть  звичними тера-

флопні комп’ютери. Але ніколи навіть найдосконаліша машина пов-

ноцінно не замінить живе слово викладача  (verba magistri).    Навчити, 

виховати, ввести в соціум („соціалізувати”) людину може тільки лю-

дина, а роль техніки  − допомогти їй у цьому. 

Задовго до поширення положень андрагогіки, охоплення знач-

ної частини людності неперервною освітою, розуміння самонавчання і 

самовдосконалення впродовж життя І. А. Зязюн талановито передба-

чив необхідність таких цивілізаційних змін і наполегливо втілював їх у 

життя в конкретному вищому навчальному закладі педагогічного про-

філю, а в подальшому і в своїх наукових працях і в практичних діях у 

масштабі України. Він створив науковий-дослідний інститут в Націо-

нальній академії педагогічних наук України, в якому широко ґрунтов-

но досліджуються проблеми освіти дорослих. 

Широкий ракурс мислення, критично-філософське сприйняття 

світу проявлялися у справжньому патріотизмі й громадянськості Івана 

Андрійовича. Будучи зразковим громадянином України, він водночас 

був і громадянином світу, європейцем. Задовго до намагань України 

стати членом європейського співтовариства Іван Андрійович у своїх 

наукових працях, у практичній діяльності, у діях на міжнародному 

рівні сповідував європейські цінності, дотримувався сам і переконував 

інших у необхідності дотримуватися європейських норм співжиття, 

глибоко поважав права людини, демократію, свободу. Високе почуття 
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громадянської відповідальності й обов’язковості проявлялося в роботі, 

в діях, у відносинах з людьми. 

Ми нині широко обговорюємо проблеми олюднення педагогіч-

ної доктрини, зміни суб’єкт-об’єктного формату відносин в освітній 

сфері на гуманітарно-екзистенційний. У цьому контексті викликає 

тривогу те, що у пошуках нових концептуальних засад для педагогіки 

нового часу окремі вчені  пропонують повністю відкинути традиції 

освіти й виховання, зректися надбань і спадкоємності всього історич-

ного досвіду у цій царині, відмовитися від організованого системного 

навчання молодих поколінь. Характерним прикладом такого 

нігілістичного ставлення до наукової педагогіки є заснована на філо-

софській базі постмодернізму радикалістська теорія антипедагогіки. 

Найбільш активні представники цієї течії Е. Браунмюль, Г. фон Шене-

бек, М. Манноні та інші. Прихильники цієї концепції піддають ни-

щівній критиці історичні надбання педагогічної теорії й практики, за-

перечують необхідність виховання й освіти. Освітні установи антипе-

дагоги розглядають як чинники насилля, пригноблення людини, а пе-

дагогіку як феномен дресирування й терору. Пропонується взагалі 

ліквідувати інститут шкільництва, зняти будь-які заборони, у тому 

числі й сексуальні, зробити вільним продаж наркотиків тощо. Амери-

канець П. Гудмен прирівнює школу до концентраційного табору і 

в’язниці. Молодь, на його думку, має виховувати вулиця: кафе, мага-

зин, парк, підприємство, засоби масової інформації. 

На щастя, прихильників цієї абсурдної. антилюдяної концепції у 

нас поки-що не видно. Але насторожує те, що в останні роки мають 

місце прояви звуження й приниження ролі педагогічної науки. Таким 

деструктивним і небезпечним позиціям необхідно давати рішучу нау-

кову відсіч, щоб часом не повторилася драма з педологією тридцятих 

років збіглого століття.  

Іще одну думку варто висловити, розглядаючи наукову постать 

академіка Зязюна як палкого прихильника й основоположника педаго-

гіки добра і непримиренного борця з гуманодефіцитним, антилюдяним 

ставленням до людини взагалі й до дитини зокрема. Характеризуючи 

ту чи ту історично вагому персоналію, ми часто припускаємося неточ-

ності, неправдивості, суб’єктивно оцінюємо достоїнства й недоліки 

певного діяча, явища чи факту. Згадаймо лише таку одіозну постать як 

Володимир Ульянов. Одні вважають його геніальним діячем світового 

масштабу, інші – злочинцем і катом, ще інші – майже напівбогом. До 

цього часу ведуться дебати, чи залишить прах Леніна в мавзолеї, чи, як 
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і належить, поховати. В різні часи по-різному подавалися характерис-

тики таких геніальних українських достойників як Богдан Хмельниць-

кий, Тарас Шевченко, Іван Франко та інших. Але всі вони попри різні 

форми діяльності і різні історичні часи були людинолюбцями, само-

відданими слугами свого народу, геніальними творцями кожний у сво-

їй царині і водночас простими, звичайними, добрими людьми. І немає 

потреби з таких діячів робити ікону.  

Саме це властиво було й для Івана Андрійовича Зязюна. В ньо-

му талановито й органічно поєднувалися риси великого вченого, дер-

жавного діяча, організатора освітньої справи і простої, щирої, з широ-

ко відкритою душею, добротворчої людини. Найбільше любив Іван 

Андрійович працювати над своїми книгами, статтями (в останні роки – 

за комп’ютером). Але й з великим задоволенням проводив час у зу-

стрічах з друзями за поглядами й духом, був великим прихильником 

мисливства й риболовлі, полюбляв подорожувати в Україні й за її ме-

жами. Та найбільше любив і цінував час, проведений у рідному селі 

Пашківці на Чернігівщині, де народився і провів незабутні дитячі роки. 

Порівняно небагато часу пройшло, коли Іван Андрійович пішов у 

кращий світ. Ще щемлять рани втрати, свідомість ніяк не може змиритися 

з тим, що його немає і більше ніколи не буде. Але справжню ціну втрати 

для педагогіки, освіти, філософії, людинознавства, для України, для людс-

тва зримо можна буде усвідомити лише з часом. Як сказав поет: “Лицом к 

лицу лица не увидать. Большое видится на растояньи”. Ми жили й працю-

вали поряд з нестандартною, непересічною, унікально талановитою лю-

диною – апостолом  Добра, Любові, Істини і Краси. Ці філософські кате-

горії були життєвим кредо великого українця. 

Життя й діяльність, громадянська позиція, ставлення до людини 

як до найвищої цінності, безмежна відданість справі служіння своєму 

народові, глибоко змістовна наукова спадщина Івана Андрійовича 

Зязюна є обстоюванням педагогіки добра і категоричним несприйнят-

тям педагогіки зла, неперехідною цінністю і відмінним взірцем для 

наслідування нинішнім і прийдешніми поколіннями.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЦІННІСНОГО ВИМІРУ ДОСВІДУ 

СУБ’ЄКТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ У КОНТЕКСТІ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ І.А. ЗЯЗЮНА 

 

      Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важ-

ливими науковими теоретичними чи практичними завданнями. 

Учитель завжди продовжується у своїх учнях, якщо це справжній учи-

тель… Сподівання соратників та учнів І.А. Зязюна щодо якісної 

освіти, де Педагоги-Майстри організовують педагогічну взаємодію, 

ґрунтуються на ідеї про розвиток професійної майстерності, де про-

фесіоналізм педагога розглядається з позиції якості – їхньої підготов-

ки, оцінки діяльності, особистої моральності, рівня майстерності та 

спроможності розвивати ціннісний досвід суб’єктів педагогічної дії. 

Зрозуміло, що наука і освіта, які не освячені високою етичною, гу-

маністичною метою Істини, Добра та Краси, загрожують загибеллю 

культури, цивілізації. Наука й Освіта за своєю природою і місією повинні 

бути віддзеркаленням реалізації гуманізму, водночас як і гуманізм є умо-

вою справжнього розквіту Науки і Освіти. І мистецтво не може бути чи-

мось чужорідним у відношенні до науки і освіти. Уява, фантазія, інтуїція, 

відчуття прекрасного завжди супроводжують пошук пізнання.  

Концепція ціннісного виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії 

полягає у тому, що ціннісний досвід є інтегральною відображаючи-

регулятивною характеристикою взаємодії людини зі Світом. Ця теза 

виступила підґрунтям для розв’язання проблеми взаємозв’язку психо-

логії научіння, дидактики, методик і практики навчання та виховання. 

Справа у тому, що досягнення психологічних наук не можуть викори-

стовуватися у педагогічній взаємодії безпосередньо. Новизна підходу 

концепції ціннісного виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії 

пов’язана із використанням ключових ідей психопедагогіки як інтегра-

тивної науки про гносеологічні засади професійної діяльності педаго-

га-майстра щодо гармонійного розвитку особистості учня; педології – 

недооціненої і досі “науки про дітей” унікальної, багатогранної, але 

при цьому неподільно інтегрованої науки про концептуалізацію ро-

звитку дитини. Конструктивність такого підходу вбачається, насампе-

ред, у цілісному поєднанні та використанні новітніх здобутків, як при-

родничих так і гуманітарних наук щодо пояснення новопосталих педа-
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гогічних явищ сучасної освітньої сфери. Висвітлення Концепції дозво-

ляє знайти відповідь на питання про використання досягнень психо-

логічних теорій розвитку особистості, психопедагогіки, сучасної 

нейропсихології у педагогічній практиці. 

Аналіз останніх наукових публікацій приділено розв’язанню 

наявних протиріч у такий важливій сфері сучасного соціального буття, 

як удосконалення ціннісного досвіду суб’єктів педагогічної дії у кон-

тексті науково-педагогічних здобутків І.А. Зязюна, де наскрізною 

ідеєю розвитку педагогічної майстерності особистості розцінено гар-

монійність Істини, Добра, Краси, Творчості, Свободи. Майже у всіх 

відомих нам працях І.А. Зязюна, ми знаходимо тезу про те, що осо-

бистісно-професійне призначення вчителя полягає не у “передаванні” 

теоретичних знань, “стимулюванні” здорового глузду та поясненні 

значення цінностей. Навпаки, він доводив, що вчитель – майстер 

нарівні з учнем, особа яка постійно бере участь у вибудовуванні ново-

го знання, опановуючи та розвиваючи ціннісний досвід. Але, щоб 

створити нове знання, учитель та учень вступають у навчальну ситу-

ацію як опановувачі попередніх знань, хоча й різного виду. Адже й 

учитель й учень мають різний набутий життєвий досвід і досвід попе-

реднього навчання. Ключовою ідеєю розвитку ціннісного досвіду є те, 

що серед усього іншого система освіти є “виключно опочуттєвленою 

діяльністю планування майбутнього світу людства” [4]. 

 Збагнувши історичність усіх суспільних та економічних змін, 

І.А. Зязюн аргументовано заявляв, що саме освітяни здатні впливати 

на майбутню історію [3]. Тут феноменологічна й екзистенційна філо-

софія освіти протрактована найбільш глибоко. Ґрунтовною вона стає 

для тих, хто не намагається шукати надію у діалектиці історії, хто, по-

при все, не відкидає конкретних “проблематизуючих агентів історії” – 

провідних науковців, а також трансформаційні зміни функціонування 

полікультурного світового освітнього простору. Ці зміни пов’язані з 

обставинами політичного, економічного і культурного життя, зі спо-

стереженнями за тим, як інші намагаються змінювати світ. І.А. Зязюн, 

пояснюючи ідеї педагогіки Добра, стверджував, що освіта – це “науко-

ве утворення” відкритого типу, оскільки буття людини обумовлюється, 

але не визначається її обставинами. І, нарешті, оскільки вчителі – це 

одночасно й учні, вони не є незалежними від суспільних процесів [3]. 

Саме педагогічна майстерність (комплекс властивостей особистості, 

що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності 

на рефлексивній основі [6, с. 25]), визначає ефективність поступу су-
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часної української освіти за рахунок “опочуттєвлення”, “олюднення” 

професійних знань і вмінь саме завдяки діям Педагога.  

Цінним є те, що сьогодні соратники Івана Андрійовича Зязюна 

та учні у своїх працях доводять необхідність продовження пошуку 

шляхів втілення принципів людяності, які протягом усього життя ви-

ступали підґрунтям професійної діяльності академіка І.А. Зязюна. 

Адже саме тут і позначається справжній особистісний сенс педагогіч-

ної майстерності. Передумовами розробки теоретико-методологічних 

засад ціннісного виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії виступила 

теза про те, що соціально-організована сфера духовної діяльності має 

свою внутрішню структуру [7, с. 103]. Складниками цієї структури є, 

насамперед, актуалізовані загальнолюдські цінності, що накопичені 

людством, а також нові змісти та їх знакові форми, що виробляються у 

творчості цінностей культури, освіти, цивілізації. Інтерпретація з галь-

нолюдських цінностей як ціннісно-орієнтованого чуттєвого знання 

забезпечує сенс життя і діяльність людини, фіксується в історично 

конкретних формах культури і теоретично обґрунтовує наш підхід до 

проблеми ціннісного виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії. 

Педагогічна дія, перш за все, обумовлюється індивідуально-

особистісною активністю всіх її суб’єктів. Індивідуально-особистісна 

активність суб’єкта педагогічної дії – педагога – характеризує його, як 

“рефлексуючого практика”, який обмірковує і аналізує свою власну 

практичну діяльність на ґрунті глибокого пізнання теорії [10, с. 47]. 

Поняття “рефлексуючий практик” уперше зустрічається у роботах 

зарубіжних учених (Р. Болам [12], М. Кларк [13], Т. Морріс [15] 

та ін.) і розглядається, як стадія формування і розвитку професійних 

знань, умінь і навичок, компетентностей, що націлена на розумне 

поєднання теоретичних основ з умінням застосовувати їх на практиці, 

передбачає здатність осмислювати кожного свого кроку в процесі пе-

дагогічної діяльності з метою підвищення якості викладання. Ілюзія, 

яка часто зустрічається з приводу педагогічної дії, полягає у тому, що 

глибоке знання предмета буде автоматично сприятиме ефективній пе-

редачі його учням. Однак, той факт, що вчитель є експертом у 

профілюючому предметі, зовсім не свідчить про гарантії його успіху 

на педагогічній ниві. Сучасний педагог – це “професійно-компетентна 

гуманна особистість, яка постійно творчо розвивається, в якій прева-

люють духовно-моральні якості, яскраво виражена суб’єктна позиція, 

індивідуальний стиль діяльності і багатий творчий потенціал” [5, с. 

48]. Для того, щоб організувати педагогічну дію, педагог має постійно 
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займатися самовивченням, безперервно досліджуючи глибини власних 

думок і почуттів. Педагоги подекуди вважають, що психологія потріб-

на для “психологічного обґрунтування” відповідних методів і засобів 

навчання і виховання з метою надання їм більшої “наукової значущос-

ті”. А психологи у своїх дослідженнях нерідко абстрагуються від тієї 

системи, де саме виникли закономірності розвитку та виховання лю-

дини. Як результат, новаторські напрями теорії навчання, що були ро-

зроблені у другій половині XX ст. (П.Я. Гальперін, В.В. Давидов, Д.Б. 

Ельконін та ін.), не були впроваджені у масову практику навчання. Але 

цілеспрямована зміна окремих аспектів психіки людини неможлива 

без знання законів її розвитку, на яких ґрунтуються закони управління 

розвитком особистості (що розробляються педагогікою). 

Становлення професійної майстерності педагогічних кадрів з 

позицій психопедагогіки (В. Зінченко [2], І. Зязюн [3], Е. Стоунс [11]) 

полягає у тому, що: ідея підготовки вчителя до організації педагогічної 

дії зорієнтовується на особистість, актуалізацію її потреби у само пі-

знанні й самовихованні, виробленні гуманістичної професійної позиції 

для організації продуктивного діалогу. 

Основна мета статті: Пояснити сутність удосконалення цінні-

сного виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії у контексті науково-

педагогічних ідей І.А. Зязюна. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрун-

туванням отриманих наукових результатів. Сукупність внутрішніх 

і зовнішніх функцій ціннісного досвіду (кожна з яких у загальному ви-

гляді утворює монолітну афективно-інтелектуально-вольову комп 

нентну структуру) являє цілісну відкриту та нелінійну синергетичну 

систему у складі якої сім центрів-функцій (1. Досвід відносин вижи-

вання (“прав і обов’язків”); 2. Досвід відносин взаємодоповнення 

(“партнерства”); 3. Досвід операціональних (“ділових”) відносин; 4. До-

свід відносин тотожності (“любові й жалості”); 5. Досвід формотворних 

(“творчих”) відносин; 6. Досвід відносин учіння (“знання й уміння”); 7. 

Досвід ідеологічних (ціннісно-орієнтаційних) відносин, що забезпечують 

існування особистості як самостійного автономного функціонального 

елемента/підсистеми системи природно-соціального Світу.  

Як єдине системне ціле, такий досвід, з одного боку, проявляє 

системну цілісність регулятивного аспекту відображення суспільної 

практики, а з іншого, виступає чинником цілісності – “системною 

регулятивною силою”, що цю цілісність й визначає. Ця система зана-

дто складна, у т.ч. й для того, щоб лінійно управляти процесом розвит-
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ку: у ній все взаємозалежно, так що спроби розвивати щось одне обер-

таються пригніченням чогось іншого. Усвідомлення змісту системи 

розкриває культурно-історичну динаміку змін парадигм освіти, сенс 

якої конкретизується у двох її глобальних значеннях: культурно-

світоглядному та соціальної сили, природа яких пронизує всі парадиг-

ми освіти. Провідна ідея удосконалення ціннісного виміру досвіду 

суб’єктів педагогічної дії ґрунтується на тому, що ефективність про-

цесу розвитку ціннісного досвіду можна суттєво підвищити, якщо цей 

процес буде спрямований на створення/формування координаційного 

центра досвіду “метавідносин” (який є метою- аттрактором цілісної 

відкритої та нелінійної синергетичної системи із семи центрів-

функцій), що завершує етап динамічної еволюційної зміни відносин 

людини зі світом та створює передумови для якісного нового її етапу 

при забезпеченні реалізації ідей цілісного підходу, що у більшості 

вчень про духовний розвиток особистості традиційно асоціюється з 

виникненням “нової Людини” і “нового Світу”. 

Освітня діяльність приваблює людей, адже подолання великих 

труднощів може принести і більше радощів. А такі радощі є радощами 

найвищого порядку – радощі подолання, відкриття, творчості [8,с. 45]. 

У цьому аспекті, необхідним є розуміння того, що й учні/студенти, й 

педагоги “проживають” навчальний процес не тільки інтелектуально, а 

у всьому різноманітті емоційно-почуттєвих ціннісних характеристик 

людського існування. Але не взаємодія зумовлює задоволення людини, 

а людина приносить свої добросердні почуття у цю взаємодію. Люди-

на може не йти на контакт з іншими з причини побоювання бути зне-

хтуваною, не говорити про свої почуття – з причини страху глузування 

над нею. У цьому аспекті нам здаються слушними аргументи доктора 

соціології Хьюго Пачіа, суть яких полягає у тому, що у гонитві за нау-

ковим і економічним прогресом людина ігнорує найбільш головне у 

житті. У своїх виступах Х. Пачіа цитує стародавнє пророцтво індіанців 

крі: “Тільки коли зламане останнє дерево, тільки коли отруєна остання 

річка, тільки коли піймали останню рибину, тільки тоді з’ясується, що 

гроші не їстівні…” [1, с. 19]. Якщо дещо вільно екстраполювати це 

пророцтво на педагогічну діяльність, маємо: “Тільки коли перевірена 

остання контрольна робота, тільки коли проставлені підсумкові 

оцінки, тільки коли написаний кінцевий звіт про навчально-виховну  

роботу, тільки тоді виявляється, що це все зовсім не головне у педа-

гогічній праці…”. “Ми вчимо учнів читати і писати, додавати та 

віднімати, ми вчимо їх тому, що нам здається основою доброї освіти, 
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але ми не звертаємо уваги на найголовніше… на те, як любити” – пише 

Х. Пачіа [1, с. 21]. Якщо у людини “сердиті думки” – вона відчуває 

злість, якщо радісні – відчуває радість, якщо у людини щасливі думки– 

вона відчуває щастя… Зміна ціннісних орієнтацій, переконань – це 

зміна думок, яка стає можливою за допомогою позитивних тверджень 

(афірмацій – позитивних фраз, які, якщо часто їх повторювати, 

змінюють думки і підсвідомі переконання). Наприклад: “Я завжди 

створюю позитивні доброзичливі стосунки з людьми”.  

Зміна думок призводить до зміни почуттів. Якщо вчитель бажає 

стати педагогом – майстром, він думає про своїх учнів з любов’ю, вра-

ховуючи їхні особистісні потреби і бажання; він намагається постави-

ти себе на їхнє місце і подивитися на Світ їхніми очима. Все почи-

нається з думок. Учитель – Майстер не викладає просто предмет, він 

розвиває ціннісний досвід своїх учнів, він думає про ті якості, які 

намагається розвити у них (вольові, інтелектуальні, емоціональні, ду-

ховні). Якщо людина не уявляє собі, чого вона бажає, вона не зможе 

дізнатися про те коли вона досягла цього. Адже, “тому, хто не знає 

куди пливе, не буває подорожного повітря”. Так, особливостями 

взаємодії суб’єктів педагогічної дії є урахування сили позитивного 

мислення педагога: педагогічна дія починається з думок учителя; зміна 

думок призводить до зміни почуттів/ставлень; позитивні твердження 

змінюють переконання; учитель думає про своїх учнів з любов’ю, ура-

ховуючи їх особистісні потреби і бажання; він намагається поставити 

себе на їхнє місце і подивитися на Світ їх очима; учитель чітко 

усвідомлює, які якості він намагається розвити в учнів (вольові, інте-

лектуальні, емоціональні, духовні).  

Для того, щоб усміхатися, необхідно стільки ж зусиль, скільки й 

для того, щоб хмуритися; щоб сказати дружнє слово підтримки, треба 

стільки ж часу, як і для критики. Якщо вчитель усвідомлює сил Добра, 

він починає творити його. Єдиний спосіб втратити добро у собі – це не 

робити його іншим… Справжнє Добро беззастережне, воно нічого не 

вимагає навзаєм. Інакше це не добро. Добро педагога – це виявляти 

себе у своїх учнях і відчувати радість від упізнавання себе у них. Поки 

вчитель здатен дарувати частину себе, творити добро, поки він може 

чимось допомогти учню, – він спроможний організувати педагогічну 

дію. Творити добро – це не сподіватися на те, що воно має повернути-

ся, перед організацією взаємодії запитувати у себе “Що я можу дати 

цим учням. Чи несу я для них Добро?”. У педагогічній дії немає місця 

лютості, образам і жорстокості. І якщо з’являються такі відчуття, треба 
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навчитися вибачати. Образа руйнує душу, а процес прощення звільняє 

місце для добра і любові. Особливістю педагогічної дії є також і тур-

бота про іншого, турбота про те, щоб бути поруч, коли ти потрібний. 

Тому взаємодія суб’єктів педагогічної дії це ще і Дружба. Кожна лю-

дина у житті робить помилки, і якщо бажаєш, щоб тебе пробачали, 

треба бути готовим пробачити іншого. Якщо вчитель прагне нести 

добро і любов учням, він має звільнитися від негативних емоцій, ду-

шевної болі і страху і починати кожний день, як найщасливіший.  

Уміння висловлювати свої відчуття, говорити слова вдячності, 

уміння слухати та чути те, що повідомляють інші – у цьому полягає 

сила Щирості педагогічної дії. Педагогічна дія – це вдячність, яку 

можна почути, це можливість відверто говорити з іншими про свої 

почуття. Для того, щоб педагогічна дія відбулася, вона має стати най-

важливішою подією для всіх її учасників. Взагалі, відданість – важ-

ливіший елемент життя. Так любляча мати не буде казати своїй ди-

тині: “Сьогодні я тебе люблю, але не знаю, що я буду відчувати до те-

бе завтра”. Ні, вона завжди любитиме свою дитину: і коли та поводить 

себе добре, і коли погано. Проблеми з’являються тоді, коли 

немає відданості. Вчитель має бути здатним присвятити себе тому, що 

для нього є важливим. Ще стародавні мудреці помітили: “Проста істи-

на криється у тому, що якщо Ви не віддані людині, Ви насправді її не 

кохаєте” [1, с. 75]. Відтак, наступна особливість взаємодії суб’єктів 

педагогічної дії це сила Відданості. Відданість педагогічній справі, 

своїм учням віддзеркалюється у думках учителя, його педагогічній дії. 

Відданість – це те, що відрізняє Педагога – Майстра від учителя – 

ремісника. Щоб організувати педагогічну дію, треба бути справжнім 

педагогом за покликанням. Таким чином, основою забезпечення си-

стемності ціннісного виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії, як пси-

холого-педагогічної категорії, є урахування особливостей взаємодії її 

суб’єктів, таких як: позитивне мислення, повага, сила добра, дружби, 

свободи, щирості, відданості, довіри. 

Зосередженість (повна увага) має на меті вмілий розподіл 

власної уваги у відношенні до зовнішнього і внутрішнього світу того, 

кого навчають. Психіка містить накопичений досвід: потік подій по-

ступово формує мозок і, відповідно, психічні особливості. Вчитель-

Майстер, організовуючи педагогічну дію, впливає безпосередньо на 

психічні структури особистості. Так, мозок пов’язаний з психікою. 

Мозок – субстрат психічної діяльності і кожна зона мозку робить свій 

внесок у здійснення психічної діяльності завдяки нейронним мережам. 
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Як відомо, уявлення про нейронні мережі значно вплинуло на техно-

логії штучного інтелекту. Принагідно зауважимо, що перші уявлення 

про нейронні мережі знаходимо у Д. Джеймса і О. Бейна (1890 р.) [14]. 

У своїх роботах вони розглядали розумову діяльність як результат 

взаємодії між нейронами у головному мозку. Згідно з О. Бейн, будь-

яка діяльність призводить до активізації певного набору нейронів. При 

повторенні тієї ж діяльності зв’язки між цими нейронами зміцнюють-

ся. Відповідно до цієї теорії такі повторення формують пам’ять. 

Оскільки мозок навчається в основному тому, чому людина приділяє 

увагу, зосередженість, або усвідомлена увага, – це шлях до сприйняття 

позитивного ціннісного досвіду та його розвитку.  

Доброчесність, зосередженість і мудрість ґрунтуються на 

трьох фундаментальних функціях мозку: регулюванні, навчанні та від-

борі. Мозок людини регулює себе і всі інші системи організму само-

стійно через процеси збудження і гальмування – зелене і червоне світ-

ло. Мозок навчається, створюючи нові нервові ланцюги і зміцнює або 

послаблює старі, відбираючи ті, що його досвід навчив 

вважати значущими. Ніякі вигадки не зрівняються по силі впли-

ву з натхненною мовою Майстра. Мудрість пов’язана з проблемою 

вибору (наприклад відмова від меншого задоволення заради більшого). 

Таким чином, розвиваючи у собі самоповагу, зосередженість і муд-

рість, людина змушує мозок підвищувати рівень регуляції, досвіду та 

відбору. І навпаки: удосконалення цих трьох функцій нервової систе-

ми зміцнює те, на що й спрямовується педагогічна дія – розвиток цін-

нісного досвіду. Профанація духовності може бути відвернена єдино 

позитивним напрямом – шляхом підвищення ефективності й якості 

педагогічної дії під управлінням Учителя-Майстра, заснованої на 

принципі Чесного Самопрояву. Практика чесного самопрояву відпові-

дає даній тезі з позицій постнекласичної методології, оскільки під 

означеним принципом мається на увазі не вправа, а цілісний спосіб 

життєдіяльності. 

Викладача-Майстра, який виступає головним суб’єктом педаго-

гічної дії характеризує: високий рівень загальної культури та мораль-

ності; уміння організовувати групову взаємодію, володіння мовленнє-

вою комунікацією, зовнішньою та внутрішньою техніками, здатність 

до постійного самовдосконалення та саморозвитку особистості, любов 

до людей, високий особистісний рівень розвитку інтегрального цінніс-

ного досвіду по всіх компонентах у їх цілісності (афективного (емо-

ційне усвідомлення); інтелектуального (самооцінка) та вольового 
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(упевненість у собі)). Відтак, успішність розвитку ціннісного досвіду 

можлива, якщо цей процес здійснюється відповідно до науково обґру-

нтованих специфічних принципів (чесного самопрояву, відповідально-

го самоспостереження та доповнюючої мотивації) на засадах цілісного 

підходу, що реалізується в умовах суб’єкт-суб’єктної педагогічної вза-

ємодії та передбачає інтенсифікацію механізмів цієї системи. Відпові-

дальне самоспостереження орієнтує людину на себе саму, тоді як чес-

ний самопрояв, з необхідністю поєднується з орієнтацією людини на 

взаємодію зі Світом, усуваючи тим самим небезпеку “самоконсерва-

ції”, самоув’язнення у затвори інтроспективного аналізу. А сила, що 

спонукає й стимулює діяльність, і яка суб’єктивно переживається, як 

“прагнення”, й є “мотивацією”. Для пробудження у людини певного 

“цільового” прагнення розвитку ціннісного досвіду, недостатньо прос-

тої вказівки на мету, яка підкріплюється лише відповідною інформа-

ційною аргументацією; докладна аргументація так і залишиться поба-

жанням, якщо людина не буде залученою у відповідну педагогічну дію 

із зазначеною метою. Адже педагогічна дія проявляє свою психопеда-

гогічну сутність, де підгрунтям впливу педагога є урахування нейро-

психологічних особливостей мозку людини. 

Показником діяльності вчителя-майстра є здатність володіти 

собою. Таким чином, педагогічна техніка (сукупність внутрішніх 

(уміння керувати своєю поведінкою) і зовнішніх (уміння впливати на 

особистість і колектив) прийомів) є умовами розвитку ціннісно-

го досвіду суб’єктів педагогічної дії. Досить необхідною є сталість 

практики емоційно-вольової саморегуляції поведінки педагога. При 

аутогенних тренуваннях використовуються три основні шляхи впливу 

на стан нервової системи (ритм дихання; активна роль уявлень, чут-

тєвих образів; регулююча і програмуюча роль слова). В аутогенних 

тренуваннях ці впливи використовуються послідовно у комплексі: ре-

лаксація + уявлення + словесне самонавіювання. Відтак, аутотренінг є 

прикладним методом розвитку внутрішньої педагогічної техніки 

викладача. Використання медитативних технік призводить до зняття 

внутрішніх психічних бар’єрів, дезактивації дії негативних подраз-

ників, сприяє позитивній перебудові і зміцненню психічних функцій, 

що пов’язані з емоційно-вольовою сферою людини. Медитація являє 

собою стан, в якому досягається вищий ступінь концентрації уваги на 

певному об’єкті або ж, навпаки, повне її “розосередження”. У резуль-

таті систематичного медитування у людини виникає якісно новий 

рівень мислення, самоусвідомлення, загострюється інтуїція, позитивні 
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відчуття, тощо. Саме тому, медитація, в аспекті ціннісного виміру до-

свіду суб’єктів педагогічної дії, розглядається як практичний метод 

психопедагогічної підготовки педагогів. Уміння враховувати псих 

фізіологічний емоційний впливів кольорів на суб’єктів педагогічної дії 

в освітньо-виховному просторі також є зовнішньою педагогічною тех-

нікою вчителя-майстра. Педагогу вкрай необхідно не тільки володіти 

знаннями щодо впливів кольорів на психоемоційний та фізичний стан 

людини, а й ще професійно ними користуватися. Цілеспрямоване за-

стосування конкретизованих методів, які підвищують внутрішню мо-

тивацію суб’єктів, також сприяє створенню особливого її виду – стану 

“припливу”/“піднесення” під час педагогічної дії. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розробок. 

Учитель-майстер у суспільстві є основною складовою продуктивних 

сил. Адже саме Вчитель довічно зостається у ціннісному досвіді учня 

зразком для наслідування й генерування енергії позитивного естетич-

ного почуття щастя учіння зі вчителем. Саме педагогічна дія Вчителя-

Майстра стабілізує потребу учня в самоучінні. Гуманістичне, 

товариське, батьківське ставлення Вчителя до учня мотивує йо-

го пізнавально-виховний успіх. Таким був і назавжди залишиться у 

нашій пам’яті Великий Учитель -Майстер, мудрий і мужній, еталонний 

авторитет гуманізму, порядності, чесності, принциповості, видатна 

постать української освіти Іван Андрійович Зязюн. 

Пам’яті мого наукового консультанта і порадника, мого Вчителя 

– Івана Андрійовича Зязюна присвячена монографія “Ціннісний вимір 

досвіду суб’єктів педагогічної дії” [9], яка вийшла друком у березні 

цього року, де спираючись на конструктивний досвід української нау-

кової школи педагогічної майстерності І.А. Зязюна, стало можливим 

розкрити загальні витоки і змістові лінії вдосконалення ціннісного до-

свіду суб’єктів педагогічної дії в освітньо-виховному просторі. Отже, 

маю надію, що представлена праця зацікавить усіх тих освітян, хто 

дбає про гідне майбутнє українського соціуму, його конкурентоспро-

можність у єдиній європейській родині, хто намагається стати конку-

рентоздатним педагогом – тим, діяльність якого “зіткана” ідеями 

І.А. Зязюна – ідеями Істини, Добра, Краси, Творчості, Свободи. 
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ОКРИЛЕНИЙ ПЕДАГОГІКОЮ ДОБРА: ПЕРСОНІОГРАФІЧНІ 

НОТАТКИ ПРО О. Г. РОМАНОВСЬКОГО – СПОДВИЖНИКА 

І.А. ЗЯЗЮНА 

 

Видатний український педагог, філософ, фундатор Національ-

ної академії педагогічних наук України, перший Міністр народної 

освіти незалежної України Іван Андрійович Зязюн (1938–2014 рр.) 

став представником тієї плеяди вітчизняних діячів освіти, чиє ім’я зо-

лотими буквами навічно вписане в історію світової педагогічної науки. 

Недарма, відомий радіо журналіст та ведуча багатьох програм на 

українському радіо С. Каракоз називала І. Зязюна “Людиною, яка вміє 

продукувати добро” [4, с. 94]. 

Учений був наділений Божим даром – творити добро людям, 

здатністю по-філософськи осмислювати життя, оточувати себе такими 

ж творчими, небайдужими й самобутніми особистостями, які допома-

гали йому йти по тернистому життєвому шляху, осяюючи освітній 

прогрес. Це, переважно, були однодумці І. Зязюна, серед яких залиши-

лася значна когорта вдячних за науку та відданих ідеалам Педагогіки 

добра вчених, наукових працівників, відомих постатей у царині про-

фесійної, шкільної, вищої педагогічної освіти. Й кожен з них став для 

Івана Андрійовича часточкою серця, відрадою у сприйманні оточую-

чого світу та життєвого поступу. 

Олександр Георгійович Романовський – доктор педагогічних 

наук, професор, член-кореспондент НАПН України, знаний учений зі 

світовим ім’ям, завідувач та фундатор кафедри педагогіки і психології 

управління соціальними системами імені академіка І.А. Зязюна Націо-

нального технічного університету “Харківський політехнічний інсти-

тут”. У численних приватних бесідах із академіком І. Зязюном, дово-

дилося безліч чути про його соратників та сподвижників, але особливу 

роль учений відводив давній дружбі та творчій співпраці із молодим 

професором – проректором НТУ “ХПІ” О. Романовським, стверджую-
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чи із притаманним зязюнівським гумором: “Романовський… Навіть 

саме прізвище говорить про останнього романтика в системі технічної 

освіти. Проректор найвідомішого й найшановнішого ВНЗ в Європі, 

який не цурається вийти із колегами на сцену й дати фору маститим 

бардам, особа, яка на чуттєвому рівні може осягнути душу людини 

через свої вірші, високо духовну авторську поезію – це справжній Пе-

дагог, це Особистість. Як мені легко й приємно спілкуватися із профе-

сором Романовським, яка естетична насолода й позитивні переживання 

наповнюють мою душу, коли сприймаєш серцем вірші поета! Ось при-

клад справжнього вченого, справжнього викладача й керівника, ось він 

– утілювач моїх ідей педагогічної майстерності й добротворення – 

Олександр Романовський”.  

На долю професора О. Романовського випали важкі випробо-

вування, пов’язані зі створенням психолого-педагогічної кафедри у 

технічному ВНЗ. Розуміння важливості педагогізації й гуманізації 

освітнього процесу в сучасній вищій технічній школі було суголосним 

із науково-філософськими поглядами І. Зязюна, який відзначав: “У 

людей, активно зайнятих навчальним процесом у загальноосвітній і 

вищій школі, нажаль, рідко знаходиться час і можливості для філософ-

ського осмислення перемін в освітній системі, що відбуваються в 

останнє десятиріччя. Дискусії щодо шляхів реформування освіти, що-

до нових концепцій і парадигм ведуться, як правило, на наукових кон-

ференціях, в дослідницьких центрах і інститутах, в державних і “неза-

лежних” фондах, в управлінських кабінетах міністерств і відомств. Педа-

гоги, професорсько-викладацький склад, завідувачі кафедрами й декани 

факультетів затурбовані більше конкретними навчальними методиками й 

технологіями, діляться своїми досягненнями. Як виглядатиме загальний 

філософський підхід до значущих очікуваних, але по-своєму раптових і 

несподіваних змін у сфері інформаційної і духовної взаємодії в системі 

учитель-учень, свідками й очевидцями яких ми є?” [1]. 

І. Зязюн, як ніхто інший, розумів і підтримував прагнення 

О. Романовського створити таке освітнє середовище, де б у центрі ува-

ги була особистість викладача та студента, їхня творча професійна 

взаємодія на засадах співробітництва й партнерства. Не випадково, 

створена кафедра у Харківській політехніці стала провідною на тере-

нах України та за її межами. Причому, навчально-науковий процес, 

здійснюваний кафедрою, був потужно комп’ютеризований та технічно 

оснащений. На презентації кафедри, після ознайомлення із системою 

роботи викладачів та студентів І. Зязюн підкреслював: “Очевидно, що 
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заклики до казни, позабюджетних чи іноземних фондів, не підкріплені 

реальними методичними, технологічними й іншими досягненнями 

зайві. Молодь уже не відірвати від комп’ютера: цю тягу потрібно не 

забороняти, а використовувати. Необхідно навчати так, щоб гра-

мотність, ввічливість і змістовність сіткового спілкування предметно і 

наочно переконувала учнів у фантастичній досконалості та красі 

фізичних моделей, математичних перетворень, хімічних сполучень, 

біологічних закономірностей, заохочувала будь-які намагання до само-

стійних аналітичних досліджень комп’ютерних освітніх ресурсів. Що 

стосується поступової втрати духовного зв’язку з учнями і студентами 

при переході на нові методи учіння, то єдиний для педагога шлях цей 

зв’язок уміти підтримувати своєю самобутністю, високою власною 

духовністю, творчістю, добротворністю. Треба глибоко знати мову 

молодіжної психології, чому може зарадити знання педагогом інозем-

ної мови, бажано комп’ютерної, а отже – англійської”  [1].  

Ці настанови вчителя й однодумця сповідував удячний учень, 

послідовник зязюнівського таланту й засад людиноцентризму – профе-

сор О. Романовський.   

У рукописних фондах меморіального музею садиби академіка 

І.А. Зязюна НПУ імені М.П. Драгоманова у с. Пашківка, Ніжинського 

району, Чернігівської області серед безлічі матеріалів зберігається 

лист І.А. Зязюна, написаний з нагоди ювілею О. Романовського з 

назвою “Дивосвіт людськості й людяності Олександра Романовсько-

го”. Цей документ свідчить про те, що видатний філософ і педагог 

цінував у своїх учнях та послідовниках перш за все людські якості, 

відзначаючи: “Миттєвість природного перебування Людини на загад-

ковій і чарівній планеті Земля набуває необхідності й значущості лише 

в трьох критеріальних вимірах її з’явлення й життєвості: наповнення 

сучасним смислом опанованих нею історичних культурних надбань 

людства, народів малої й великої Батьківщини, передусім, як складової 

Всесвіту; особистісне уособлення гуманістичних духовних цінностей і 

їх примноження; саморозвитку впродовж життя успадкованого від ро-

ду осередку природних здатностей і їх сили й здатності виконати свій 

Учительський обов’язок: прилучити  до власної душі скривджених 

своєю обмеженістю учнів і дати їм шанс стати Людьми” [2]. 

Академік І. Зязюн сповна розкрив талант молодого професора 

О. Романовського, а також описав творчий поступ стосунків та дружби 

двох непересічних особистостей. “Шукаєш собі друзів за своєю подо-

бою. Кожен може сказати про обмежене коло таких однодумців. Але 
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якщо вони є, то немає більшої радості від спілкування з ними, від за-

хоплюючого благородства, коли душа наповнюється красою й підне-

сеністю, катарсизуючись від усіляких негативізмів, від бруду потвор-

ного й низького. З гордістю милуєшся їхнім інтелектом, логікою мис-

лення, високими пориваннями в досягненні злетів у наукових, прак-

тичних професійних діяннях  чи в різноманітних інших особистісних 

уподобаннях”, – писав І.А. Зязюн про О. Романовського.  

Серце академіка переповнювали позитивні почуття, коли його 

запрошували на Кримські педагогічні читання, що проводилися на базі 

відпочинку НТУ “ХПІ” поблизу м. Алушти й організатором та науко-

вим керівником яких був О. Романовський. Одного разу, коли випала 

така нагода поїхати на черговий науково-освітній захід, І. Зязюн 

відмовився летіти літаком, хоча це було б швидше та зручніше. “Як ви 

не розумієте, я їду до своїх харківських друзів, а щоб виступити до-

стойно на читаннях перед науковим загалом і не посоромити 

харків’ян, я маю “підживити” свою душу, помилуватися красою нашої 

України з вікна поїзда, спостерігати  неперевершену окрасу природно-

го багатства, широчінь наших полів та зелень наших гаїв”, – так ствер-

джував свою незрівнянну людяність і життєтворчість І. Зязюн. 

І не  випадково, сповідуючи сковородинівську філософію 

“сродності”, духовної єдності, філософію серця, академік із натхнен-

ням писав про свого харківського колегу: “Завжди відчуваю гордість 

від дружелюбності, людяності. інтелігентності, високої духовності 

мого побратима-педагога, талановитого вченого Національного 

університету “Харківський політехнічний інститут”, проректора, зна-

ного поета в мистецьких колах Харкова, України й Росії Олександра 

Георгійовича Романовського. Нас поєднала випадковість і приголуби-

ла стійкістю товариських дружніх стосунків у часі понад 

п’ятнадцятирічної сталості.   

Піднімаю телефонну трубку.  

– Вас турбує проректор Харківського політехнічного інституту. 

Я кандидат технічних наук. Хочу написати й захистити докторську дисер-

тацію в очолюваній вами спеціалізованій вченій раді. Допоможете?! 

– Чому б і не так. Але спеціальність у нас педагогічна – про-

фесійна педагогіка. Чи не занадто це для Вас? 

– Відверто кажучи, занадто. Але ректор примушує. 

– Леонід Леонідович Товажнянський? 

– Так. 

– Радо Вас зустріну в Києві, порадимося. 
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– На зустріч з Вами наполягає й Леонід Леонідович. 

Рівнозначної за знаменитістю постаті ректора, професора 

Л. Товажнянського,  в Україні не було.   Понад тридцять років вико-

нував  у ХПІ обов’язки проректора з навчальної роботи. Він неоднора-

зово, як проректор, представляв уславлений навчальний заклад на на-

радах ректорів Східного та Північного регіонів України, що відбували-

ся, як правило, в Харківському юридичному інституті. Виконуючи 

обов’язки ректора Полтавського педагогічного інституту, я неоднора-

зово слухав його виступи на цих нарадах. Блискучий оратор, завжди з 

новими ідеями й пропозиціями, вселяв у мою душу впевненість про 

високу якість підготовки інженерних кадрів в Україні.  ХПІ першим в 

Україні розпочав гуманітаризацію навчального процесу. У першій по-

ловині 80–х років, наприклад, започаткована кафедра естетики й ети-

ки. Таких кафедр не було в жодному з 30–ти педагогічних інститутів. 

У багатьох із них курс естетики взагалі не викладався. 

На одній із нарад мене сильно критикував заступник міністра з 

Міністерства вищої й середньої спеціальної освіти за особливий іспит 

у Полтаві з виявлення педагогічних здібностей у абітурієнтів. На мій 

захист сказав проникливе слово Л.Л.Товажнянський. Так я з ним по-

знайомився. Задум  харків’ян про педагогізацію навчального процесу, 

як основу гуманітаризації, був чи не єдиним у Радянському Союзі. По-

думалось, що на посаді ректора колишній проректор не зрадив своїм 

задумам, підтримуючи ініціативу провідних політехнічних навчальних 

закладів Європи. 

Привіталися ми з Леонідом Леонідовичем як давні знайомі. Він 

представив мені свого заступника і повів мову про педагогічну май-

стерність кожного випускника політехніки. Інженер, передусім, ор-

ганізатор сучасних технічних технологій. Лише через високопрофесій-

них інженерів, робітників та найсучасніших електронних роботів мож-

на здійснити революцію в техніці. Глибоке знання педагогіки, як прак-

тичної психології, конче необхідне як інженерам, так і педагогам, які 

їх навчають. “Уже дозріли до відкриття гуманітарних спеціальностей у 

харківській політехніці. Обов’язково започаткуємо в інституті підго-

товку психологів”, – так підсумовував нашу зустріч Леонід Леонідо-

вич. Можливо на рівні інтуїції, завдяки ознайомленню з тенденціями 

пошуків різних навчальних закладів світу, ректор розумів важливу 

істину дієвості психопедагогіки, як теорії й практики процесу навчан-

ня, активного розвитку й саморозвитку сучасної особистості, здатної 

започаткувати й досягти максимальної технічної, технологічної, еко-
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логічної й економічної результативності з допомогою винайдених нею 

сучасних нанотехнологій. Психологія має посилити традиційну педа-

гогіку, яка вичерпала усі свої ресурси й резерви в умовах високотех-

нічних і високорезультативних інформаційних технологій на порозі 

ХХІ століття,” – описував І. Зязюн своє знайомство із 

О. Романовським [2].   

Досконало володіючи психоаналізом, основами сугестії, а також  

методиками гіпнозу, І. Зязюн умів розгледіти й почути в людині щось 

надзвичайне, віднайти те, про що співрозмовник і не здогадувався. Так 

сталося й з О. Романовським. Академік згадує: “ Проректор до нашої 

розмови уважно прислуховувався, не промовивши жодного слова. Моє 

перше враження про нього: розумний, наполегливий, рішучий, талано-

витий, інтелігентний, добротвоний… Про це говорили його великі-

великі, виразні-виразні очі. І, як покаже час, я не помилився. До цього 

варто додати, що вже тоді він мав високе звання Лауреата Державної 

премії” [2].  

Розгледівши у молодому й перспективному проректорові ХПІ 

потужного й високодостойного дослідника, науковця, справжню й 

непересічну особистість І.А. Зязюн, як директор Інституту педагогіки і 

психології професійної освіти підписав наказ про прикріплення 

О. Романовського до відділу сучасних навчальних технологій. Науко-

вим консультантом був призначений відомий учений-дидакт і методо-

лог – академік С. Гончаренко. Про часи докторського поступу О. Ро-

мановського в Інституті педагогіки і психології професійної освіти 

АПН України директор згадує: “За короткий проміжок часу висува-

нець ректора став ну дуже своїм у колективі Інституту. Його консуль-

тант – академік Гончаренко С.У. сказав мені, що цей хлопець є високо 

підготовленим фахівцем у галузі педагогіки й психології. Він вчасно 

захистить дисертацію. І додав:   

 – Коли я дістав від вас пропозицію взяти на себе його консуль-

тування, їй-бо подумав про зміщення у Зязюна ума й розуму. Поми-

лився. Вибачте. 

Душа моя залоскотіла теплом, радістю та гордістю за Леоніда 

Леонідовича Товажнянського, за його неперевершений педагогічний 

талант виявляти в людях творчі природні задатки. Ніхто з нас тоді не 

уявляв, який же могутній пласт гуманітарної духовності приховується 

у різних файлах підсвідомості Олександра Романовського. Це вияви-

лося вже після успішного захисту ним докторської дисертації, коли 
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одна за одною вийшли друком поетичні збірки  ще невідомого нікому 

поета” [2]. 

При створенні експозицій меморіального музею-садиби акаде-

міка І.А. Зязюна було віднайдено безліч рукописів, які вчений присвя-

чував своїм, колегам, однодумцям, послідовникам (П.П. Каришину, 

О.П. Руденку, М.І. Степаненку, Н.М. Тарасевич та багатьом іншим). 

Особливістю “зязюнівського” стилю в царині персонології стало те, 

що вчений завжди прагнув розкрити психопедагогічний портрет осо-

бистості, віднайти “родзинки” творчого й наукового таланту, не оми-

нувши духовний світ того, про кого він писав. Прикладом естетичної 

довершеності персонологічної характеристики особистості став олюд-

нений та опочуттєвлений портрет О. Романовського: “Перед  нами по-

стає могутній філософський інтелект із безліччю витончених 

емоційно-почуттєвих відтінків прекрасного й піднесеного, цих здавна 

відомих естетичних переживань, поза якими не існує жоден людський 

подих. Чітка логічна побудова пісенного віршування швидко знайшла 

композиторів і виконавців – відомих в Україні солістів і хорових ко-

лективів. Численні вечори поезії Олександра Георгійовича відбулися в 

Харківському театрі опери і балету, палаці культури ХПІ, Київській 

філармонії. Оцінники творчого доробку члена спілки письменників 

Росії, її секретаря, члена спілки письменників України – 

О.Г.Романовського не залишилися поза впливом його людськості й 

людяності, цих невичерпних благодатних різновидів людського до-

свіду, що живлять людську культуру, людську совість, людську віру в 

Божу благодать  поваги до іншого як до себе сущого” [2]. 

І. Зязюн мав природну здатність розгледіти в будь-якій особі та-

лант. Саме вчительський творчий талант та неперевершені людські 

якості стали запорукою творчої співпраці двох знаних учених, двох 

майстрів педагогічної дії – академіка І. Зязюна та професора О. Рома-

новського. Не випадково, ведучи мову про вчителя ХХІ ст. в останні 

дні свого земного життя, І. Зязюн доводив: “Учитель від Бога, всі ми – 

від учителя. Й учитель від учителя – інтелектуального, правдивого, 

естетичного, совісного,  лагідного, вольового. Так було завжди і буде 

вічно. Хоч були й існують донині прикрі періоди й випадки перетво-

рення вчителя в диктатора, ненависника, стяжателя, зловмисника. Як 

правило, такі лихоліття набували  завжди оцінок соціального зла, яко-

го й донині забагато в учительському середовищі всіх рівнів і ступенів 

освіти. Хіба що причини таких лихоліть різні: в давнину – соціально-

класові, нині – соціально-культурні” [3]. 
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Демонструючи відданість ідеалам “Педагогіки добра”, на 

відкритті меморіального музею-садиби академіка І. А. Зязюна О. Ро-

мановський у супроводі вже свого учня, гітариста-віртуоза, виконав 

авторську пісню, присвячену соратнику, другові, однодумцю – неза-

бутньому вченому й істинному майстру педагогічної справи – Іванові 

Андрійовичу Зязюну. Цей вияв добротворення й почуттєвості, відда-

ності та любові став окрасою урочистого заходу і засвідчив, що про-

гресивні ідеї видатного педагога ХХ – ХХІ століття втілені в особи-

стості його учнів і послідовників. 
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Товажнянський Л. Л. 

м. Харків, Україна 

 

ІДЕЇ І.А. ЗЯЗЮНА І РОЗВИТОК ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

Розвиток педагогічної теорії і освітньої практики в Україні 

пов’язаний з такими видатними постатями, як Григорій Ващенко, Ан-

тон Макаренко, Микола Пирогов, Софія Русова, Григорій Сковорода, 

Василь Сухомлинський, Костянтин Ушинський. До цих імен ми з пов-

ним правом може додати і нашого сучасника, відомого вченого і вір-

ного друга нашого Національного технічного університету «Харківсь-

кий політехнічний інститут» Івана Андрійовича Зязюна. Доктор філо-

софських наук, професор, дійсний член Національної академії педаго-

гічних наук України, Іван Андрійович зробив гідний внесок у розви-
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ток  сучасної педагогіки. Особисто мені довелось багаторазово зустрі-

чатися, вести з ним тривалі змістовні бесіди, і я хотів би поділитися 

певними спогадами про нього як надзвичайно ерудовану людину й 

цікавого співбесідника, так і широко відомого вченого-педагога. 

Всебічно обдарована, талановита і творча від природи людина, 

І.А. Зязюн успішно закінчив філософський факультет Київського дер-

жавного університету ім. Т. Г. Шевченка, підготував і з блиском захи-

стив кандидатську, а згодом і докторську дисертації. Плідне поєднан-

ня філософської глибини і практичної спрямованості його мислення 

знайшли свій прояв  у тій увазі, яку він приділив проблемам розвитку 

освіти як надзвичайно важливого суспільного феномену. Очоливши 

Полтавський педагогічний інститут, І.А. Зязюн усвідомив необ-

хідність формування та реалізації нових підходів до підготовки вчи-

телів. Тому він вимагав від кожного представника професорсько-

викладацького складу творчого мислення, відповідальності й добро-

зичливості при організації та здійсненні педагогічного процесу.  

Він справедливо вважав, що цілі, сенс і характер науково-

технічного і соціального розвитку залежать від якості шкільної і 

вузівської освіти. А вона істотною мірою визначається рівнем про-

фесіоналізму, загальної і педагогічної культури учителів та викладачів 

вищої школи. Для того, щоб забезпечити належну якість підготовки 

вчителів Іван Андрійович, як філософ за освітою і педагог за покли-

ком душі, підійшов до цієї проблеми з позицій філософії освіти і вису-

нув цікаву і справді інноваційну ідею педагогічної майстерності. Вона 

по праву стала вважатися новим напрямом у розвитку педагогічної 

науки. Перш за все ретельно апробована в очолюваному ним інституті, 

концепція педагогічної майстерності згодом була поширена практично 

на всю систему педагогічної освіти колишнього Радянського союзу.   

Притаманна йому системність мислення і практична його спря-

мованість були втілені в розробку навчальної дисципліни «Педагогіч-

на майстерність» та підготовку відповідного навчально-методичного 

забезпечення. Високу якість посібників, підготовлених під керів-

ництвом і за безпосередньої участі Івана Андрійовича свідчить їх 

визнання й популярність не тільки в СРСР, але й в Японії, країнах 

Центральної і Східної Європи. І. А. Зязюн як кращий ректор був при-

значений Міністром освіти України. На цій посаді він творчо і про-

дуктивно пропрацював неповні два роки на зламі епох, під час пере-

ходу від радянської до незалежної України. 
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Широким і різноманітним було коло наукових інтересів і прак-

тичної діяльності І. А. Зязюна. Йому належить вагомий внесок в до-

слідження проблем естетичного виховання дітей і дорослих, у фор-

мування концепції педагогіки добра і краси педагогічної дії. Одним з 

головних складників науково-дослідної діяльності вченого було гли-

боке й неупереджене сприйняття новаторського педагогічного досвіду 

А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського. До речі, ім’я Макаренка 

носить очолюваний Іваном Андрійовичем Полтавський державний 

педагогічний інститут, а Сухомлинський був випускником цього ін-

ституту. Не випадково вважалося, що інститут входив до семи 

провідних педагогічних інституті Радянського союзу серед 210 таких 

навчальних закладів. Саме з посади ректора цього інституту І. А. 

Зязюн свого часу був призначений міністром освіти і науки України. 

Його талант вченого і організатора науки особливо яскраво роз-

крився в період організації і наступного надзвичайно успішного 

функціонування Інституту педагогіки та психології професійно-

технічної освіти АПН України (тепер – Інститут педагогічної освіти та 

освіти дорослих). Як директор цього інституту, Іван Андрійович при-

діляв велику увагу розвитку педагогічної науки й підготовці педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації для вищої і професійно-технічної школи. До 

речі, саме в цьому інституті успішно захистив свою докторську дисерта-

цію завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними 

системами нашого університету професор Олександр Георгійович Рома-

новський. Я був присутній на захисті й добре пам’ятаю, як головуючий на 

засіданні ради Іван Андрійович, підсумовуючи всі виступи, високо оцінив 

саму дисертацію й доповідь дисертанта і сказав: «Я голосуватиму «за» і 

закликаю до цього всіх членів ради». 

З його іменем пов'язана організація наукового макаренкознав-

ства у республіканському та світовому масштабі, він тривалий час 

очолював міжнародне товариство макаренкознавців, за його активної 

участі був створений музей імені А. С. Макаренка в Ковалівці під 

Полтавою. Він також багато зробив для утвердження і збереження 

пам'яті ще одного славетного випускника Полтавського педінституту 

– В. О. Сухомлинського. 

Ще одним вкрай важливим напрямом, який постійно був у 

сфері уваги і піклування директора інституту, полягав у розвитку 

плідних міжнародних зв’язків. За його активного сприяння в наших 

щорічних міжнародних наукових конференціях брали участь науковці 

з Польщі, Румунії, Болгарії, США та інших країн світу. Це не тільки 
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підвищувало рівень конференцій, а й відкривало нові горизонти перед 

нашими науковцями, збагачувало їхні знання, розширювало кругозір і 

сприяло розвитку творчих підходів до організації та здійснення до-

сліджень у сфері педагогіки вищої школи. Особливо важливою уяв-

ляється можливість безпосереднього плідного і неформального 

спілкування наукової молоді з відомими вченими. 

Вже на одній з перших таких конференцій на базі нашого спор-

тивно-оздоровчого табору в Алушті саме Іван Андрійович запропо-

нував назву «Кримські педагогічні читання», яка всім сподобалася і 

під цією назвою конференції щорічно проводились там аж до анексії 

Криму. Він високо оцінив розроблену нами разом з професорами О. Г. 

Романовським та О. С. Пономарьовим Концепцію формування і ро-

звитку національної гуманітарно-технічної еліти, яка дала поштовх 

для організації та регулярного випуску відповідного збірника науко-

вих праць. Сьогодні вже вийшло біля 50 випусків. 

Як член редакційної колегії заснованого нашим університетом 

журналу «Теорія і практика управління соціальними системами», Іван 

Андрійович постійно цікавився матеріалами, що публікувалися на йо-

го шпальтах, і сам був активним автором, надсилаючи глибокі за 

змістом і цікаві за формою викладу матеріалу свої статті. Кожна з них 

містила відображення результатів серйозних і важливих досліджень 

академіка та його роздумів з приводу долі освіти, перспективних 

шляхів її розвитку, про підвищення рівня культури педагогічної діяль-

ності та її суспільного значення.  

Іван Андрійович розглядав діяльність педагога не як професію, 

а як поклик душі. Він постійно прагнув привнести в педагогічну тео-

рію та освітню практику ціннісні, моральнісні та естетичні моменти. 

Широко відомі слова Сухомлинського «серце віддаю дітям», які стали 

назвою його книги, академік І. А. Зязюн розвинув у своїх творах, вже 

самі назви яких стали символічними й відображають ставлення автора 

до освіти як вкрай важливої сфери суспільного буття. Вслухайтесь 

хоча у такі назви його книг, як «Педагогіка добра» або як «Краса педа-

гогічної дії». Взагалі Іван Андрійович був цікавою людиною, любив 

необразливо і влучно пожартувати, добре співав.  

Вважаю вкрай важливою ту обставину, що численні учні й 

послідовники Івана Андрійовича не тільки з глибоким задоволенням 

знайомляться з його багатою творчою спадщиною, але й прагнуть ви-

користовувати ідеї вченого у своїй практичній діяльності, прагнуть 

розвивати їх та адаптувати до складних і суперечливих умов сучасно-
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го динамічного світу. Така їх діяльність необхідна сьогодні для всієї 

системи освіти, яка гостро вимагає серйозної перебудови на основі 

дійсно інноваційної парадигми. Йдеться перш за все про відновлення в 

суспільній свідомості ціннісного сприйняття знань та освіти, про 

істотне підвищення інтересу учнів і студентів до навчання і посилення 

мотивації їхньої навчально-пізнавальної діяльності. 

Успішне розв’язання цих складних і надзвичайно відповідаль-

них завдань  зі всією необхідністю вимагає принципово нових під-

ходів до підготовки кадрів науково-педагогічного складу вищих нав-

чальних закладів. І перш за все це мають бути не просто відмінники 

навчання, а випускники, яким притаманні як високий рівень про-

фесійної і соціальної компетентності, так і чітко виражена психологіч-

на спрямованість на педагогічну діяльність. Крім того, саме життя 

вимагає сьогодні від кожного фахівця уміння постійно вчитися, щоб 

належним чином підтримувати свою конкурентоспроможність на су-

часному складному ринку праці й робочої сили. 

Для викладача ж вищої школи це завдання має нести подвійну 

значущість – він не тільки сам повинен постійно збагачувати свої 

професійні знання, але й прищеплювати своїм студентам відповідну 

потребу й розуміння необхідності постійного самонавчання, самови-

ховання і саморозвитку протягом всього свого активного трудового 

життя. І на моє глибоке переконання, сама сутність ідеї педагогіки 

добра, висунутої І. А. Зязюном, полягає у доброзичливому ставленні 

педагога до студента, яке має поєднуватися з вимогливістю і 

відповідальністю. Дійсно, без вимогливості практично неможливо 

забезпечити належний рівень підготовки студента як професіонала та 

особистості, тоді як відповідальність педагога передбачає пошук 

індивідуального підходу до кожного студента та адаптацію загальних 

дидактичних принципів, положень педагогічної технології до 

індивідуальних особливостей, здібностей і можливостей студента. 

І педагогічна майстерність, теорія і логіко-методологічні основи 

якої були свого часу розроблені Іваном Андрійовичем Зязюном, саме 

й полягає в умінні й здатності викладача забезпечити належне сприй-

няття і розуміння навчального матеріалу з його дисципліни кожним 

студентом, зацікавити його та спонукати до активної участі в цілісно-

му навчально-виховному процесі. Адже цей процес повинен носити 

бінарний характер, коли викладач і студент виступають як рівноправні 

його суб’єкти. В той же час сама суспільна місія викладача вимагає від 

нього уміння здійснювати ненав’язливий, але істотний виховний 
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вплив на студента, спрямований на його особистісний розвиток і 

соціалізацію, на збагачення його духовного світу і прищеплення йому 

системи одвічних, або загальнолюдських життєвих цінностей. 

Цей вплив має бути конкретним проявом реалізації завдань з 

формування національної гуманітарно-технічної еліти, еліти прориву. 

Мається на увазі, що для подолання соціально-економічної кризи і 

виходу України на магістральний шлях загально цивілізаційного ро-

звитку необхідні кадри, здатні запропонувати і успішно реалізувати 

стратегію прориву. Таким чином, країні сьогодні потрібні справжні 

стратегічно мислячі лідери й еліта, креативні здібності представників 

якої будуть спроможні розробляти й використовувати перспективні 

високі технології, які допоможуть нашій країні посісти гідне місце 

серед провідних економічно розвинених країн світу. Провідну роль у 

вирішенні цього завдання повинна відігравати саме інженерна освіта. 

 

 

Баталова Т.П. 

м. Новомосковськ, Україна 

 

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Постановка проблеми. Сучасна освіта має на меті формування 

майбутнього фахівця, спеціаліста, який є компетентним у своїй сфері. 

Тому у вищій школі досить гострим залишається питання підвищення 

ефективності навчання, яка залежить від соціально-педагогічних чин-

ників, серед яких і мотивація.  

Мета статті – визначення умов формування  мотивації  успіш-

ної навчальної  діяльності студентів та її місце в структурі професійної 

компетентності. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз досліджень дозволяє ви-

значити компетентність як комплексну характеристику особистості. 

Міжнародний департамент стандартів навчання, досягнення та освіти 

поняття «компетентність» визначає як спроможність кваліфіковано 

здійснювати певні завдання.  Вона проявляється в конкретній діяльно-

сті та включає в себе навички, досвід, уміння та знання, з урахуванням 

особистісних особливостей та мотивації.   

Тому визначимо основні складові професійної компетентності. 

Цими складовими є: професійні знання; професійні вміння; професійні 
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навички; професійний досвід; професійні здібності; особистісні особ-

ливості; мотивація. 

Розвиток професійної компетентності майбутнього спеціаліста 

залежить від якості методичної роботи викладача ( формування інди-

відуальних планів студентів, складання індивідуальних графіків сту-

дентів методик проведення практичних, самостійних, індивідуальних 

робіт, консультацій). Сучасний викладач має вміти змотивувати студе-

нта, зацікавити його як навчальним матеріалом, так і отримуваною 

професією. 

Мотивація є загальною назвою процесів, засобів, методів та дій, 

спрямованих на спонукання студентів до продуктивної пізнавальної 

діяльності та активного засвоєння навчального матеріалу, що необхід-

но для формування професійної компетентності. 

Формування професійної компетентності студента відображає 

єдність теорії та практичної діяльності. При цьому мотиви можуть бу-

ти як зовнішніми, так і внутрішніми. Внутрішні причини - потреби, 

цілі, наміри, інтереси. Вони обумовлені психологічними властивостя-

ми особистості. Зовнішні причини -  професійний мотив, мотив досяг-

нення, мотив обов’язку, комунікативний мотив, тощо. 

Вчені виділяють такі групи мотивів як [1]: 

 - соціальні мотиви; 

- спонукальні мотиви; 

 - пізнавальні мотиви; 

 - професійно-ціннісні мотиви. 

Основними мотивами, що впливають на студентів є: отримання 

вищої освіти; можливість працевлаштування після закінчення вузу; 

отримання пристойної зарплати; покликання; можливість займатися 

науковою діяльністю на цій ниві; думка батьків [2]. 

Вказані  мотиви не розвиваються стихійно, а формуються у 

практиці  на кожному занятті за умови, що викладач використовує різ-

ні форми, засоби, методи навчання, які сприяють розвитку творчого 

мислення та уяви. Основні з них [4]:  

- формування позитивної мотивації, пізнавальних інтересів 

(А. Маркова,  Т. Щукіна); 

- організація навчального спілкування; 

- безпосереднє залучення кожного студента до навчально-

пізнавальної діяльності, чому сприяють проблемне навчання, самос-

тійна, творча робота студентів; 

- створення сприятливого мікроклімату. 
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Та все ж для формування професійної компетентності найваж-

ливішою, на мою думку, є практична діяльність – навчальна та перед-

дипломна практика. Під час їх проходження студенти набувають про-

фесійних навичок, умінь та знань, знайомляться із сутністю майбут-

ньої професійної діяльності. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розробок. 

В умовах сучасної вищої школи завдання викладача – перетворити 

студента з пасивного слухача на активного і зацікавленого здобувача. 

Тобто сформувати у студента мотивацію. Важливою умовою ефектив-

ної мотивації є систематичне використання технік та методів мотивації 

та стимулювання: створення проблемних ситуацій; використання ди-

дактичних ігор, історизмів, софізмів; проведення нестандартних уро-

ків; ретельне планування лекційного матеріалу; побудова навчального 

процесу на основі принципів суперництва та близькості з життєвими 

ситуаціями; організація індивідуальних форм спілкування зі студента-

ми; залучення до практичної діяльності студентів старших курсів. 

Особливу увагу необхідно звернути на переддипломну та навчальну 

практику, на яких студент набуває професійну компетентність. 
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Бачієва Л.О. 

м. Харків, Україна 

 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО СТВОРЕННЯ 

ПРОЕКТІВ 

 

Постановка проблеми. Становлення ринкових відносин, стан-

дартів соціальних відносин та орієнтація на Європейський ринок еко-

номіки призвели до подальшого розвитку самостійних напрямків у 

вітчизняному менеджменті. Вони виникли в результаті критичного 

переосмислення передової зарубіжної управлінської теорії і практики, 

вироблення оригінальних управлінських підходів, методів і засобів. 

Найбільш вагоме місце в структурі сучасного українського менеджме-

нту посідає проектний менеджмент. Він охоплює всі сфери життя лю-

дини: це може бути робота, будь-яка  активність, суспільна діяльність. 

Створення проектів і їх менеджмент набуває актуальності в зв’язку з 

розповсюдженням грантових програм, як форми міжнародного співро-

бітництва, та децентралізації, як форми розвитку активності місцевих 

громад. Усі процеси, що відбуваються, представляють собою сукуп-

ність соціальних, організаційних, інноваційно-інвестиційних, техніч-

них, екологічних і економічних проектів. Постає проблема підготовки 

майбутніх фахівців різноманітних спеціальностей  до створення та 

менеджменту проектів.  

Основна мета статті. Метою статті є представлення програми 

підготовки  майбутніх фахівців до створення та менеджменту проектів.  

Виклад основного матеріалу. Проектний менеджмент (англ. 

project management) в широкому розумінні  це професійна діяльність, 

заснована на використанні сучасних наукових знань, навичок, методів, 

засобів і технологій та орієнтована на отримання ефективних результа-

тів шляхом впливу на працівників для успішного здійснення проектів 

[1]. Проектний менеджмент являє собою також методологію організа-

ції, планування і координації використання людських і матеріальних 

ресурсів на всьому протязі життєвого циклу проекту, спрямовану на 

ефективне досягнення цілей проекту шляхом застосування системи 

сучасних методів, техніки та технологій управління.  

Порівняємо ряд ознак, які характерні традиційному та проект-

ному менеджменту сьогодні. Традиційний менеджмент орієнтований 

на хід подій, в той час як проектний менеджмент прагне до досягнення 

певної, заданої мети. Традиційний менеджмент орієнтований на орга-
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нізацію, а проектний  на результат (підсумок). Важливою характерис-

тикою традиційного менеджменту є те, що відсутній певний термін 

закінчення, а проектний менеджмент часто строго обмежений як в фі-

нансах, так і в часі. У традиційному менеджменті йде планування роз-

поділу позицій, а в проектному ретельно плануються ресурси, що ви-

користовуються. Традиційному менеджменту важливий робочий про-

цес, а проектний менеджмент в більшій мірі орієнтується на визначен-

ня, а потім і досягнення цілей. У традиційному менеджменті прийнята 

спільна робоча норма, а в проектному  приймання після закінчення. 

Традиційний менеджмент характеризує відносна надійність, а проект-

ний менеджмент - передбачувана надійність. У традиційному менедж-

менті є небезпека монотонності, а в проектному  навпаки, присутня 

різноманітність. У традиційному менеджменті задіяний постійний пер-

сонал, а в проектному  проектна команда, яка змінюється в залежнос-

ті від проекту. 

Нами пропонується програма підготовки майбутніх фахівців до 

створення та менеджменту проектів:  

1. Проекти в управлінській діяльності організації. Види проек-

тів. Організаційний підхід до управління проектами. Цілі, завдання, 

структура. Фактори успіху та провалу. Ініціатори проекту. Керівник 

проекту. 

2. Життєвий цикл проекту. Внутрішнє та зовнішнє середовище 

проекту. Тимчасові рамки проекту і ресурси. 

3. Команда проекту. Рівні підпорядкування, делегування, ніве-

лювання конфліктів, мотивація. Комунікаційна складова проекту. 

4. Фінансування проекту. Управління вартістю і витратами. За-

лучення інвестицій в проект. 

5. Управління ризиками та змінами в проекті. Управління якіс-

тю. Контролінґ. Звітність. Оцінка ефективності. Управління Start-up 

проектами. 

На наш погляд, запропоновану  нами програму слід запроваджува-

ти до навчального процесу майбутніх фахівців будь-яких спеціальностей. 

Програма має бути реалізована у двох напрямках: перший – проекти, які 

пов’язані з майбутньою професійною діяльністю; другий – соціальні про-

екти (в рамках впровадження програми децентралізації). 

         Висновки з дослідження та перспективи подальших розробок. 

Проектний менеджмент, не так давно увійшовши до нашого життя, 

міцно закріпився в ньому та вже відображає абсолютно звичну реаль-
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ність, причому реальність стійко асоціюється з успіхом у бізнесі, жит-

ті, соціальних відносинах. Для Української системи освіти впрова-

дження до навчального процесу сучасних методів і засобів управління 

проектами має особливе стратегічне значення. Це дозволить підготу-

вати фахівців до створення конкурентних професійних, соціальних та 

особистих проектів.  
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ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ У КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ 

УКРАЇНИ 

 

В умовах оновлення та глобалізації соціокультурної, інформа-

ційно-технологічної сфер освітньої системи України, реалізація компе-

тентісної парадигми спричинює процес модернізації навчання майбутніх 

фахівців філологічних дисциплін. Багатоаспектність їхньої діяльності за-

лежить від якісної підготовки у вищому навчальному закладі. Еталоном 

такої підготовки виступають класичні університети держави. 

Загальне завдання виміру рівня фахової підготовки фрагментар-

но висвітлювалося у працях вітчизняних та зарубіжних учених (Байде-

нко В.И., Базиль Л.О., Вовк М., Горошкіна О.М., Караман С.О., Івани-

шин В.) Але проблема якісної фахової підготовки філологів у класич-

них університетах залишається актуальною в умовах сучасних тенден-

цій розвитку освітньої галузі. 
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На сучасному етапі вища освіта України декларує своє просу-

вання відповідно до європейських стандартів, що визначаються норма-

тивними положеннями Державних стандартів вищої освіти України, 

стандартами вищих навчальних закладів. У Законі України «Про вищу 

освіту» ст.28 зазначено, що класичний університет – «багатогалузевий 

вищий навчальний заклад, що провадить інноваційну освітню діяль-

ність, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-

виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та прова-

дить культурно-просвітницьку діяльність». За визначенням науковця 

Вовк М. класичний університет - «науково-освітня інституція, у якій 

кристалізувались наукові засади та освітні традиції ключових галузей, 

які детермінують поступ національної освіти на засадах гуманістично-

сті, культуровідповідності, сталого розвитку, здійснюється підготовка 

конкурентоспроможних педагогів-дослідників, які створюють елітний 

прошарок носіїв, дослідників, ретрансляторів культурного досвіду у 

науковому та освітньому вимірах соціуму» [4, с.9].  

Фахова підготовка на базі класичних вузів передбачає реаліза-

цію наступних завдань для майбутніх фахівців філологічного напряму: 

формування уявлень про систему мовознавчих дисциплін, професій-

них компетентностей студентів, ціннісних орієнтацій мовної особис-

тості, обізнаність в лінгвістичних дисциплінах [1]. Дослідники-

мовознавці С. Караман, О. Горошкіна зазначають, що підбір навчаль-

ного змісту та організація навчання філологічних дисциплін мають 

здійснюватись відповідно сучасним основним освітнім напрямкам, що 

охоплюють усі компоненти системи навчання – цілі, завдання, зміст, 

шляхи і способи їх досягнення, технології навчання, систему контролю 

[2, с.6]. Ефективність такої освіти стає запорукою набуття низки сфор-

мованих компетентностей філологів, зокрема, професійною, комуніка-

тивною, мовленнєвою, лінгвістичною, лінгводидактичною, соціокуль-

турною тощо [3, с.109-116]. 

Зміни в соціально-економічній сфері, моральних і культурних 

пріоритетів орієнтує формування творчої, мобільної, комунікабельної 

особистості. Значення, яке сьогодні надається комунікативним 

зв’язкам у міжособистісному й професійному спілкуванні, актуалізує про-

блему формування комунікативної компетентності, а у майбутніх фахівців 

гуманітарного профілю – мовленнєвої компетентності, що належить до 

ключових, особливо значущих для професійного зростання людини. Її 

формування стає одним із провідних завдань освітніх закладів, а в основу 
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сучасного освітнього процесу викладання філологічних дисциплін покла-

дено компетентнісний підхід [5, с.60-69].  

Формування мовленнєвої компетентності майбутніх філологів 

залежить і від спецкурсів та спецсемінарів, кількість яких залежить від 

специфіки навчального закладу, напрямів підготовки, спеціалізацій, 

наявності наукових шкіл, комплексної теми кафедри, наукової ерудо-

ваності викладачів [3, с.109-116]. Досить ґрунтовне визначення мов-

леннєвої компетентності подає науковець Вовк М.: «Мовленнєва (ко-

мунікативна) компетентність майбутнього фахівця-філолога – засвоєння 

теоретичних положень з основ усної комунікації, міжкультурної комуні-

кації, сучасних інформаційних технологій; володіння комунікативними 

уміннями, осмислення, інтерпретація у процесі педагогічної діяльності; 

засвоєння особливостей педагогічного мовлення і слухання; володіння 

культурою і технікою голосу, технологічними прийомами правильного 

дихання, голосотворення, дикції, технікою адекватного використання не-

вербальних засобів комунікації тощо» [4, с.9].   

Головною ознакою освіти в сучасних умовах виступає непере-

ривність навчання. А це означає, що навчання розглядається як підґру-

нтя для формування світогляду людини, міцних знань, вмінь та мож-

ливості постійного збагачення їх, швидкого орієнтування в інформа-

ційному потоці та вирішенні актуальних професійних завдань в проце-

сі педагогічної діяльності [6, с.204]. Таким чином, процес формування 

мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців-словесників передба-

чає не тільки якісне набуття даної компетенції, але й постійне її удо-

сконалення в майбутній професійній діяльності. Гарантом такої освіти 

виступають класичні університети, які забезпечують не тільки фахову 

підготовку фахівців- філологів, але й дають ґрунтовну базу розши-

рення світогляду мовної собистості.  

Здійснивши аналіз проблеми дослідження, можемо узагаль-

нити отримані результати. Успіх майбутніх викладачів у професій-

ній діяльності може бути визначений не тільки через рівень профе-

сійних знань та вмінь, що є важливою складовою професійної ком-

петенції – мовленнєвої, а й через якість процесу освіти під час ви-

вчення фахових дисциплін. Саме у класичних університетах здійс-

нюється належний рівень підготовки майбутніх фахівців. 
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ДИНАМІКА ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ 

ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ 

 

Постановка проблеми. Важливе місце у психологічному аналі-

зі професійної діяльності викладача вищої школи має дослідження 

характеру співвідношення у ній нормовідповідності і творчої активнос-

ті. Ми вважаємо, що протиставляти ці якості не є правомірним. З одно-

го боку, чітке дотримання викладачем норм професійної діяльності 

виступає необхідною передумовою творчої реалізації викладачем та-

ких функціональних ролей як педагог, вихователь, вчений, методист, 

організатор. З іншого боку – творча активність спричиняє перегляд 

старих норм і сприяє створенню нових, а здатність до творчої актив-
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ності стає особливо актуальною в умовах інноваційного етапу світово-

го розвитку. 

Мета статті – проаналізувати інтенсивність творчої активності 

викладача вищої школи на різних етапах становлення його педагогічної 

майстерності, визначити можливі напрями прояву творчої активності в 

процесі інтеграції новітніх педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій у просторі вищої освіти. 

Основні результати дослідження. Педагогічну майстерність у 

науковій школі академіка І.А. Зязюна розглядають, як вияв «творчої 

активності особистості педагога» [3, с. 7]. Проте, у професійно-

педагогічній діяльності викладача присутніми є як нормовідповідні так 

і особистісно-творчі компоненти. Безперечно, зміст навчальних дис-

циплін, що викладаються у вищій школі, повинен відповідати певним 

стандартам. Але викладач має бути вільним у виборі засобів і методів 

їх викладання, оскільки основним завданням навчального процесу сьо-

годні є не стільки демонстрація артистизму викладача і вільне воло-

діння ним навчальною інформацією, скільки його вміння організувати 

успішне засвоєння цієї інформації студентами. Це означає, що творча 

активність викладача може виявитися значною мірою саме у виборі 

засобів і методів активізації пізнавальної діяльності студентів, зокрема 

таких, які поєднують в собі новітні педагогічні й інформаційно-

комунікаційні технології. 

На початку педагогічної діяльності викладач, як правило, нама-

гається викладати навчальний матеріал відповідно до нормативного 

змісту. Згодом, вивчаючи міжпредметні зв’язки, здійснюючи наукові 

дослідження, маючи доступ до високоякісних баз даних, він починає 

усвідомлювати, що нормативний зміст навчального матеріалу не є до-

сконалим і має бути творчо переглянутий. На цьому етапі становлення 

педагогічної майстерності він вже стає здатним до створення нового 

нормативного змісту навчального матеріалу, тобто нової обов’язкової 

норми більш високого рівня. 

Здатність до творчого довизначення норми, незалежно від її мі-

сця в ієрархічній структурі нормативної регуляції діяльності виклада-

ча, виступає важливою професійно значущою якістю особистості. Чим 

глибшим є взаємозв’язок між нормовідповідними і творчими компоне-

нтами в діяльності викладача, тим вищим є рівень його педагогічної 

майстерності. Більше того, прагнення викладача до подальшого поси-

лення цього взаємозв’язку можна розглядати як важливий чинник 

вдосконалення його професійної діяльності й розвитку особистості.  
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Це означає, що психолого-педагогічну підготовку аспірантів як 

майбутніх викладачів слід організовувати таким чином, щоб у процесі 

її здійснення можна було б забезпечити взаємний зв’язок між нормо-

відповідними і творчими компонентами їх діяльності. 

Можна виділити три основні вимоги, виконання яких є необхід-

ним для реалізації такого взаємозв’язку. Перша вимога полягає у необ-

хідності оволодіння майбутніми викладачами досконалими нормами 

професійної діяльності, як основою для подальшої творчої активності. 

Другою вимогою є застосування методів навчання, які наближують 

процеси опанування обов’язковими нормами професійної діяльності 

до процесів, притаманних творчій діяльності. Здійснення цієї вимоги 

досягається забезпеченням проблемності навчальних завдань, а також 

спрямуванням ученнєвих дій слухачів на засвоєння суті педагогічних 

явищ, які вони вивчають. Третя вимога передбачає усвідомлення слу-

хачами того, що творча активність простягається у межах норм, що 

регулюють здійснення ними професійної діяльності “знизу”, і цінніс-

ними нормами, які спрямовують творчу активність “зверху” [1, с. 32].  

Дуже часто на початку навчання слухачі намагаються йти по 

нормовідповідному шляху розв’язання важких для них проблем і пра-

гнуть отримати від керівника занять конкретні рекомендації щодо сво-

їх дій. Вони навіть можуть обуритися: для чого ж ми вивчаємо психо-

логію і педагогіку, якщо там немає конкретних рецептів поведінки 

викладача. Педагогічна майстерність керівника занять саме й полягає у 

тактовному підведенні слухачів до розуміння того, що розширення 

меж вільного вибору у педагогічній сфері “означає не відмовлення від 

норм, а перехід до більш раціональної їх системи, яка краще відповідає 

цілям розвитку особистості” [1, с. 33]. Тому він має зосередитися не 

тільки на застосуванні вивчених нормовідповідних схем, але й на «до-

цільному використанні методів і засобів педагогічного взаємовпливу в 

кожній конкретній ситуації навчання і виховання» [3, с. 6] з метою 

винайдення раціонального співвідношення між нормовідповідними і 

творчими компонентами для її вирішення. 

Зростання інтенсивності творчої активності викладача в процесі 

становлення педагогічної майстерності можна поділити на 4 етапи: І – 

входження у професійну діяльність (нормовідповідні засоби здійснен-

ня діяльності); ІІ – превалювання нормовідповідних засобів здійснення 

діяльності над творчою активністю; ІІІ – вирівнювання нормовідповіднос-

ті і творчої активності; IV – превалювання творчої активності викладача 

над нормативними засобами здійснення професійної діяльності. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Більш ніж 

тридцятирічний досвід автора з підготовки аспірантів до професійно-

педагогічної діяльності свідчить, що за умов її здійснення відповідно 

до розробленої програми і застосування зазначених методів активного 

навчання вдається скоротити тривалість етапу входження у професій-

ну діяльність, сприяти пробудженню творчої активності з перших днів 

роботи на посаді викладача, досягти більш раціонального співвідно-

шення між нормовідповідними і особистісно-творчими компонентами 

професійної діяльності, оптимізувати етапи становлення педагогічної 

майстерності.  

Перспективи подальших пошуків полягають у вивченні умов і 

чинників розвитку педагогічної майстерності викладачів у напрямку 

творчого поєднання новітніх педагогічних й інформаційно-

комунікаційних технологій у просторі вищої освіти для створення но-

вих навчальних технологій, що сприяють перетворенню інформацій-

них ресурсів у знання й переконання майбутніх фахівців. Такі дослі-

дження мають здійснюватися з урахуванням онтогенетичних психофі-

зіологічних особливостей студентів, а також чинників їхньої цільової 

та діяльнісної мотивації, що пов'язані з потребами особистості й суспі-

льства в інтелектуальних ресурсах [2]. 

 

Список літератури: 
1. Балл Г.А. Нормы деятельности и творческая активность лич-

ности / Г.А. Балл // Вопросы психологии. – 1990. – №6. – С.25-34. 
2. Винославська О.В. Психолого-педагогічний супровід застосу-

вання ІКТ у просторі вищої технічної освіти / О.В. Винославська // 
Вища школа : Науково-практичне видання. – 2013. – №11(113). – 
С. 71–79. 

3. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, 
Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; За ред. І.А. Зязюна. – 2-ге вид. 
допов. і переробл. – К.: Вища школа, 2004. – 422 с. 
 

 

Владленова І.В. 

м. Харків Україна  

 

АНТРОПО-СОЦІОЦЕНРИЗМ ЧИ ТЕХНО-НАУКО-ЦЕНТРИЗМ?  

 

У сучасному суспільстві відбуваються структурні зміни під 

впливом процесів глобалізації, науково-технічного прогресу. Виника-
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ють нові механізми людського спілкування і взаємодії, розширюється і 

посилюється взаємозалежність самих різних культур. Сучасний етап 

розвитку науки характеризується тотальним впливом на всі сфери 

життєдіяльності людини. Спостерігаються також не контрольовані 

наслідки науково-технічного прогресу. Таким чином, мова йде про 

комплекс породжених цими фактами проблем, пов'язаних як із забруд-

ненням навколишнього середовища, його впливом на біосферу; впро-

вадженням високих технологій; так і з необхідністю формування духо-

вної культури інформаційного суспільства. Безумовно, всі ці процеси 

вимагають філософського аналізу та всебічного осмислення. У руслі 

технологічного детермінізму стверджується, що технічні розробки, 

засоби комунікації та масової інформації виступають в якості ключо-

вого двигуна в історії, який призводить до соціальних змін. Більшість 

інтерпретацій технологічного детермінізму зводиться до двох ідей: 

розвиток технології є передбачуваним процесом, який відкладає відби-

ток на культуру і політичні процеси – антропо-соціоцентризм, або тех-

нологія непередбачувана и людина не в змозі впливати на її розвиток – 

техно-наукоцентризм. Замість того щоб розглядати технології як час-

тину великого спектра людської діяльності, технологічний детермінізм 

бачить технології в якості основи для всієї людської діяльності. Ця 

«ідея прогресу» або «вчення про прогрес» центрується навколо ідеї 

про те, що соціальні проблеми можна вирішити за допомогою техніч-

ного прогресу, завдяки якому суспільство рухається уперед. З позиції 

технологічного детермінізму неможливо зупинити прогрес, так само, 

як і контролюватиме технології. Замість того щоб визнати, що суспіль-

ство або культура взаємодіє і навіть формує технології, які використо-

вуються, технологічні детерміністи вважають, що технології самодо-

статні і їх розвиток забезпечується внутрішніми причинами. З точки 

зору соціального детермінізму, соціальні обставини тільки «обира-

ють», які технології будуть прийняті, в результаті чого жодна техноло-

гія не може вважатися «неминучою». Технологія і культура не є неза-

лежними утвореннями, і розвиток науково-технічного знання залучене 

в соціальні процеси. Духовна культура суспільства являє собою сукуп-

ність ідей, пов'язаних з існуванням людини в світі, тому вона відобра-

жається не тільки в діяльності свідомості, але й у людських взаєминах, 

в релігійних і наукових уявленнях про світ, в образах і символах, які 

відобразили цей світ у всьому його багатстві. Безумовно, сьогодні нау-

ці відводиться головна роль у формуванні цінностей і світоглядних 

уявлень про світ. Ці уявлення визначають цілісний погляд на Всесвіт, 
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місце в ньому людини, її ставлення до навколишнього світу, самого 

себе, а також формують зумовлені цими поглядами основні життєві 

позиції людей, їх ідеали, переконання, принципи пізнання, їх діяль-

ність, ціннісні орієнтації.  

Проблемам соціокультурної обумовленості знання присвячені 

роботи в галузі соціальної епістемології, яка орієнтується в основному 

на соціогуманітарне знання, на досягнення соціальних і культурологі-

чних дисциплін. Серед дослідників, що працюють в даному напрямку, 

слід назвати, перш за все, таких: Д. Блур, С. Фуллер, Е. Голдман, А. 

Пікерінг й ін., які оцінюють пізнання з точки зору норм і цінностей, а 

також виявляють соціальні аспекти понять істини та раціональності. 

Соціальна епістемологія – специфічна для соціальних наук теорія пі-

знання, яка вивчає соціальний вимір знання або інформації. Незважа-

ючи на явний взаємозв'язок наукового пізнання та соціокультурних 

умов, деякі вчені спростовують подібний факт. Приміром, С. Вайн-

берг, незважаючи на «боротьбу» з політико-економічною системою, 

спрямовану на переконання властей у необхідності витрат коштів на 

побудову коллайдера, констатує незалежність наукового знання від 

якихось культурних умов, а також виводить постулат «непотрібності 

філософії» в противагу висунутої Вігнером «незбагненною ефективні-

стю математики». Він вважає, що «побачити шлях до істини з вершин 

філософії» не можливо в принципі [1, с.133].  

З позиції Т. Куна, навпаки наука – це соціальний інститут, що 

функціонує в рамках наукових установ, наукових співтовариств, все-

редині яких здійснюється комунікація, затверджуються норми та пра-

вила наукового етосу (стиль життя групи, загальна орієнтація), що ре-

гулюють дослідницький пошук, організовуючи відповідні наукові дос-

лідження. Функціонування наукового фізичного співтовариства, безу-

мовно, також проходить в полі культури та відчуває на себе соціокуль-

турні впливи, які відкладають свій відбиток на результати наукової 

діяльності вчених [3].  

Наука як особливий вид діяльності, формує основи мислення 

людини, її світогляд, сприйняття дійсності та форми реакції на зміни, 

що відбуваються в світі [2;4]. При всьому позитивному впливі науко-

вого прогресу для суспільства, наявні негативні наслідки технократиз-

му. Безумовно, дозріла необхідність гуманітарного, ціннісного контро-

лю над науково-технічним розвитком. Сучасна наука у сучасному сус-

пільстві стає одним з головних чинників економічних, соціальних, ду-

ховних перетворень, вона відповідає за оновлення культури, освіту, 
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розвиток суспільства, особистості. Проте впровадження не проаналізо-

ваних з позицій цінностей досягнень науки породжує безліч соціаль-

них проблем, ставить питання про майбутнє людини та людства. Наука 

як соціальний інститут має пріоритетну роль у встановленні гуманіта-

рних цінностей, які утворюють ядро культурної системи. Страх перед 

наслідками науково-технічного прогресу формує конструювання но-

вих ціннісних орієнтацій, які спрямовані на прагнення розібратися в 

таїнствах життя та смерті, пошуку можливого безсмертя. Аксіологія 

смерті й безсмертя завжди розглядалася і вирішувалася у відповідь на 

гострі соціальні, практичні питання свого часу, а також як підстава для 

твердження пріоритету морально-духовних цінностей. Процес транс-

формації, який переживає не тільки цивілізація, але і наука, породжує 

потребу в аналізі й осмисленні центральних, фундаментальних про-

блем філософії, світогляду, світосприйняття. Під впливом наукового 

прогресу в суспільстві відбувається процес формування нових етично-

орієнтованих ідеалів і норм пізнавальної діяльності. Йде напружений 

пошук нових орієнтирів людського існування. 
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ КИТАЯ, НА 

ПРИМЕРЕ УЧЕБНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА СИН 

ЧЭНЬ В Г. ШЭНЬ ЯН 

 

Постановка проблемы. Результативность любого обучения в 

творческом учреждении напрямую связана с организацией художе-

ственно-педагогического процесса, с использованием новых иннова-

ционных методов и технологий. Преподавание в подготовительном 

центре Син Чэнь (Китай) направлено на развитие потенциальных и 

творческих возможностей школьников, в формировании умений и 

навыков для решения творческих задач. Кафедра «Живописи» ХГАДИ 

была приглашена руководством этого центра для консультации и про-

ведения мастер класса. 

Анализ новых инновационных процессов, которые используют-

ся в китайской художественной школе позволяет рассмотреть методи-

ку их преподавания, как отличающуюся от классической. Для эффек-

тивного преподавания живописи, рисунка и композиции необходимо 

брать основы фундаментальных знаний этих профилирующих предме-

тов, которые составляют базовые знания будущего профессионала-

художника. Главной проблемой данной художественной школы было 

отсутствие систематизации знаний.  

Цель исследования. Выявление особенностей основных 

направлений в развитии творческой личности и внедрение новых педа-

гогических технологий в методику преподавания композиции, рисунка 

и живописи в вышеуказанной школе города Шень Ян. 

Образовательная система включает в себя : 

1) конкретное представление планируемых результатов обучения; 

2) организационную модель, прежде всего, форму обучения; 

особенности взаимодействия между основными фигурантами образо-

вательного процесса (учащийся, преподаватель, администрация); 

3) дидактическую основу, охватывающую методики и средства 

обучения; 

4) систему диагностики текущего состояния учебного процесса 

и степени обученности студентов, которая подразумевает контрольные 

http://messie-anatol.livejournal.com/350110.html
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постановки с определёнными задачами, тесты и степень выполнения 

творческих работ [3. c.75]. 

Прежде всего, ученик художественной школы – это развиваю-

щаяся личность, которая формирует образ мира и образ своей про-

фессии в нем. Становление личности и одновременно образа про-

фессионала-художника происходит в процессе изучения цикла гума-

нитарно-общественных наук в контексте своей профессиональной сре-

ды, в данном случае при изучении истории искусств и культурологии. 

Через призму социальной значимости избранной профессии и форми-

руется образ будущего художника. 

Осознание ученика, как будущего специалиста, очень важно для 

дальнейшего хода образовательного процесса, поскольку приводит к 

активизации мотивационных факторов саморазвития и самореализа-

ции, на фоне которых процесс обучения превращается в источник удо-

влетворения потребностей развивающейся личности, а следовательно, 

осуществляется реальный переход из формально-правового в состоя-

ние фактической реализации[4. с.7]. 

Осознание себя в образе художника означает лишь обретение 

учеником социальной оболочки профессиональных знаний. Дальше 

начинается главное — постижение путей формирования системы про-

фессиональных качеств, заполнение пространства внутри оболочки 

материей профессиональных знаний. Основное поле развития познава-

тельных актов реальных событий – это изучение технологий от конеч-

ной стадии продукта, т. е. ответа на вопрос: "Что это?", - к началу це-

почки технологий, каждая из которых объясняет, "Как это сделать?". 

Происходит изучение зеркального отображения от конкретного к аб-

страктному. Прохождение идеи от абстрактного к конкретному – дает 

возможность сформировать личность художника, который владеет 

всеми секретами в творческой профессии, имеет личный багаж в со-

здании творческих работ. Познавательный путь восхождения от кон-

кретного к абстрактному для учебного процесса представляется более 

естественным, чем обратный [3. c.75]. 

Для успешного осуществления профессиональной функции пе-

дагога-художника необходимо выделить составные части качеств учи-

теля изобразительного искусства. 

Первое качество подразумевает комплекс педагогических спо-

собностей, необходимых для осуществления профессиональной дея-

тельности. 
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Второе качество — это специальные способности педагога, ко-

торые необходимы для создания художественного произведения: ху-

дожественное восприятие, зрительная память, пространственное и 

композиционное мышление, воображение, способность к анализу и 

оценке продуктов художественной деятельности и др. 

Для студентов художественной школы, подготовительного цен-

тра Син Чень были проведены мастер-классы по созданию портретов, 

мастер классы по созданию копий в разных техниках исполнения. Ос-

новными критериями по оценке художественных работ были следую-

щие показатели:  

-передача характера и пропорций изображаемого объекта; 

- композиционное решение; 

- лаконичность изображения; 

- выразительность изображения; 

- уровень владения различными материалами и техниками изоб-

ражений; 

- освоение учебной программы [4.c.104]. 

Преподавателями кафедры «Живописи» ХГАДИ Ганоцким В.Л., 

Коваленко С.В. были показаны качественные признаки аналитическо-

го разбора работ: 

- ясность и цель изложения; 

- умение правильного построения композиционных схем; 

- знание и владение колористического построения для передачи 

настроения автора; 

- умение объективно оценить работу. 

Творческий процесс предполагает не столько изучение приемов, 

что немаловажно, сколько изучение методов творческого выполнения 

работы. Помимо анализа и оценки художественных работ, точной пе-

редачи пропорций и формы предметов, соблюдения принципов ком-

поновки в формате листа большое значение имеет художественно-

образная трактовка изображаемого, выразительное решение замысла, 

его эстетическая привлекательность. 

Результаты исследования проблем учебно-подготовительного 

центра Син Чэнь позволяют сделать следующие выводы:  

1. Анализ качества образования и уровень художественной 

подготовки учебно-подготовительного центра Син Чэнь ( Китай) не 

имеет системного характера, базируется на современных течениях ис-

кусства; 

http://messie-anatol.livejournal.com/350110.html
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2. Методика преподавания в данной школе отличается от клас-

сической, имеет искажение по основам фундаментальных предметов 

таких, как живопись рисунок композиция.  

3. Для более качественного процесса преподавания необходимо 

внедрить фундаментальные знания законов композиции, законов коло-

ристического построения картин. 

Перспективы дальнейших разработок. В дальнейшем кафед-

ра «Живописи» ХГАДИ предполагает углубленное и конкретное изу-

чение педогогических методов преподавания учебно-

подготовительного центра Син Чэнь (Китай). Планируется разработка 

методического пособия для структуризации образовательного процес-

са в данном центре. Таким образом будет осуществляться обмен педа-

гогическим опытом. 
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Годзь Н.Б.  

 

ЕКОЛОГІЧНА ФУТУРОЛОГІЯ ЯК МОДЕЛЬ МАЙБУТНІХ 

КОЕВОЛЮЦІЙНИХ ШЛЯХІВ У ВІДНОСИНАХ ЛЮДИНА-

ТЕХНІКА-ПРИРОДА 

Постановка проблеми: Аналіз текстів навть часів античності 

нам дозволяє побачити, що проблема негативної дії людини на довко-

http://messie-anatol.livejournal.com/350110.html
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лишнє середовище почала обговорюватися ще в ті часи. Але причини 

та наслідки антhопо-технічної дії на природу мали певне еволюціону-

вання, якому слід приділяти більше уваги. 

Зв'язок з важливими завданнями: тема, над якою ми продов-

жуємо працювати, певним чином стосується як локальних, так й гло-

бальних проблем людства та шляхів виходу з кризової ситуації. Еколо-

гія все більше постає складною, багатофункціональною, мегадисціплі-

ною, яка й сама у свою чергу на сьогодні потребує допомоги у визна-

ченні шляхів її розвитку та пропорційного використання на практиці. 

Аналіз останніх публікацій: Слід відзначити, що природоохо-

ронна тематика є досить поширеною у сучасних дослідженнях, й на-

віть у такому контексті, як філософський погляд на це питання [3, с. 5 - 

194], ми також присвятили певну низку публікацій [1], [2], також, по-

зитивним фактором тут є те, що не забувають писати й про екосистеми 

як окремий напрям [4], й навіть пропонують досліджувати таку ланку, 

як екофілософія [5]. 

Основна мета статті: підкреслити значення саме екологічної 

футурології, основними положенннями та засобами якої, як нам зда-

ється доцільніше керуватися у прогностичних дослідженнях та моде-

люванні процессів у майбутньому, бо проблема лімітування, вичерп-

ності природних ресурсів та утилізації відходів ніяк поки не отримує 

дієвих вирішень.  

Виклад основного матеріалу: як показують наші дослідження 

[1], [2], сучасне розуміння предмету екології, її мети та завдань отри-

мало не тільки широку низку нових концепцій та ідей, але й внаслідок 

широкого практичного межпредметного використання як негативну 

рису получило ознаку викривленного розуміння її можливостей та за-

стосування. Екологія уперше виникла у межах природничих наук, й 

існувала у царині біології та зоології. Поступово продвигаючися у дос-

лідженнях вона увібрала у себе й інші природничі науки та почала ви-

вчати не тільки види, ареали їх існування, але й екологічні ніші, травні 

ланцюги, зв'язок з кліматом та впливом його й людини на природний 

тваринно-рослинний світ. В екології знайшлось місце й геологічним 

дослідженням, й дослідженням антропогенного впливу на довкілля, й 

впливу технологій (й що цікаво — вивченню еволюціонування впливу 

з розвитком технологій). Але проблемою постало те, що розуміння 

наслідків діяльності людини не співпало з потребою розвитку концеп-

цій утілізації та розвертання програм комунікації на внутрідержавному 

та міждержавних рівнях з цього питання.   З точки зору філософії, гло-
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бального та нового погляду так й не створено. Існування програм но-

сить або утопічний, або демагогічний характер у більшості випадків. 

Питання розуміння дійсних потреб людства недостатьньо, як на наш 

погляд висвітлюється саме на філософському рівні. Тотальна самота 

індивідів, навіть у розвинених спільнотах продовжує формувати або 

“Людину натовпу” з відповідними нивельованими потребами, або мар-

гіналів, у яких взагалі поняття суспільної дії на користь спільного про-

гресу відсутнє. Панує нищівна думка, що суспільство підготовлене до 

вирішення екологічних проблем, й не враховується, що практично для 

питання збереження довкілля навіть у розвинених країн засобів мате-

ріального та людського гатунку недостатньо. Пригнічує позиція вирі-

шення екологічних проблем за рахунок бідних країн. Тому, як на нашу 

думку, система квот та їх “викупу” у відсталих країн лише розбещує 

багаті країни. У індивідів панує іллюзія, що існують служби, які зав-

жди прийдуть на порятунок, а насправді, з сучасними проблемами та-

кого гатунку не може впоратися навіть коаліції багатих країн. 

Питання подальшого розвитку країн дуже залежать від впливу 

ідеологічних систем, які панують у країнах, які ці моделі створюють. 

Сворюючи ідеальні утопії, навіть притримуючися концепції стійкого 

(сталого) розвитку продовжують розвивати концепцію стимання та 

лімітування потреб. Досі, на нашу думку, не проаналізовано питання а 

який дійсно справжній шлях повино вибирати людство? Мотивація 

людини середньовіччя, чи початку Нового часу має не тільки спільне з 

сучасним людством, але й відмінне. Розвиваючися та отримуючи 

знання та технології, відповідно ми не тільки отримуємо щось нове, 

додаткове. Але й невпинно втрачаемо, на разі, втрачаємо й шанси для 

життя у майбутньому.  

      Висновки з дослідження і перспективи подальших розробок. 

Отже, мета екологічної футурології визначення ознак та та ориєн-

тирів подальшого руху людства, його потреб та відповідно, розробки 

технологій.  
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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ШКОЛА АКАДЕМІКА І.А. ЗЯЗЮНА 

У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ  

 

Сучасні євроінтеграційні і глобалізаційні процеси, які відбува-

ються в українському і світовому освітньому просторі, зумовлюють 

необхідність збереження фундаментальних засад наукових шкіл в Ук-

раїні, що визначають пріоритетні напрями наукових пошуків талано-

витої молоді. Академік І.А. Зязюн зауважував на необхідності форму-

вання професійно-педагогічного співтовариства, носія принципово 

нової освітньої культури, яка фіксується на рівні міжнародних доку-

ментів про освіту й культуру, що проголошують спільність таких 

принципів діяльності в сфері освіти, як гуманізація, демократизація, 

толерантність, неперервність та ін.; виробленні культурної, концептуа-

льної, технологічної множинності підходів до вирішення проблем 

освіти, що вимагає професійно-особистісного самовизначення і соціа-

льної відповідальності за свій вибір [3, с. 26]. 

Підтвердженням цьому слугує власне наукова, педагогічна спа-

дщина Івана Андрійовича Зязюна, яка є невичерпним джерелом ви-

вчення стратегічно важливих і актуальних питань, які є актуальними 

для сучасної освітньої теорії і практики. Розроблена ним теорія педа-
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гогічної майстерності і Педагогіки Добра знайшла своє продовження у 

розвитку наукової школи з проблем педагогічної майстерності. 

Наділений якостями справжнього лідера, який володіє педагогі-

чною майстерністю, особистим авторитетом, науково-творчим потен-

ціалом, інноваційністю, принциповість та людяністю, І.А. Зязюн на своє-

му життєвому і професійному шляху зумів об’єднати навколо себе колек-

тив однодумців, які підтримували ідеї видатного вченого і продовжують 

втілювати в сучасну освітню практику його Педагогіку Добра.  

Яскравим підтвердженням цього був період 15-річної плідної 

праці І.А. Зязюна на посаді ректора Полтавського державного педаго-

гічного інституту імені В.Г. Короленка (нині Полтавський національ-

ний педагогічний університет імені В.Г. Короленка), де був ініційова-

ний Іваном Андрійовичем і підтриманий колективом експеримент з 

формування у майбутніх учителів педагогічної майстерності. Резуль-

татом діяльності науково-педагогічної школи педагогічної майстерно-

сті І.А. Зязюна стала розробка і впровадження в освітній процес автор-

ської концепції вченого та науково-методичного комплексу, який 

складається з підручника «Педагогічна майстерність» (І. Зязюн, 

Л. Крамущенко, І. Кривонос та ін.), хрестоматії «Педагогічна майстер-

ність» (упоряд.: І.А. Зязюн, Н.Г. Базилевич, Т.Г. Дмитренко та ін.), 

навчально-методичного посібника «Історія педагогічної майстерності» 

(О.А. Лавріненка). Підручник «Педагогічна майстерність», створений 

авторським колективом Полтавського державного педагогічного ін-

ституту ім. В.Г. Короленка під керівництвом І.А. Зязюна, здобув схва-

льні відгуки польських колег і був перевиданий у Польщі у 2005 році. 

Інноваційна педагогічна діяльність Івана Андрійовича Зязюна 

була завжди цікава науковцям, педагогам-практикам, молодим вченим 

не лише на території України, а і за її межами. Вчені різних країн сві-

ту, зокрема Японії, Китаю, Німеччини, Польщі та ін. переймали його 

досвід в організації навчально-виховного процесу ВПНЗ, підготовки 

педагогів-майстрів, вивчали курс з основ педагогічної майстерності, 

який «сприяв залученню майбутніх учителів до чарівного світу педа-

гогічної мудрості, до оволодіння технікою мовлення, ознайомлення з 

системами А. Макаренка і В. Сухомлинського; до опанування культу-

ри педагогічного спілкування, техніки ведення уроків і позакласних 

виховних заходів…» [3, с. 22].  

Н.Г. Ничкало зазначає, що наукова школа педагогічної майстер-

ності І.А. Зязюна є «…переконливим прикладом відданості наукового 

лідера, академіка І.А. Зязюна, цій благодатній і життєдайній ідеї. 
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Впродовж майже чотирьох десятиліть ним пройдено складний шлях 

боротьби за право цієї ідеї на життя, її утвердження і розвиток. Це ви-

явилося в створенні і введенні до навчальних планів курсів педагогіч-

ної майстерності, відкритті майже в усіх педагогічних інститутах ка-

федр педагогічної майстерності» [3, с. 23]. 

І.А. Зязюн є автором понад 200 наукових праць, серед яких мо-

нографії підручники, навчально-методичні посібники, статті у зарубі-

жних і вітчизняних виданнях з проблем професійної освіти, філософії, 

естетики, психопедагогіки.  

З ініціативи академіка І.А. Зязюна у різних регіонах України 

створено 26 центрів педагогічної майстерності на базі Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Чер-

каського національного університету імені Богдана Хмельницького, 

Кіровоградського національного педагогічного університету імені Во-

лодимира Винниченка, Київського професійно-педагогічного коледжу 

імені Антона Макаренка, Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 та ін. 

Наукова школа педагогічної майстерності І.А. Зязюна бере свій 

початок від Полтавського державного педагогічного університету і 

продовжилась у Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України. Під наставництвом Івана Андрійовича було захищено 20 док-

торських і 19 кандидатських дисертацій в галузі педагогіки і психоло-

гії професійної освіти.  

Представники науково-педагогічної школи академіка 

І.А. Зязюна розвивають різні напрями педагогічної освіти. Зокрема, 

роль мистецтва у професійній підготовці вчителя досліджено у дисер-

таційних роботах М.М. Букач, В.Ф. Орлова, О.М. Отич, В.І. Рашковської, 

Т.А. Смирнової та ін.  

Значний пласт наукового пошуку містять дослідження, в яких ак-

туалізуються досвід видатних педагогів, вчених, таких як А. Макаренко, 

В. Вернадського (С.Г. Карпенчук, Є.В. Більченко, А.В. Лещенко). 

Зарубіжний досвід педагогічної освіти – ще один напрям науко-

вої школи І.А. Зязюна, який став предметом дослідження таких науко-

вців як Т.С. Кошманова, М.П. Лещенко. 

Історичний аспект професійної освіти в Україні під керівницт-

вом І.А. Зязюна вивчали М.І. Нещадим, З.В. Гіптерс, Н.О. Філіпчук. 

Естетика та етика педагогічної дії стали предметом наукових по-

шуків І.В. Андрощук, І.Є. Зайцевої, Т.В. Скорик, О.Л. Шевнюк та ін. 
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Розглядаючи феномен наукової школи академіка І.А. Зязюна 

М.П. Лещенко зауважує, що «внутрішня ідеологія наукової школи вчено-

го ґрунтується на його концепції про педагогічну майстерність як духовну 

здатність вчителя забезпечувати цілісний розвиток учнів» [2, с. 263]. 

До представників наукової школи академіка І.А. Зязюна нале-

жать науковці, вчителі навчальних закладів різних рівнів акредитації, 

які гідно несуть це почесне звання і продовжують втілювати ідеї педа-

гогічної майстерності, естетики і етики педагогічної дії у своїй практи-

чній діяльності та наукових пошуках, адже як зазначав Іван Андрійо-

вич «Смисл і ціль освіти – людина у постійному розвитку, її духовне 

становлення, гармонія її відносин з собою і іншими людьми, зі світом. 

У такий спосіб освіта на державному рівні створює умови розвитку – 

саморозвитку, виховання – самовиховання, навчання – самонавчання 

всіх і кожного. Отже, система освіти створюється для людини, 

функціонує і розвивається в її інтересах, слугує повноцінному розвит-

ку особистості і в ідеалі її призначення – щастя людини» [4, с.14]. 

Отже, актуалізація наукової спадщини академіка Івана Андрійо-

вича Зязюна, теорії педагогічної майстерності, його філософсько-

педагогічних та етико-естетичних ідей – сприятимуть вирішенню про-

блем професійної підготовки сучасного педагога, учителя-майстра.  

 

Список літератури: 

1. Іван Андрійович Зязюн: Педагог, Вчений, Філософ: бібліог-

раф. покажчик / [упоряд. Штома Л. Н.; наук. ред. Н. Г.Ничкало]; НА-

ПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – 3-є вид. перероб., 

допов. – К. : Богданова А.М., 2013. – 182 с.  

2. Лещенко М.П. Наукова школа академіка Івана Зязюна / 

М.П. Лещенко // Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: 

проблеми, досвід, перспективи: зб. наук. праць / за ред. В. Кременя, 

Т. Левовицького. – Житомир : Вид- во ЖДУ імені Івана Франка, 2012. 

– С. 259-269. 

3. Ничкало Н.Г. Українська наукова школа педагогічної майсте-

рності – скарбниця сьогодення і майбутнього / Педагогіка вищої шко-

ли: методологія, теорія, технології. Додаток 2, том І. – Кіровоград, 

2014. – С. 22 – 29. 

4. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспек-

тиви: монографія / за ред. І.А. Зязюна. – Київ: Віпол, 2000. – 636 с. 

 

 



  

 

НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА І.А.ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО СОРАТНИКІВ ТА УЧНІВ 

 

78 
 

Демідова Ю.Є., Корнієнко Н.А. 
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК 

СКЛАДОВОЇ БЕЗПЕКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Проблема безпеки людини в її професійній діяльності в сучас-

них умовах стає все більш актуальною і набуває все більш практично-

го значення. Сучасне технічне забезпечення будь-якого виду діяльнос-

ті сприяє зростанню професійно-потенційних небезпек, зростанню 

антропогенного чинника у виникненні нестандартних виробничих си-

туацій, збільшенню професійного та інформаційного стресу. Пробле-

мами безпеки діяльності займалися Ю.М. Скалецький, Л.О. Дурнєв, 

Т.М. Таірова, В.І. Гнатовський, Ю.Л.Воробйов, В.В. Березуцький, Т.С. 

Павленко, М.М. Латишева, О.І. Запорожець, В.О. Михайлюк, Н.В. Кула-

лаєва, М.О. Зоріна та ін. Аналіз вищезазначеної літератури свідчить, 

що проблемам загальної безпеки діяльності присвячена значна кіль-

кість наукових праці, проте питанню безпеки професійної діяльності 

приділено недостатньо уваги. 

Велику частину часу активної життєдіяльності людини займає 

цілеспрямована професійна діяльність, що здійснюється в умовах кон-

кретного виробничого середовища, яке при недотриманні прийнятих 

нормативних вимог може несприятливо вплинути на працездатність і 

здоров'я. Виробниче середовище – це частина навколишнього середо-

вища людини, що включає фізичні, соціальні, психологічні та екологі-

чні чинники. 

Відомо, що професійна безпека людини забезпечується зовніш-

ньою і внутрішньою безпекою системи «людина-виробниче середови-

ще». Під безпекою розуміють стан діяльності, при якому з певною 

ймовірністю виключаються потенційні небезпеки, що впливають на 

здоров'я людини. Безпеку слід приймати як комплексну систему захо-

дів щодо захисту людини і середовища від небезпек сформованих кон-

кретною діяльністю. Однією із складових забезпечення професійної 

безпеки є екологічна безпека. Під екологічною безпекою розуміється 

відсутність загрози для людини і навколишнього середовища. При 

цьому повинна дотримуватися захищеність життєво важливих інтере-

сів людини, суспільства, держави, біосфери в цілому від внутрішніх і 

зовнішніх негативних впливів, що створюють загрози здоров'ю людей 

та функціонуванню екологічних систем [3]. 
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Джерелами екологічної небезпеки є діяльність людини і стихій-

ні природні явища. Якщо управляти деякими надзвичайними ситуаці-

ями природного характеру та їх наслідками можливо тільки на держа-

вному рівні в зв'язку з їх масштабністю, то запобігати і ліквідувати 

наслідки професійної діяльності може сама людина. Саме у будь-який 

професійній діяльності починається і реалізується поетапний процес 

впливу на екосистему. 

Традиційно при забезпеченні екологічної безпеки на підприємс-

твах основна увага приділялася технічним і технологічним аспектам. 

Однак, як показує практика, для підвищення рівня екологічної безпеки 

професійної діяльності  технічних і технологічних рішень недостатньо, 

особливу увагу необхідно приділяти організаційно-управлінським пи-

танням забезпечення екологічної безпеки, які полягають в системі уп-

равління [1].   

Ще одним важливим аспектом забезпечення професійної безпе-

ки є формування культури екологічної безпеки майбутніх фахівців. 

Культура екологічної безпеки – це певний рівень знань для профілак-

тики екологічних ризиків, попередження несприятливих наслідків дія-

льності людини для навколишнього середовища і суспільства. Культу-

ра екологічної безпеки діяльності є складовою особистості фахівця, що 

характеризує цілісну єдність його потреб, знань, умінь щодо запобі-

гання небезпечним екологічних ситуацій та загроз. Вона заснована на 

глибокому усвідомленні пріоритету безпеки при вирішенні будь-яких 

професійних завдань [2]. 

Таким чином, одним із завдань забезпечення знань з безпеки ді-

яльності є формування певного рівня навичок з екологічної безпеки 

для вирішення практичних і теоретичних завдань в комплексному під-

ході вирішення питання безпеки професійної діяльності. Формування 

професійної безпеки – багатофакторний системний процес, що вклю-

чає професійне самовизначення та спрямованість на безпечну профе-

сійну діяльність і збереження професійного здоров'я, на культуру без-

пеки праці в цілому. 
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ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ НА 

УРОКАХ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ 

 

Мовна культура – це живодайний корінь культури  

розумової, усього розумового виховання 

В. Сухомлинський  

 

У шкільному навчанні мова є важливим засобом виховання уч-

нів та основою набуття знань. Чим краще учні оволодіють усною та 

писемною мовою, тим успішнішою буде їх навчальна діяльність. Саме 

через мовлення реалізується первинна для мови функція спілкування, 

без якої неможливе саме існування мови. 

Робота з розвитку мовленнєвих компетентностей школяра не-

розривно пов’язана з розвитком мислення. Ось чому, навчаючи дитину 

мислити, навчаємо правильно й чітко висловлювати свої думки.   

Переорієнтація суспільства на розвиток людини та її особистіс-

них і культурних рис, зміна суспільної свідомості щодо ставлення до 

освітньої сфери, а також мовна політика України – зумовлює якісно 

нові вимоги  до процесу вивчення державної української мови у зага-

льноосвітніх навчальних закладах.  Мовні знання виробляються і за-

кріплюються в суспільній практиці. Що багатша ця практика, то біль-

ша потреба в оволодінні новими словами, в мистецтві переконання 

словом, в естетичній освіті й самоосвіті.  

Проблема формування мовленнєвої компетентності особистості 

стала досить актуальною.  

Актуальність статті: уроки зв’язного мовлення мають чітку 

спрямованість на розвиток комунікативних якостей мовленнєвої дія-

льності учнів.  Чинники, що впливають на процес формування культу-

ромовної компетентності, є належна граматична та стилістична підго-

товка мовця, обізнаність із культурними традиціями, етичними прави-



  

 

НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА І.А.ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО СОРАТНИКІВ ТА УЧНІВ 

 

81 
 

лами та національними уявленнями про красу мови свого народу, 

уміння гнучко поводитися у ситуації спілкування та мовна освіта і за-

гальна освіченість мовця.  

Мовленнєва компетенція – це вміння адекватно й доречно практи-

чно користуватися мовою в конкретних ситуаціях (висловлювати точку 

зору, бажання, наміри, прохання тощо), використовувати для цього як 

мовні так  і позамовні(міміка, жести, рух) та інтонаційні засоби виразності 

мовлення, співвідности мовні засоби з цілями й умовами спілкування. 

Визначальною метою вивчення української мови, з огляду на 

політичну ситуацію у нашій країні, є формування національно свідо-

мої, духовно багатої мовної особистості , яка буде відроджувати , підт-

римувати, поширювати і нести національну ідею по всьому світу. Така 

людина буде володіти вміннями та навичками для вільного і доцільно-

го користування засобами мови, а саме: її стилями, типами, жанрами у 

видах мовленнєвої діяльності ( аудіювання, читання, говоріння, пись-

мо). Це забезпечить належний рівень комунікативної компетенції.  

Сучасна концепція освіти вимагає від учителя української мови 

чітку вимогу: сприяти формуванню національно-мовної особистості, 

яка володіє свідомим ставлення до мови, розвиненим мовленням, мис-

ленням та інтелектом. Освітні програми рекомендують використання 

комунікативного, лінгвістично-культурологічного й особистісного 

підходів до вивчення дітьми української мови.  

Комунікативний підхід у методиці викладання мови допомагає 

вчителю реалізувати ціннісний, розвивальний і виховний аспекти україн-

ської мови, як навчального предмета, оскільки завдання комунікативного 

характеру сприяють засвоєнню учнями певних завдань, а також форму-

ють  у них уміння та навички контролювати власне мовлення.  

Одним із головних видів комунікативних вправ під час вивчен-

ня мови є рольова  гра, що використовується для відображення побу-

тових ситуацій. Мовленнєво-ігрова діяльність – двокомпонентний під-

хід, основою якого є розвиток мовлення засобами гри.  

Тут будуть  корисними завдання  та вправи, що вчать урізнома-

нітнювати  лексику, інтонаційне забарвлення мовлення, використову-

вати невербальні засоби в різних ситуаціях спілкування.  

Удосконалення розвиток зв’язного мовлення спонукає дитину  

навчатися обмінюватися інформацією, вислуховувати іншого, не пере-

биваючи, брати до уваги повідомлене, налагоджувати взаємодію. Важ-

ливо під час роботи  над комунікативними  навичками зосередити ува-

гу на цінуванні партнера зі спілкуванню. Також важливим є робота над 
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фонетичною, лексичною та граматичною компетенціями. Завдання 

вчителя полягає у вироблені в учнів правильно та чітко вимовляти зву-

ки, помічати помилки у власній звуковимові. Ця робота сприяє прави-

льному і доцільному використанню у мовленні різноманітних значень 

слів залежно від мети  висловлювання та ситуації мовлення, вмінню 

користуватися синонімами, антонімами, омонімами.  

Фразеологічні звороти та елементи усної народної  творчості у 

мовлені є показником ерудиції та багатогранності особистості, тому 

вчитель має навчити правильно вживати граматичні категорії, синтак-

сично правильно будувати як прості, так і складні речення. Учень по-

винен оволодіти навичками корекції та самокорекції мовлення.  

Поняття мовленнєвої компетенції широко розкривається у вмін-

нях учня володіти мовою, легко й невимушено починати діалог, а та-

кож підтримувати розмову залежно від ситуації. Учні мають навчитися 

доречно застосовувати мовленнєві та немовленнєві засоби, регулювати 

силу голосу, темп мовлення та використовувати засоби інтонаційної 

виразності. До того важливо, щоб вчитель навчив правильно вислов-

лювати думку: чітко, логічно, образно, переконливо.  

Формування комунікативної компетентності служать і уроки 

виразного читання. Вони привчають  бачити і розуміти аудиторію. Ви-

разне читання вимагає тісного зв’язку між виконавцем і слухачем.  

За сучасних потреб мовленнєва діяльність – основа мовної осві-

ти. Тому на навчальних заняттях  важливо створити таку психологічну 

атмосферу між учителем та учнем, що сприятиме інтересу до навчан-

ня, викликатиме готовність до сприймання та засвоєння предмета. На-

вчально-виховний процес потрібно спрямувати а відношення учня як 

цікавого співрозмовника і неповторної особистості.  

Важливу роль відіграє також мовна атмосфера на уроці. Знач-

ною мірою її створює й мовний матеріал, який має бути цікавим, не 

надто складним для сприйняття, стимулюючий до співпереживання, 

розвивав виразність та красу рідної мови, був насичений яскравими 

граматичними формами та синтаксичними конструкціями.  

Підсумовуючи все вищесказане можна сформувати мовленнєві 

компетенції учнів на уроках зв’язного мовлення.  
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ИДЕИ РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ 

ПРОЧТЕНИЕ 

 

Идея реформирования образования – центральная для всех 

стран, которые устремляются вперед и видят в образовании фундамент 

будущего развития всего государства. Нам бы хотелось поднять про-

блему поиска тех самых идей, которые и становились тем краеуголь-

ным камнем всех возможных трансформаций. Мы будем сравнивать 

две ситуации: идея реформирования образования в XVII веке и идея 

современного государства, которое ищет возможные варианты идеи 

образования в ХХІ веке. 

Мне бы хотелось на примере реформаторских движений какль-

винистской ветви – пуритан, показать связь философии и науки с обра-

зованием, в частности становление  и формирование классической па-

радигмы образования. В центре моего внимания – XVII в., который 

стал поворотным в истории образования и педагогической традиции, 

философия Бекона и Локка.  

Бекон выступал вдохновителем формирования нового контекста 

реформации, формирования новой ментальности, нового спектра по-

знавательно-научных отношений, нового габитуса мира, и нового со-

держания образования. Локк предложил метод, который до сих пор 

доминирует в классческой парадигме образования. Фундаментом, ко-
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нечно, выступал интеллектуальный контекст Реформации. Обращение 

к этим фигурам дает мне два существенных допущения в понимании 

этого контекста. Первое – феномен образования, подъема науки станет 

понятным, если сосредоточиться на событиях и фиурах Англии XVII 

века. Второе – мышление одного человека способно осветить интел-

лектуальную историю времени. 

В 1605 году Бекон пишет работу «Мужественное рождение вре-

мени» (Великое восстановление власти человека над вселенной). В ней 

он обозначает стратегии естественно-философских исследований, ис-

кренне веря в то, что его миссия - реформировать естественную фило-

софию и искусства на благо человечества. В центре внимания спектр 

познавательных образов и отношений Человек-Бог, Человек-Природа, 

а также феномен работа и творение. Трансформация образов Бога и 

Человека происходит уже в поздней схоластике, у номиналистов. В 

центре оказывается примат воли Бога над интеллектом Бога. А Чело-

век стал индентифицироваться по его свободному подчинению боже-

ственным установлениям. Эти установления обозначали путь единения 

человека с Богом. Появляется постулат того, что человек есть образ 

Бога, а не микрокосм.  

Не случайно у Бекона отношения человек–природа начинают 

выстраиваться в контексте таких позиций, как природа – это творение 

Бога, а человеческая работа – это акт деятельности Бога и одновремен-

но продукт этой деятельности. Поэтому все люди привлекаются к ра-

боте Творца. Отношения человек-Бог, человек-природа строятся с 

опорой библейские истины. Примером служит 8 псалом Давида:  

То что есть человек, что ты помнишь его? 

Не много Ты умалил его пред ангелами,  

славою и честию увенчал его.  

Поставил его владыкою над делами рук Твоих,  

все положил под ноги его. 

У Анличан особый интерес к творению и у Бекона также. Творение 

рассматривается как тело Бога. И Бекон реформирует творение во всем 

ходе уже индивилуальной жизни и деятельности человека. И параллельно 

в деятельности всех социальных институтов. И в частности в образова-

нии. Он призывает к новому институту образования, в котором бы вопло-

тился дух и мудрость Бога как в новом виде творения. 

Интересен факт того, что любители науки, которые стали соби-

раться в это же время на своих собраниях, которые потом переросли в 

Королевское Общество, воспринимали такой дух реформ как работу 
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Бога в их собственное время и как задачу, которую новый человек 

должен выполнить во славу Бога. По сути, они чувствовали в себе некую 

избранность. Лозунг Бекона стал лозунгом Королевского Общества. 

Бойль, Гук, Ньютон воспринимали эти идеи как руководство к действию.  

Чуть позже появляется еще одна работа Бекона «Продвижение 

образования». Это  был текст реформы образования. Он объяснял роль 

и практическое значение естественных наук. Он писал, что человек 

вводится в наследственную власть над природой. Говорил, что Бог дал 

две книги: Писание (воля Божья) и «Книгу природы», где раскрывает-

ся его могущество (она была выработа средневековой схоластикой, но 

органически вплелась в систему ценностей пуритан). Бекон писал, что 

вторая книга Природы – это есть ключ к первой, развивает нашу веру и 

заставляет задуматься о Божественном всемогуществе. Его знаменитый 

лозунг «Знание – сила» заставлял ориентироваься на поиск новых откры-

тий в природе: в поле, матсерской, у кузнечного горна. Здесь, по сути, 

идет выступление против схоластического тривия, представленного в об-

разовании грамматикой, риторикой и логикой. По мнению Бекона, тривий 

отвлекал молодых людей от более полезных наук. Призывал к опыту и 

эксперименту. Считал, что наука-это средство, а не цель сама по себе. Ее 

миссия – понять причинно-следственные связи природных явлений ради 

использования их для блага людей. Знания, которые не приносят практи-

ческих плодов, Бекон считал ненуждной роскошью.  

Власть над природой открыла бы путь к долголетию, к способно-

сти рационально организовывать межличностные отношения, воспита-

тельные, семейные, социальные, экономические, и даже политические. 

Параллельно Бекон продожал развивать идею Нового Иеруса-

лима. Поэтому он писал о новом преподавателе, учителе, который вос-

питывал подрастающее поколение на новых основаниях. Нужна была 

новая система образования, цель которой – воспитание членов буду-

щего Нового Иерусалима.  

Не надо забывать, что в это время в Англии развивались такие 

науки, как агротехника, медицина, появлялись технологии, а интересы 

отдельных представителей зарождающегося научного движения кон-

центрировались вокруг таких вопросов, как материализм, естествен-

ный закон, роль Бога во вселенной. Пересмотр содержания образова-

ния стал необходим. В университетах Англии насчитывалось свыше 

600 профессоров грамматики и 7-8 профессоров естественников.  

Коменский, познакомившись с работами Бекона, сказал: перед 

нами новая философия, в ней слились элементы из рациональных, эм-
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пирический и библейских источникову. Идеи Бекона необходимо рас-

сматривать как план по созданию универсального колледжа, универ-

сального университета, универсальной школы.  

Учения Бекона стало исходным руководством по эпистемоло-

гии, методологии и в целом в научной политике. Как результат, нача-

лось конструирование образовательно-академических и научно-

дисциплинарных моделей «сообществ». С 1645 года начались регу-

лярные собрания Королевского Общества. Возникла идея «адресной 

службы». В стенах общества зародился один из первых научных пе-

чатных проектов «Философские записки».  Идея адресной службы бы-

ла подсказана попыткой наладить переписку с учеными и философами 

Европы. Цель – объединение протестантов Европы, создаие универ-

сального колледжа. В журнале обсуждали темы религии, наукоучения, 

изобретения, методы обучения.  

Стали предлагаться проекты реорганизации системы образова-

ния на всех уровнях. Была организована постоянная проверка учите-

лей, преподавателей университетов, государственных служащих. При 

этом степень позитивного административного руководства никода не 

признавалась реформаторами достаточной.  

Общий контекст той эпохи, которая завершилась революцией 

1640 – 1660-х гг. Ч. Уэбстер сравнивал положение пуритан с положе-

нием гуманистов эпохи Возрождения. Отличие он видел в том, что 

гуманисты оглядывались на древних греков в поисках представлений о 

«золотом веке», а пуритан воодушевляла связь с отцами церкви. 

«Внешне они выглядели ведущими апологетами “новой науки” и “но-

вой философии”.  Складывался своеобразный взгляд на образование: 

оно превращалось в святое дело, а «миссия учителя носила скорее бо-

жественный, нежели мирской характер».  

Феномен Дж. Локка состоял в том, что он публично приглашал в 

обсуждение проблем как эпистемологического, так и философско-

научного характера. Дж. Локк исследовал природу человеческого мышле-

ния, материалом которого, по его мнению, выступал человеческий опыт. 

Само слово «опыт» имеет много значений. Он различает его как внешнее 

восприятие (sensation – ощущение) и как внутреннее восприятие наших 

ментальных действий и состояний (reflection – рефлексия). Дж. Локк 

утверждал наличие двух источников нашего знания – чувственного и са-

монаблюдения [117]. Метод Дж. Локка оказался как нельзя более свое-

временным для того времени. И в образовании начинает действовать при-

оритет принципа наглядности преподавания («Мир чувственных вещей в 
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картинках»). В отличие от схоластической традиции, где приоритет отда-

вался  понятиям («словам раньше вещей»).  

Религиозная Реформация XVI в., несомненно, затушевало свет-

ское движение гуманизма, но в дальнейшем подняла проблемы гума-

нистического характера, морали, общества, сферу человеческих (куль-

турных и социальных) отношений, политики на совершенно неожи-

данно высокий уровень. Развивается скептицизм, направленный на 

вопросы отвлеченной мысли и реальной жизни. Движение  Реформа-

ции представлено успехами науки в области естествознания, что стало 

фундаментом классической системі образования. Параллельно сфор-

мировалась абсолютно новая ментальность европейцев. 

ХХI век предоставляет и задает новые возможности для разви-

тия образования. Наша задача: поиск фундамента, который изменит не 

только образование, но и ментальность человека. Эти две позиции раз-

виваются когерентно, их разорванность исключается, как мы видели в 

предыдущем анализе. Так что же ляжет в основу новой идеи реформи-

рования образования?  

Уже осознано, что бытие современного человека технизировано, 

причем полностью. Где-то глубже, где-то нет, но техника и техниче-

ское окружение не просто реальность, это необходимо-доминирующая 

часть человеческой жизни. Сама биосфера все более социализируется 

именно под воздействием деятельности человека, естественно, опира-

ясь или используя технические возможности. Более того, стало ясно, 

что философское осмысление техники, технического, технологическо-

го не смогло вобрать в себя всю палитру мировоззренческого осмыс-

ления техногенных процессов и почему-то развивается без включенно-

сти в общий спектр проблем идеи реформы образования, образования 

новой цивилизации. Следовательно, требуется решительное изменение 

и исследование данного предмета исследования, обращаяь уже к но-

вым инсрументам-терминам, в центре которых – техносфера с ее соци-

окультурными последствиями. Техносфера «улучшает/ухудшает» 

жизнь человека, удовлетворяет потребности личности, модифицирует 

психику человека и т.п. Маклюен утверждал, что человек в ходе при-

способления к новым техно-органам сам становится сервисным меха-

низмом, задача которого, ни много, ни мало, обслуживание и воспро-

изводство технологической машины.  

Изучение последствий технико-технологического роста – доста-

точно сложная задача, но никто не спорит, что технический детерми-

низ, этот сам технический рост и обеспечивают рост и развитие мно-
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гих, если не сказать всех, областей современной жизни. Да и как опре-

деляется уровень современности любой страны? Насколько техниче-

ское оснащение позволяет сделать такой анализ? Коварность вопроса 

подразумевает открытую связь между будущим и настоящим. Поэтому 

тезис о том, что новая реформаторская идея образования вплотную 

будет связана с идеей развития техносферы, технологий, техники как 

фундамента, без которого невозможна архитектоника такой сложной 

системы, как образование, становится вызовом для каждого современ-

ного или претендующего на статус «современный» государства. Необ-

ходимо развернуть и обосновать особый ракурс такого понимания об-

разования, потребуются введение определенных категорий с формули-

ровкой определенных смыслов, мировоззренческими ценностными 

ориентирами, предлагающими особое прочтение образования, образо-

вания новой цивилизации и нового витка развития человечества с его 

новыми ментально-интеллектуальными возможностями. 

Выводы. В XVII веке Европе были предложены новые критерии 

образованности – ориентир на зарождающуюся науку. В таком контек-

сте миссия педагога – применение натурфилософских открытий на 

практике. Это вовлекало в орбиту внимания мир уже техники и про-

мышленного производства. Вот-вот должен был появиться человек 

Модерна, человек индустриальной эпохи. Оформляется система обра-

зования, получившая название «классической». В ней доминирующая 

роль перешла от искусств, что было характерно для Возрождения, к 

дисциплинам научного характера. При этом образование зарождалось 

в теологической рубашке. В «Великой дидактике» Коменского утвер-

жден свод педагогических положений, основанных на христианских 

догматах. Цель образования – воспитание умеренного, честного, тер-

пеливого и серьезного человека, основная цель которого связывается с 

благополучием человеческого рода.  

Современной реформе образования нужна новая идея. Сегодня 

мир техники, открытия технико-технологического характера «срос-

лись» с наукой, что вызвало совершенно новый взгляд на возможности 

человека и цивилизации. Образование без связи с этими тремя состав-

ляющими (наука, техника, технология) не отвечает современности и, 

следовательно, не устремляется в будущее.  
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Харків, Україна 

 

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ДУХОВНИХ ЯКОСТЕЙ 

СТУДЕНТІВ В КОНТЕКСТІ  ГУМАНІЗАЦІЇ  ОСВІТИ 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. В сучасних умо-

вах, коли суспільство знаходиться в стані бурхливого розвитку інфор-

маційних технологій, великого значення набуває виховання у май-

бутніх  учителів  духовної культури та культури споживання інфор-

мації. Зазначені критерії виступають як  важлива складова змістовних 

потребнісно-мотиваційних характеристик особистості студента. Отже, 

методологічно виважена організаця виховного процесу не може бути 

ефективною якщо вона не передбачє стимулювання навчально-

пізнавальної діяльності студентів і їх залучення до надбань національ-

ної і світової культури, різних видів соціокультурної, науково-

пізнавальної  і художньо-творчої діяльності. 

Особливо це важливо у зв’язку з відмовою студентів від еле-

ментів авторитарної педагогіки і переходом до педагогіки співробіт-

ництва, яка передбачає формування гуманістичного мислення з вико-

ристанням елементів проблемного навчання, застосування соціокуль-

турних альтернативних підходів щодо визначення змісту і технології 

освіти і виховання. Формування  високої культури  автономного аль-

тернативного мислення студентів можна вважати одним з провідних 

завдань гуманізації системи вищої освіти. Враховуючи небажані 

соціальні чинники, які деформують моральну свідомість студентів, 

головне завдання оптимізації навчально-виховного процесу  полягає в 

утворенні своєрідного “імунітету” студента від впливу небажаних ін-

формаційних джерел, які нав’язують повернення до безальтернативної 

системи світогладного мислення. Найголовнішим орієнтиром у спожи-

ванні інформації має бути прагнення студента до сприйняття красиво-

го, корисного, звеличеного і гідного, що існують в людині, природі, 

мистецтві і в людських стосунках. Отже, виховання морально-

духовних якостей студентів є одним з перспективних і актуальних зав-

дань гуманізації системи вищої освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З погляду сьогоден-

ня, розробці проблем гуманізації вищої освіти  приділяється значна 

увага. В загальну скарбницю ідей щодо розробки проблем гуманізації 

системи освіти внесли значний вклад відомі педагоги, І. Песталоцці, А.  
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Макаренко, В. Сухомлинський, Я. Корчак, Ш. Амонашвілі, В. Шата-

лов, Т. Лисенкова, І. Волков, М. Щетінін та ін. На їх думку віра у вищі 

сили, совість, обов’язок, доброту, вдячність і любов до ближнього є 

складовими свідомості, що сприяють формуванню в учнів моральних 

цінностей найвищого рівня. Сучасні дослідники основним завданням 

гуманізації освіти вважають не в зведенні технократизму до мінімуму, 

а в поєднанні професійного мислення з гуманітарною складовою, яка 

характеризує внутрішній світ особистості [4, с. 4-5]. Аналізуючи про-

цес гуманізації як необхідну умову реформування системи вищої 

освіти України,   наголошується  на тому, що гуманізація виступає 

платформою політичної соціалізації індивіда, засвоєння ним культури 

соціуму, забезпечуючи розвиток, самореалізацію і розкриття його 

творчого потенціалу [ 3, с. 2-3]. Феномен гуманізації педагогічної 

освіти має передбачати формування механізмів самовиховання і само-

навчання  за допомогою задоволення особистих базових освітніх по-

треб студента з метою розвитку педагогічного мислення і рефлексії, 

яка переходить у формування рефлексивного практика, або соціопро-

фесійної особистості вчителя. [5, с. 4].  

Виділення не вирішених раніше частин загальної пробле-

ми. Поряд з певними напрацюваннями щодо формування морально-

духовних якостей студентів остаються невизначеними провідні кон-

цептуальні положення гуманізації навчально-виховного процесу в за-

гальному контексті освітнього системоутворення. У процесі розробки 

технології формування морально-духовних якостей студентів  викори-

стовуються елементи традиційних виховних систем, які передбачають 

орієнтацію студентів на різноманітні духовні цінності, формування 

духовних потреб та інтересів через різні напрями залучення студентів 

до пізнавальної, репродуктивної та художньо-творчої діяльності. Але 

вбачається, що провідним елементом системи формування морально-

духовних якостей студентів є утворення вмінь і навиків всебічного 

системного аналізу різних процесів і явищ. В противному разі, від-

сутність здатності до поглибленого мислення і аналізу складних зако-

номірностей, за якими розвивається людина, природа і суспільство, 

може привести студента до невпевненості в своїх інтелектуальних і 

креативних можливостях, розбалансованості внутрішньої світоглядної 

рівноваги в своїх судженнях і переконаннях, яка за певних обставин 

може все більше віддаляти його від пізнання нового, об’єктивно існу-

ючого  наукового знання. 
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Формування цілей статті. Виходячи з актуальності означеної 

проблеми та з необхідності її всебічного вирішення,  метою статті  

визначено аналіз системних зв’язків процесу формування морально-

духовних якостей студентів в умовах гуманізації освітнього просто-

ру.  Проблему активізації морально-духовної складової у формуванні 

моральних якостей студентів в умовах гуманізації освітнього простору 

можна  трансформувати через вирішення таких методичних  завдань: 

- виховання належної культури мислення і культури  розумової 

праці; 

-  розвиток морально-естетичних, духовно-творчих потреб та інте-

ресів студентів; 

-  виховання моральної свідомості та культури почуттів студентів; 

- розвиток потреби в самовдосконаленні через залучення студентів 

до самоосвіти та самовиховання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У наукових до-

слідженнях культура мислення розглядається як провідний елемент і 

умову плідної  навчально-пізнавальної і науково-дослідницької діяль-

ності. У означному контексті аналізу культури мислення особистості 

виділяються три її аспекти:  1) як вміння користуватись формально-

логічними правилами, демонструвати логічність та глибину мислення; 2) 

як здатність особистості найбільш об’єктивно аналізувати й узагальнюва-

ти різні  процеси і здобувати нові знання; 3) на  когнітивно-пізнавальному 

рівні вона передбачає мотивацію та спрямованість мислення на конкретні 

соціально значущі завдання [2, c. 85]. Поряд з цим слід зазначити, що 

культура мислення за певних умов може трансформуватись як важливий 

елемент духовного життя особистості студента, зосереджуючи у собі 

ціннісно-світоглядну систему смислів життя, морально-духовних пережи-

вань, світоглядних уявлень, поглядів і переконань.  

 Світоглядно-ціннісний підхід у формуванні культури мислення 

як умови розвитку морально-духовної сфери студентів зумовлений 

проблемою невизначеності, або розбіжністю критеріально-

оцінювального компоненту свідомості, що негативно впливає   на 

здатність об’єктивої  оцінки  системи соціокультурних і моральних 

цінностей і їх співвідношення до позитивних, або  негативних форм 

поведінки. У вихованні морально-духовних якостей майбутніх учи-

телів значну роль відіграє потребнісно-мотиваційний компонент, який 

зосереджує морально-естетичну складову сприйняття довкілля, орієн-

товану на його позитивне світосприйняття сприйняття і переживання. 
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Недостатня вихованість культури мислення та почуттів заважає 

формуванню стійкої мотивації поведінки і морально-вольових якостей 

студента. За умов необмеженого плюралізму думок, поглядів і 

оцінювальних суджень стійка гуманістично наповнена мотивація по-

ведінки може перейти в прагнення слідувати егоїстично орієнтованим 

стандартам поведінки  або нормам поведінки найближчого соціально-

го оточення, які можуть бути далекими від цінностей демократії і гу-

манізму.  Отже, стійкість волі утворюється лише на основі стійкості  

методологічно  визначених  морально-етичних смислів і переживань.  

Найбільш доцільна сформованість суб’єктивного духовно-

ціннісного ставлення майбутнього вчителя до довкілля є одним з 

провідних критеріїв, що зумовлює розвиток його морально-

регулятивної сфери, тому утворення духовно-ціннісного ставлення  

майбутнього вчителя до навколишнього середовища і до  самого себе 

вбачається провідним ланцюгом активізації системи   морально-

духовного  виховання  студентів.   

Гуманізація навчально-виховного процесу є необхідною складо-

вою яка забезпечує сприйняття та інтеріоризацію системи морально-

естетичних цінностей, яка зосереджує елементи красивого і корисного 

у свідомості студента, що сприяє найбільш доцільному моральному 

вибору певних форм поведінки та діяльності. Адекватність оцінки сту-

дентом реалій життя може сформуватись лише завдяки розвитку ес-

тетичного смаку, почуттів і потреб. Отже, сприйняття студентом си-

стеми морально-духовних цінностей і їх оцінка за допомогою поляр-

них естетичних категорій забезпечує більш об’єктивну естетично-

ціннісну рефлексію його поведінки. 

Проблема формування адекватного сегрегаційного ставлення 

студентів до системи морально-духовних цінностей полягає в досяг-

ненні  спроможності давати не лише моральну, але й естетичну оцінку 

соціальним і природним процесам. Розуміння і засвоєння цінностей з 

позиції їх співвідношення до прекрасного і корисного є важливою ме-

тодологічною вимогою і об’єктивним механізмом переходу від есте-

тичної до моральної оцінки не лише системи морально-духовних цін-

ностей, а й оцінки своїх вчинків і вчинків інших  людей  як важливої 

складової духовного життя.  

Практика виховної роботи засвідчує, що система ціннісних 

орієнтацій майбутніх учителів краще утворюється на основі розвитку 

їхніх  художньо-естетичних потреб, які пов’язані із сприйняттям прекрас-

ного. Задоволення естетичних потреб викликає позитивні емоції, особи-
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стості, забезпечує її психічну рівновагу, запобігає виникненню елементів 

психічного дискомфорту та морально неузгодженої поведінки. 

Високорозвинені естетичні потреби як елемент духовності 

сприяють розвитку моральних потреб,  підвищують ціннісно орієнто-

вану художньо-творчу і соціальну активність особистості. Повноцінно   

соціалізована і морально узгоджена мотивація поведінки майбутнього 

вчителя утворюється завдяки розвитку його морально-естетичних по-

треб через примноження морально-духовних цінностей  соціальної 

спільноти. Ціннісно орієнтована  інтеграція моральної свідомості сту-

дентів  залежить не лише від надання можлиовсті вільного спілкуван-

ня, що призводить необмеженого світоглядного плюралізму думок, 

поглядів і переживань, але в значно більшій мірі від вмінь і навиків 

пізнання об’єктивної істини як абсолютної цінності. Лише об’єктивна 

істина може виступати основним критерієм моральної та ціннісно-

орієнтаційної зрілості студентської групи, яка в значній мірі впливає 

на адекватну морально-орієнтовану поведінку студента.  

Аналіз шляхів формування морально-духовної сфери студентів, 

як основного системного елементу їх  морального виховання  свідчить, 

що головне завдання навчально-виховного процесу полягає  в розвитку 

пізнавальних потреб в контексті загальноосвітньої і фахової підготов-

ки. У висвітленні змістовної сутності виховного процесу   провідну   

роль   відіграють  ідеї  людяності, безкористності та гуманізму.  

Важливою методологічною вимогою організації виховного про-

цесу на гуманістичних засадах є широке залучення студентів до мо-

ральної рефлексії та самовиховання. Але, як свідчить досвід виховної 

роботи, оволодіння сучасними технологіями самовиховання і самов-

досконалення неможливе без вирішення проблеми розширення моти-

вації навчально-пізнавальної діяльності студентів і, особливо, пізнання 

необмежених природних реальних і потенційних властивостей і задат-

ків  людини. Оволодіння знаннями про людину дає можливість сту-

денту зорієнтуватись в системі індивідуально і соціально значущих 

цінностей, усвідомити співвідношення „сущого”, що є насправді, і 

«належного» як абсолютної морально-духовної субстанції життєдіяль-

ності особистості. Розуміння і засвоєння сутності звершеної соціально-

етичної досконалості людини як соціально і духовно зумовленої об’єк-

тивної реальності є головним орієнтиром ціннісно  зумовленої інте-

грації світогляду студентів.  

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших 

розвідок. Отже, виходячи з аналізу об’єктивних закономірностей нав-



  

 

НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА І.А.ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО СОРАТНИКІВ ТА УЧНІВ 

 

94 
 

чально-виховного процесу з формування особистісних морально-

духовних якостей студентів можна виділити такі методичні вимоги та 

невирішені проблеми щодо підбору змісту і організації навчально-

виховної роботи: 

- оптимальний підбор змісту навчально-виховного процесу у 

відповідності до сучасних, об’єктивно зумовлених потреб духовного 

життя соціуму; 

- соціально-педагогічний оптимізм в розробці змісту та оптималь-

них систем і технологій навчально-виховного процесу; 

- гуманістична та соціокультурна спрямованість мети навчально-

виховного процесу, як домінуюча складова його змістовної спрямова-

ності; 

-  випереджальний характер морально-духовного розвитку май-

бутнього вчителя  стосовно формування його інформаційно-

світоглядної культури;  

-  відповідність змісту навчально-виховного процесу природним 

нахилам і задаткам студентів; 

- активізація та посилення регулятивної спрямованості по-

требнісно-мотиваційної структури майбутнього вчителя як внутрішнь-

ого чинника морально-духовного виховання; 

-   взаємозумовленість розвитку інтелектуальних, художньо-

естетичних і моральних потреб студентів.  
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ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА У ФОРМУ-

ВАННІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

СТУДЕНТІВ У КОЛЕДЖІ 

 

Рівень педагогічної майстерності викладача навчального закладу є 

важливим чинником навчально-виховного процессу. Він відображається 

на якості навчання студентів, формуванні їх особистісних цінностей, і як 

наслідок, на якості професійної підготовки майбутніх фахівців.  

Одним з головних напрямів формування якісного рівня освіти, 

який задовольнятиме потреби майбутніх молодших спеціалістів в інте-

лектуальному і професійному розвитку, є залучення студентів коледжу 

до науково-дослідницької діяльності. Сучасний фахівець повинен не 

тільки володіти певним багажем знань, а й уміти самостійно підвищу-

вати свій фаховий рівень, працювати з ініціативою, творчо, знати про-

блеми своєї галузі та активно включатись у їх вирішення. Процес фор-

мування майбутнього фахівця стає більш ефективним, якщо студент 

перебуває в статусі дослідника. Цілеспрямована, педагогічно обґрун-

тована, організована робота студента може і повинна розглядатися як 

ефективний вид навчального процесу [1, с. 13]. 

Розвиток науково-дослідницької компетентності студентів при 

вивченні природничих дисциплін у коледжі сприяє формуванню необ-

хідних професійних та особистісних якостей майбутніх техніків-

технологів легкої промисловості, а саме: 

 системного мислення; 

 здатності до аналізу; 

 ініціативності; 

 здатності застосовувати теоретичні знання у професійній дія-

льності; 

 інформаційної та комунікаційної культури; 

 відповідальності, наполегливості; 

 розширення теоретичного кругозору та наукової ерудиції. 

Науково-дослідницька робота (НДР) – це доволі складний і ба-

гатогранний вид діяльності викладача і студентів, як в навчальний, так 

і в позаурочний час, що вимагає від викладача неабиякої професійної 

майстерності. «Залучаючи дитину до діяльності, вчитель скеровує й на 
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пізнання світу і себе в ньому, дозуючи допомогу, реалізує важливий 

принцип виховання «Допоможи мені, щоб я зробив це сам» - говорить 

талановитий педагог І.А. Зязюн [2, с. 13]. 

Викладач, який займається зі студентами науково-

дослідницькою діяльністю, повинен врахувати безліч факторів, що 

приведуть їх обох (і викладача, і студента) до досягнення поставленої 

мети дослідження. Щоб успішно керувати НДР студентів, викладачеві 

необхідно, перш за все, зацікавити, заохотити до проведення дослі-

джень, наукових пошуків, потім правильно обрати тему дослідження, 

чітко, разом зі студентом сформулювати мету та визначити головні 

завдання, враховуючи індивідуальні особливості кожної дитини, її 

уподобання, природні здібності. Викладач має виробити стратегічний 

напрям цієї діяльності, що передбачає необхідні  умови та засоби (ме-

тодичне забезпечення, наявність приладів та матеріалів), обрати мето-

ди дослідження, які будуть найбільш сприятливими та оптимальними 

для розвитку та удосконалення НДР зі студентами.  

Власний досвід науково-дослідницької роботи зі студентами 

показує, що результат цієї діяльності - сформованість науково-

дослідницької компетентності, залежать від багатьох чинників: від 

можливостей та здібностей студента, вікових особливостей, рівня нав-

чальної підготовки, готовності до проведення науково-дослідницької 

діяльності, але перш за все – від професіоналізму викладача-

дослідника, його професійного інтересу. 

Складниками професіоналізму в будь-якій професії є компетент-

ність і озброєність системою знань та вмінь. Л. М. Толстой писав: «Хочеш 

наукою виховати учня, люби свою науку і знай її, і учні полюблять і тебе, 

і науку, і ти виховаєш їх, але якщо ти сам не любиш її, то скільки б ти не 

змушував учити, наука не справить виховного впливу».  

Важливим інструментом впливу на діяльність студента також є і 

певні особистісні якості педагога. Як зазначає вчений, філософ І. А. 

Зязюн, учитель «… володіє мистецтвом впливати, будити думку, спону-

кати, заражати» [2, с. 31]. У підручнику «Педагогічна майстерність» 

талановитий педагог наголошує, що «учитель (викладач) – і сценарист, 

і режисер, і виконавець».  

Досліджувати – означає бачити те, що бачили всі, але думати 

так, як не думав ніхто. Отже, щоб навчити досліджувати, викладач, 

перш за все, сам має бути креативним, уміти критично мислити, воло-

діти проективними, прогностичними, організаційними та аналітични-

ми уміннями, мати потяг до наукового пошуку, уміти запалити інтерес 
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дослідника в душі студента та прагнути до професійного вдосконален-

ня та росту.  
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КРИТЕРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ І.А. ЗЯЗЮНА – 

ПІДҐРУНТЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ В УКРАЇНІ 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важ-

ливими науковими теоретичними чи практичними завданнями 

обумовлена визнанням важливості професійної підготовки діючих 

професійних суддів. Про це свідчить прийняття цілого ряду міжнарод-

них норм: основні принципи ООН з питання незалежності судової спі-

льноти; документи Ради Європи, зокрема Рекомендації R (2010) 12 з 

питання про незалежність, ефективність і роль суддів; Європейська 

хартія про статус суддів; Пункти 10-13 Висновку Консультативної Ра-

ди Європейських суддів (КРЄС) № 1 (200) і Висновок № 3 (2002). Пи-

тання початкової та безперервної підготовки суддів детально розгля-

даються у Висновку КРЄС № 4 щодо належної початкової підготовки 

та підвищення кваліфікації суддів на національному та європейському 

рівнях. 21 грудня 2010 року рішенням Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України на виконання вимог Закону України “Про судоустрій і 

статус суддів України”, проведення активної роботи щодо налагодження 

процедури забезпечення формування якісного суддівського корпусу, було 

створено Національну школу суддів України (НШСУ) – державну устано-

ву, науковий заклад та методичний центр суддівської освіти. 

З початку утворення Вищої кваліфікаційної комісії суддів Укра-

їни пріоритетним напрямком її діяльності було забезпечення форму-

вання в Україні ефективної, сучасної та зорієнтованої на реальні пот-

реби суддівського корпусу системи професійної підготовки суддів. 

http://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/862
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Адже, оцінюючи якість судової системи країни неможливо отримати 

об’єктивний показник без урахування стану існуючих систем добору і 

підготовки суддів, а налагоджена система функціонування цих інститутів 

виступає ключовим параметром при визначенні якості правосуддя.  
Європейська хартія про статус суддів, визначаючи очевидність 

зв’язку між незалежністю суддів та їхньою підготовкою, виголосила 

принцип, що відповідати за підготовку має “незалежний орган”, який 

при нагляді за якістю навчальних програм не залежатиме ані від зако-

нодавчого органу, ані від виконавчої влади, і принаймні половину 

складу якого становитимуть судді. Цим документом також передбаче-

но, що склад зазначеного органу повинен забезпечити належні навча-

льні програми та організації, які їх впроваджують, у світлі вимог щодо 

неупередженості, компетентності та об’єктивності, пов’язаних із ви-

конанням професійних обов’язків судді. Пункт 15 Висновку № 4 Кон-

сультативної ради європейських суддів наголошує на тому, що: “по-

винна бути збережена незалежність установи, відповідальної за ро-

зробку програм та прийняття рішень стосовно того, яким має бути 

навчання”. У цьому пункті також стверджується, що обов’язки щодо 

організації та нагляду за навчанням у кожній країні покладаються ли-

ше на судові органи або будь-який інший незалежний орган. Саме то-

му в Україні, як і в інших країнах, суддівська освіта має свої унікаль-

ні особливості.  
Чинний Закон “Про судоустрій і статус суддів” вперше на зако-

нодавчому рівні закріпив базові стандарти підготовки професійних 
суддів та відкрив широкі можливості для участі суддівської спільноти 
у створенні власного науково-методичного центру. Такі стандарти 
закріплені у наступних положеннях:  

1) НШСУ створена при Вищій кваліфікаційній комісії суддів 
України і здійснює свою діяльність відповідно до Закону та статуту, 
що затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України; 

2)на НШСУ не поширюється законодавство про вищу освіту;  
3)НШСУ є державною установою зі спеціальним статусом, що 

забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для судової си-
стеми та здійснює науково-дослідну діяльність.  

Незважаючи на розуміння і всебічну підтримку українським за-
конодавцем необхідності функціонування такого навчального закладу 

як НШСУ, інституційне її зміцнення є сьогодні основним завданням, 

реалізація якого лише розпочалась. Безсумнівна роль НШСУ – готува-
ти якісно нове покоління кадрів для суддівського корпусу та ство-
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рювати дієву та високоефективну систему подальшого підвищення їх 

професійної кваліфікації.  
В основу концепції підготовки майбутніх професійних суддів 

закладено принципи практичної спрямованості та орієнтованості 
на глибоке оволодіння кандидатом уміннями і навичками,  

необхідними при здійсненні правосуддя – засади, які визнані та 

широко використовуються у міжнародній практиці. Основною метою 

підготовки визначено, передусім, навчання кандидата на посаду судді 

фаховим умінням і навичкам, необхідним для повного та всебічного 

оволодіння професією судді, формування у нього високої моральності 

та професійної культури як запоруки неупередженості та незалежності 

у майбутньому. Серед першочергових заходів, які реалізовуються 

НШСУ у цьому аспекті, насамперед, слід відзначити: 
– формування інституційного потенціалу НШСУ як єдиного та 

провідного науково-методичного центру, здатного у повній мірі задо-
вольнити потреби суддів у підготовці та підвищенні кваліфікації на 
основі використання сучасних психолого-педагогічних технологій та 
методик;  

– удосконалення системи підготовки кандидатів на посаду суд-

ді, яка б забезпечувала судову систему України високопрофесійними 
фахівцями, кандидатами на посаду судді з об’єктивно оціненим рівнем 

особистих і моральних якостей, здатними чесно, неупереджено та 

об’єктивно здійснювати у майбутньому судочинство;  
– становлення НШСУ як науково-педагогічного осередку у си-

стемі суддівської освіти;  
– побудову ефективної моделі співпраці НШСУ та усього суд-

дівського корпусу, залучення найкращих та найдосвідченіших суддів 
до викладання, що володіють педагогічними навичками, педагогічною 
майстерністю.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій в яких започатко-

вано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор засвід-

чив, що в теорії та практиці сучасної освіти акумульовано значний 

досвід, який може стати основою модернізації й удосконалення підго-

товки професійних суддів, зокрема: сформульовано вихідні позиції 

сучасної філософії освіти (В. Андрущенко, Г. Васянович, І. Зязюн, В. 
Кремень та ін.); визначено теоретико-методологічні вектори розвитку 

професійно-педагогічної освіти (Б. Гершунський, С. Гончаренко, В. 
Загвязинський, А. Коржуєв, В. Сластьонін та ін.), досліджено перспек-

тиви розвитку неперервної освіти й освіти дорослих (Т. Десятов, Л. 
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Лук’янова, Н. Ничкало, В. Олійник та ін.); розкрито сутнісні ознаки 

психопедагогіки (І. Зимняя, П. Каптерєв, Е. Стоунс, Н. Тализіна та ін.).  
Зауважимо, що серед науковців ще й досі не існує єдиної точки 

зору на визначення єдиного терміну для позначення поняття “педа-

гогічна майстерність судді”. Замість нього, часто як синонім у науко-

во-методичній, спеціальній літературі зустрічається термін “професіо-

налізм”. На практиці ж досить широко використовують в якості си-

нонімів, а іноді як альтернативи такі терміни: “тренер”, “фасилітатор”, 

“наставник”, “модератор”, “ментор”, “рефлексуючий практик”. 

Натомість науковці здебільшого єдині у визнанні того, що педагогічна 

майстерність судді, як актуальна вимога часу до діяльності сучасних 

викладачів-суддів у системі суддівської освіти, це невід’ємна якість 

“рефлексуючого практика”, який обмірковує і аналізує свою власну 

практичну суддівську і викладацьку діяльність на ґрунті глибокого 

пізнання теорії і практики.  
Ми погоджуємось з думкою А.В. Семенової про те, що педа-

гогічна майстерність є привабливою центральною ідеєю для сучасної 

української педагогіки серед тих науковців, хто прагне й зберігає 

надію на розквіт Української Науки і Освіти, де Педагогіка Істини, 

Добра і Краси пануватиме в усіх складниках українського державотво-

рення, зокрема економічному, політичному, ідеологічному, культур-

ному, що зумовлює Освіту і Виховання [5, С. 56–65].  
Теорія фундатора педагогічної майстерності І.А. Зязюна не має 

аналогів у світі, її інноваційність, педагогічна ефективність та ва-

гомість результатів впровадження зумовили її швидке поширення у 

вітчизняній і зарубіжній педагогічній освіті (Білорусь, Канада, Китай, 

Польща, Франція, Японія, Росія та інші країни) У майже всіх відомих 

нам роботах І.А. Зязюна ([1], [2], [3] та ін.) він зазначав, ЩО є 

справжньою освітою і якою є роль Педагога – Майстра та його учня у 

цьому процесі. Ключовою ідеєю педагогічної майстерності І.А. 

Зязюна, є те що серед всього іншого, система педагогічної підготовки є 

“виключно опочуттєвленою діяльністю планування майбутнього світу 

людства” [2]. У межах даної концепції І.А. Зязюна педагогічна май-

стерність – це комплекс властивостей особистості, який забезпечує 

самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексив-

ній основі [3, С. 25], що обумовлює ефективність поступу сучасної 

української освіти і держави, за рахунок “опочуттєвлення”, “олюднен-

ня” професійних знань і вмінь саме завдяки діям Педагога.  
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Поняття “професійна майстерність судді” є соціально значу-

щим, оскільки до її складу входить ціла низка спеціальних характери-
стик, часто заснованих на культурних цінностях і традиціях суспіль-

ства. Судді-викладачі, орієнтуючись на професіоналізм, прагнуть до-
сягти багатобічної ерудиції, оволодіти теоретичними і практичними 

психологічними та педагогічними знаннями, вміннями і навичками, 

спираючись на моральні основи і норми поведінки у суспільстві, 
освітній установі.  

Наразі, проблема педагогічної майстерності посідає одне з 

провідних місць у наукових психолого-педагогічних дослідженнях. 

Тому при вивченні даного питання має бути врахованим досвід 

провідних науковців, які досліджували саме цей феномен (І.Ф. Кра-

мущенко, О.А. Лавріненко, О.Г. Романовський, А.В. Семенова, О.В. 

Старостіна та ін.). Більшість авторів педагогічну майстерність тракту-

ють як найвищий рівень педагогічної діяльності (якщо характери-

зується якість результату) та як вияв творчої активності особистості 

викладача (якщо характеризується психологічний механізм успішної 

діяльності).  
Формування цілей статті (постановка завдання). Розкрити 

сутність критеріїв педагогічної майстерності І.А. Зязюна для суддів-
викладачів як підґрунтя психолого-педагогічної підготовки професій-
них суддів в Україні 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрун-

туванням отриманих наукових результатів. Навчання у НШСУ 
здійснюється суддями та експертами з кожної дисципліни. Відтак, 
судді – викладачі повинні ретельно відбиратися з числа найкращих у 
своїй професії, органом, який є відповідальним за навчання, з 
урахуванням знання суддею предметів, які він викладає, навичок 

викладання, педагогічної майстерності. Розвиток педагогічної май-
стерності суддів, відбуватиметься шляхом впровадження відповідних 
психолого-педагогічних технологій і методик, які допоможуть вдоско-
налити освітній процес у відповідності до Концепції національних 

стандартів суддівської освіти.  
Особливого значення для психолого-педагогічної підготовки 

професійних суддів набуває моральна орієнтація, яку справедливо на-

зивають вищим видом орієнтації, тому що це – ставлення до іншої лю-

дини як до особистості, як до власного Я. “Мораль як вища форма 

суб’єкт-суб’єктних стосунків починається там, де є хоч проблиск тако-

го ставлення до людини, коли починають добровільно зважати на 
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чиїсь цілі і бажання, окрім своїх власних... Важливою умовою мораль-

ності є визначення за іншими людьми права на самостійність, повагу 

до їх волі і неповторності, здатність доброзичливо зрозуміти і доб-

ровільно прийняти їх власні цілі...” [4, С. 20,22]. Одержуючи юридич-

ну освіту майбутній суддя вивчає багато дисциплін, лише занять з ду-

ховності і моральності не відвідує, бо їх у програмі немає. Але чи 

означає це, що кожне заняття несе моральний заряд з плюсом чи міну-

сом, позитивом чи негативом? Переживаний момент допомагає заново 

осмислити, здавалося б, непохитний постулат, зокрема й пов’язаний з 

підготовкою професійних суддів. Без довір’я, порядності, професіо-

налізму і патріотизму – у їх природному синтезі, – вибудувати сучасну 

суддівську освіту неможливо. Ось чому розбудова суддівської освіти 

наразі має розпочатися з пошуку в загальнодержавному масштабі та-

лановитих суддів, спроможних до викладацької діяльності.  
Загальні інструкції, розмежовують суддів за спеціалізацією 

сферою юрисдикції тощо. Всі професійні судді для суспільства вагомі. 

Але суддю-викладача в загальний ряд не поставиш – від нього і лише 

від нього залежить моральна і професійна спроможність і судді 
окружного суду, і судді місцевого, і призначеного на посаду вперше, і 

безстроково. Якщо зустрічаються невправні судді, а ще набагато гірше  
– безвідповідальні, то причину шукати передусім слід у їх про-
фесійному відборі і професійній підготовці. Теза про те, що виклада-

чем може бути не кожен з бажаючих сприймається як аксіома: чимало 

книг і дисертацій доводять її правоту. Але поки немає методичних 
розробок принципів відбору суддів для викладацької діяльності в 

Національній школі суддів України, ураховуючи її специфіку.  
Суддя-викладач покликаний виконувати масштабні завдання. 

Допомога суддям у їх гармонійному саморозвитку як особистостей-

професіоналів достатньою мірою залежить від професійних і педа-

гогічних здібностей суддів-викладачів, ранньому їх вияву і підготовці 

до рівня високої педагогічної майстерності. Тому зрозумілий інтерес 

до особистості судді-викладача як об’єкта наукового дослідження з 

боку філософії, соціології, психології, педагогіки та інших наук. 

Соціальна позиція судді-викладача, зумовлена ставленням до нього у 

професійному середовищі взагалі і кожного його представника зокре-

ма. Це, власне, є його (судді-викладача) соціальний статус як судді-

наставника, який виникає не стихійно, не автоматично і залежить не 

лише від власного бажання, а й від професійно-особистісних можливо-

стей розвивати власні педагогічні здібності.  
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Тим часом на практиці ми працюємо з тими, хто обрав виклада-

цьку діяльність у НШСУ хоч і не випадково, але тільки тому що це 

стало престижним… не уявляючи навіть сутності і особливостей педа-

гогічної дії. І лише після того, коли такі судді-викладачі потрапляють 

в аудиторію довідуємося, що вони не підготовлені до своєї педагогіч-

ної місії – виявляють безпомічність у викладацькій роботі. Орієнтація 

навчально-виховного процесу на “кінцевий результат” ставить підви-

щені вимоги до рівня діагностики педагогічних здібностей судів, які ви-

являють бажання викладати. Тим часом існуюча практика свідчить про 

відсутність такої діагностики або тільки оцінювання переважно інтелек-

туальної сфери (“Я цю тему знаю, я розповім”) хибує на однобокість.  
Ми виходили з того, що орієнтація суддів на педагогічну діяль-

ність передбачає спочатку детальне ознайомлення зі змістом та фор-

мами викладацької діяльності, пізнання суті і особливостей педагогіч-

ної діяльності суддів-викладачів, а потім – з формуванням, розвитком 

та саморозвитком у них необхідних особистісних якостей, без яких 

результативна праця педагога унеможливлюється: пізнання суддею 

власної особистості як інструменту рефлексивного керування по-

ведінкою і діяльністю інших, освоєння технік управління педагогіч-

ною взаємодією при організації навчального процесу в аудиторії слу-

хачів з вищою юридичною освітою.  
Сама по собі настанова судді на роль педагога визначає якість 

його викладацької діяльності, тобто розвиток майстерності (предмет-

ної і фахової), а рівень освіченості і вихованості, характер 

взаємовідносин із аудиторією суддів дозволяють із достатньою 

ймовірністю прогнозувати поведінку і результативність педагогічної 

праці. І навпаки, якщо громадянська позиція людини, що претендує на 

посаду судді-викладача, ще не визначилася, залежно від тієї чи іншої 

ситуації в її поглядах і поведінці можливі непередбачувані і для суд-

дів-слухачів шкідливі вияви негативного цілеспрямування. 

Приступаючи до цільової програми діагностики професійно-

педагогічного відбору суддів для викладання, стало необхідним визна-

чення сутнісних характеристик судді-викладача, що відповідали б за-

питам соціуму в часовому просторі; обґрунтувати закономірності 

формування і розвитку педагогічної майстерності суддів-викладачів; 

розробити науково-обґрунтовану програму вдосконалення їхньої педа-

гогічної майстерності; перевірити дослідним шляхом науково-

практичне обґрунтування необхідності навчальної програми “Основи 

педагогічної майстерності” для суддів-викладачів. Адже за результа-
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тами проведених занять суддя-викладач заповнює анкету оцінювання 

щодо кожного судді, яка включається до суддівського досьє та 

містить: оцінку: оволодіння суддею відповідними знаннями, вміннями, 

навичками за результатами занять, а також рекомендації для судді що-

до напрямів самовдосконалення або проходження додаткового нав-

чання. Відтак, методики діагностики професійно-педагогічного відбо-

ру суддів для викладання, мають ґрунтуватися на концепції педагогіч-

ної майстерності І.А. Зязюна.  
Зрозуміло, не кожен суддя-викладач зможе легко заглиблюва-

тися у спеціальні методики психолого-педагогічного і соціологічного 
дослідження, присвяченого проблемі гармонійного становлення осо-

бистості професійного судді і закономірностям її формування. Саме 

тому проектування цілісної програми професійно-педагогічного 
відбору та підготовки суддів до викладання потребує вирішення в тео-

ретичному і практично-педагогічному цілепокладанні таких питань:  
– вивчення психологічного портрету судді-слухача і судді-

викладача;  
– визначення шляхів і засобів формування педагогічних умінь 

та навичок викладання та оцінювання у суддів-викладачів;  
– усвідомлення ролі загальнодидактичних і часткових інтерак-

тивних методик у формуванні та розвитку особистості суддів, їх 
єдність і взаємозв’язок;  

– вивчення передового педагогічного досвіду і його запро-
вадження у практичній викладацькій діяльності суддів-викладачів.  

Взагалі, діяльність судді-викладача характеризується педагогіч-

ною доцільністю за спрямованістю, індивідуально-творчим характе-
ром за змістом і оптимальністю за вибором засобів. У викладацькій 

діяльності розвивається і реалізується педагогічна майстерність судді, 
яку структурно визначають такі складові: педагогічна спрямованість 

особистості, професійне знання, здібності до педагогічної діяльності, 

педагогічна техніка.  
Здібності до педагогічної діяльності є нічим іншим, як відбу-

ванням педагогічної дії із специфічним перебігом психологічних про-

цесів, які сприяють успіху судді у викладацькій роботі. Конкретизова-

но провідні здібності до педагогічної діяльності: комунікативні (пова-

га до людей, доброзичливість); перцептивні (професійна передбачу-

ваність, емпатія, педагогічна інтуїція); динамічні (здатність до воль-

ового впливу і логічного переконання); емоційно-почуттєві (здатність 
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володіти собою і вибудовувати педагогічну дію на позитивних почут-

тях); оптимістичного прогнозування.  
Педагогічна майстерність судді-викладача базується на його гу-

маністичній позиції в спілкуванні, створенні середовища співробіт-

ництва і взаємоповаги. Формування і розвиток елементів педагогічної 

майстерності на занятті – образно кажучи, є осягненням “граматики 

педагогічної дії”. Заняття допомагають суддям активізувати пізнаваль-

ну діяльність, використовувати різні засоби навчання, а також осми-

слювати окремі методичні прийоми і усвідомлювати їх місце і значен-

ня у структурі педагогічної діяльності. Від уміння керувати собою, 

культури педагогічного спілкування до майстерності співробітництва 

на занятті – така логіка курсу.  
Педагогічну діяльність називають метадіяльністю, тобто діяль-

ністю управління іншою діяльністю. У суддів-викладачів має бути 

розвинена рефлексія – здатність аналізувати стани і ставлення до його 
дій іншої людини, усвідомлювати і оцінювати результати, а також як 
сприймають ці дії ті, на кого вони спрямовані, тобто інші судді-
слухачі.  

Вправи на розвиток рефлексії і емпатії (співпереживання, вмін-

ня поставити себе на місце іншої людини) запозичені з театральної 

педагогіки. У нашому спецкурсі система К.С. Станіславського посідає 

важливе місце. Освоєння елементів театральної педагогіки допомагає 

судді-викладачу пізнати самого себе, контролювати свої фізичні і 

психічні стани, домагаючись їх єдності. Наука “володіти собою” фор-

мує професійні вміння, навички і звички, зумовлює вияв творчої 

емоційно-почуттєвої природи судді-викладача. Нездатність легко й 

вільно викласти тему улюбленого предмета – для судді-викладача 

біда. А біда ця часто-густо приходить через невміння володіти своїм 

голосом, правильно використовувати мовленнєвий апарат. Багато суд-

дів навіть не знають вимог, які ставляться перед “професіоналами мо-

влення”. І, як наслідок, страждають “різними хворобами голосу”. Ось 

чому “проблемі голосу” ми приділяємо особливу увагу. На заняття з 

техніки мовлення, мімічної і пантомімічної виразності для суддів-

викладачів можна навіть запрошувати професійних акторів і викла-

дачів вокалу.  
Педагогічна діяльність, як і суддівська, як і акторська базується 

на спілкуванні. Її можна назвати, контексті педагогічної дії, театром 

одного актора. Тому вважаємо за доцільне послугуватися дефініцією 

талановитого театрального педагога і режисера. На своє ж запитання 
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“Що таке талант?” він відповідає: “Талант – це щаслива комбінація 

багатьох творчих здібностей людини у поєднанні з творчою волею”. 

Далі він перелічує творчі здібності: спостережливість, вразливість, 

афективна пам’ять, темперамент, фантазія, внутрішній і зовнішній 

вплив, здатність до перевтілення, смак, розум, відчуття внутрішнього і 

зовнішнього ритму й темпу, музикальність, щиросердність, гар-

монійність, безпосередність, самовладання, винахідливість, 

сценічність тощо. І додає: “Потрібні виразні дані, щоб втілювати 

набутки таланту: тобто гарний голос, виразні очі, обличчя, міміка, лінії 

тіла, пластика тощо” [6, С. 194–195].  
Безумовно, ці властивості необхідні і судді-викладачу – ос-

новній дійовій особі у своєрідному театрі одного актора. Брак бодай 

однієї з перелічених здібностей зменшить педагогічну впливовість. 

Іншими словами, судді-викладачу не завадить мати найкращі якості 

обдарованого актора. Зрозуміло, питання педагогічного таланту 

складні. Але вирішувати їх потрібно негайно, особливо у практичному 

цілепокладанні. Педагогічна робота є справжнім мистецтвом, за допо-

могою якого вдається входити у внутрішній світ суддів-слухачів і пе-

реживати з ними катарсичні стани, збудники і зумовлювачі оптимізму 

у нелегкій суддівській діяльності.  
Критеріями педагогічної майстерності суддів є з одного боку: 

доцільність (за спрямованістю); продуктивність (за результатами); 

діалогічність (за характером стосунків з тими кого навчають); опти-

мальність (у виборі засобів); творчість (за змістом). А з іншого боку 

– характеристиками професійної майстерності суддів виступає цілісний 

результат синтезу цих процесів: професійне самовизначення; про-

фесійна орієнтація; професійна діяльність; професійна активність; 

професійна компетентність; професійний досвід. Отже, професійна 

майстерність судді – це результат всіх оцінних дій та вчинків, які пе-

реводять будь-яку діяльність у професійну; якість людини, набута нею 

протягом багатьох років кропіткої праці, що характеризує цілісний 

педагогічно-професійно-життєвий досвід особистості судді, а тому в 

сукупності з талантом і геніальною жилкою вона визначає її характер; 

стан “задоволення” судді результатами своєї професійної і педагогіч-

ної діяльності.  
Курс “Основи педагогічної майстерності” ставить підвищені 

вимоги до суддів-викладачів. Для відтворення духовної традиції І.А. 

Зязюна, що стверджує добро і справедливість, передусім необхідні не 

інструкції, нехай і найдосконаліші, а справжні люди, здатні боротися 
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за ідеали і ними жити. Тому, навчаючи педагогічній майстерності суд-

дів-викладачів вирішується завдання забезпечення підготовки високо-

кваліфікованих кадрів для судової системи взагалі і здійснюється нау-

ково-дослідна діяльність щодо підвищення професійного рівня суддів-

викладачів зокрема. Для успішної практики, суддя має усвідомити 

основи педагогічної майстерності. Інакше викладацька діяльність не 

підніметься до рівня педагогічної творчості. Особистісний смисл і по-

зитивна роль педагогічного таланту судді полягає в тому, що завдяки 

йому утримуються сигнали про реальні взаємовідносини особистості 

з довкіллям, суддів – слухачів і судді-викладача.  
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 

розвідок у даному напрямку. Розвиток педагогічної майстерності 

судді – це процес оволодіння основними сферами педагогічної діяль-

ності, що потребують узагальнених: прийомів активізації пізнавальної 

діяльності слухачів-суддів на заняттях, використання елементів ак-

торської і режисерської майстерності у викладацькій діяльності; куль-

тури і техніки мови і мовлення; умінь педагогічного спілкування, ко-

мунікативного впливу, педагогічної техніки; навичок створення 

освітнього середовища співробітництва і взаємоповаги на морально-

гуманістичній основі. Від уміння керувати собою, культури педагогіч-

ного спілкування до майстерності співробітництва на навчальному 

занятті – така логіка цього процесу.  
Відтак, при визначенні критеріїв професійної майстерності суд-

дів у системі суддівської освіти, варто спиратися на трактування педа-

гогічної майстерності І.А. Зязюна. До таких складових належать: гу-

маністична спрямованість викладацької діяльності судді, його про-

фесійна компетентність, педагогічні здібності і педагогічна техніка. 

Педагогічна майстерність судді у структурі особистості постає як си-

стема, здатна до самоорганізації, де системоутворюючим фактором є 

морально-гуманістична спрямованість. 
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. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА 

ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНИХ ФАХІВЦІВ 

Є 

Постановка проблеми. Сьогодні суспільство вимагає від сис-

теми вищої освіти якісної професійної підготовки майбутніх фахівців, 

які володіють фундаментальними знаннями, вміннями та навичками, 

здатних творчо підходити до вирішення неординарних питань, бути 

конкурентоспроможними на ринку праці. 

Це, у свою чергу, визначає проблему необхідності використання 

дистанційного навчання, що покликане вдосконалювати й розвивати 

традиційні очні й заочні форми шляхом інтеграції кращих надбань 

сталих форм із новими інформаційними технологіями у процес форму-

вання професійної свідомості майбутніх фахівців. Дистанційне нав-

чання відрізняється від інших форм навчання способом отримання 

(надання) освіти або характером освітньої технології, що здійснюється 

опосередковано на відстані. 

Можливості дистанційного навчання цілком відповідають соці-

альному замовленню з підготовки майбутніх фахівців. Аналіз наукової 

психолого-педагогічної літератури та дані дисертаційних досліджень, 

що з’явилися останнім часом, свідчать про значну увагу науковців до 

проблеми впровадження дистанційних технологій у навчальний процес 

навчальних закладів різних типів. Теоретичним підґрунтям розв’язання 

поставленої проблеми є науково-педагогічні засади дистанційного нав-

чання, сформовані вітчизняними науковцями (В. Кухаренко, В. Олійник, 
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В. Рибалко, Н. Сиротенко, П. Стефаненко), а також доробок зарубіжних 

дослідників (Дж. Андерсен, Р. Бел, Дж. Блумстук, Ст. Віллер, Т. Едвард, 

Д. Кіган, Р. Клінг, Дж. Коумі, О. Андреєв, М. Моїсєєва, Є. Полат, 

В. Солдаткін, А. Хуторськой та ін.). 

Мета даної статті полягає в теоретичному обґрунтуванні необ-

хідності використання дистанційного навчання як сучасної педагогіч-

ної технології підготовки компетентних фахівців. 

Виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням от-

риманих результатів. 

Дистанційне навчання визначається сукупністю педагогічних і 

інформаційних технологій. Сучасні комп’ютерні технології здатні за-

безпечити передачу та доступ до різноманітної навчальної інформації 

на рівні не менш ефективному, ніж традиційні засоби навчання. Проте, 

для їх ефективного застосування в процесі придбання знань і форму-

вання інтелектуальних умінь, потрібне органічне поєднання технологі-

чних, інформаційних, дидактичних й методичних складових навчаль-

ного процесу. У зв’язку з цим ми вважаємо за необхідне розглянути 

співвідношення педагогічних і інформаційних технологій та їх взаємо-

дію в процесі дистанційного навчання. 

Сучасна педагогічна технологія являє собою синтез педагогіч-

них досягнень: поєднання традиційних, досконалих форм і методів із 

сучасними ефективними освітніми інноваціями. 

Під педагогічною технологією, згідно з поглядами 

І.Ф. Прокопенка, слід розуміти вивчення, розробку і системне викорис-

тання принципів організації навчального процесу на основі новітніх дося-

гнень педагогіки, психології для розробки таких засобів навчання, що під-

вищують ефективність навчального процесу [6]. Педагогічна технологія 

може бути різних рівнів. Її складовими є: учасники процесу навчання, 

система теорій, ідей, засобів і методів організації навчальної діяльності, 

що забезпечують всі аспекти засвоєння знань і практичних умінь. 

Узагальнення даних вказує на те, що педагогічна технологія є 

складовою (процесуальною) частиною системи навчання, тому вона є 

органічно пов’язаною із дидактичними засобами та організаційними 

формами навчання. Педагогічна технологія визначає процес викладан-

ня і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів, їх 

взаємодії. Вона ставить своїм завданням оптимізацію форми навчання 

та поєднує не тільки конкретні методичні вказівки, а й весь шлях дося-

гнення особистістю комплексного розвитку, тому має спрямування на 
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певний вид діяльності й сприяє формуванню здібностей, умінь, певно-

го стилю мислення, менталітету [1; 2; 3]. 

У літературі з дистанційного навчання ми знаходимо різні тер-

міни, що використовуються для позначення сукупності методико-

організаційних дій, спрямованих на оптимізацію навчального процесу 

з використанням нових інформаційних технологій. 

За визначенням В.В. Олійника, дистанційне навчання – це са-

мостійна педагогічна технологія, основою якої є самостійна робота 

слухачів, дидактично забезпечена і контрольована. До її структури 

органічно входять: сучасні форми і методи відбору, конструювання і 

відображення навчального матеріалу; елементи модульного і комп'ю-

терного навчання; теорії і практики керованої самостійної роботи; за-

стосування у навчанні інформаційних технологій, телекомунікаційних 

мереж тощо. 

Особливість інформаційних технологій полягає в тому, що муль-

тимедійні та інтернет-технології дозволяють використовувати їх як засіб 

навчання, виховання та інтеграції в світову спільноту, впливаючи на осо-

бистість, її професійне самовизначення і становлення. Інформаційні тех-

нології підвищують мотивацію навчання та стимулюють пізнавальний 

інтерес, підсилюючи ефективність самостійної роботи. 

Сучасні засоби дистанційного навчання (дистанційні курси, 

освітні сайти, електронні підручники тощо) синтезують в собі передові 

інформаційні та педагогічні технології, забезпечуючи тим самим пере-

думови для здійснення принципово нового підходу до навчання і ви-

ховання в новому освітньому середовищі. 

Розвиток інформаційних технологій є стимулом, що визначає 

вдосконалення і впровадження сучасних педагогічних технологій в 

навчальний процес дистанційного навчання [5]. Сутність педагогічної 

технології полягає в тому, щоб, спираючись на постійний зворотний 

зв’язок, гарантувати досягнення чітко поставлених цілей, планованих 

як результат навчання, з яких виявляється, якими навичками та вмін-

нями має володіти здобувач освіти; які досягнення він може реально 

продемонструвати. 

Таким чином, педагогічна технологія припускає реалізацію ідеї 

повної керованості навчальним процесом. Інформаційні ж технології 

дозволяють здійснювати безперервний контроль ступеня просування 

майбутніх фахівців до поставлених цілей, що супроводжується відпо-

відною корекцією ходу навчання. Можна припустити, що основною 



  

 

НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА І.А.ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО СОРАТНИКІВ ТА УЧНІВ 

 

111 
 

функцією інформаційних технологій у навчанні є впровадження роз-

робленої теорії в практику навчання. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розробок. 

Таким чином, процес професійної підготовки у вищих навчаль-

них закладах має, насамперед, спрямування на формування готовності 

до такої діяльності, що базується на потребі особистості у навчанні і 

вдосконаленні власної особистості протягом життя. 

Використання дистанційних форм і методів навчання: сприяє 

індивідуалізації процесу професійного становлення майбутніх фахів-

ців, спонукає їх до самостійної роботи, що забезпечує ефективне уп-

равління процесом засвоєння знань шляхом чіткої організації навчаль-

ного матеріалу; формує інформаційну культуру, налаштовує на оволо-

діння інноваційними засобами здобуття та застосування інформації; 

дозволяє здійснити більш повний облік індивідуальних особливостей 

майбутніх фахівців за рахунок надання можливості працювати в зруч-

ному для них темпі і використання завдання залежно від рівня їхньої 

підготовки. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИДЕОБЛОГОВ  

 

Одним из приоритетных направлений государственной полити-

ки, как указывается в Законе Республики Казахстан «Об образовании», 

является совершенствование образовательной системы, а именно: 

определяются цели, задачи реформирования и развития, реализация 

которых требует поиска и разработки новых методик подготовки бу-

дущих специалистов к профессиональной деятельности. [1]  

XXI век человечество  называет эпохой новых технологий, со-

временному учителю необходимо использовать новые средства обуче-

ния школьников, чтобы вызвать интерес к процессу обучения и воспи-

тать конкурентно способную личность.  

На учебный занятиях в педагогическом вузе студенты специ-

альности «Иностранный язык:два иностранных языка» по дисципли-

нам  «Основы педагогического мастерства», «Педагогическое мастер-

ство»,  имеют возможность ознакомиться с педагогическими техноло-

гиями обучения и воспитания; осуществить их сравнительный анализ; 

принять участие в первичном накоплении опыта разработки элементов 

педагогических технологий и их применения на этапах урока и др.  

Большую научную информацию  содержит  учебник Зязюна 

И.А. «Основы педагогического мастерства», в котором студенты - бу-

дущие учителя могут ознакомиться с теоретическими положениями 

педагогической работы, рекомендациями, советами, а также вдохно-

вится на внесение в урок нового. 

Большой интерес у студентов вызывает рассмотрение информа-

ционно-компьютерных технологий. На семинарских занятиях по ука-

занной дисциплине мы анализировали, сравнивали, сопоставляли, раз-

рабатывали варианты применения тех или иных элементов ИКТ.  

Мы придерживаемся мнения, что использование в процесс обу-

чения иностранному языку например, видеоблогов, будет способство-

вать повышению качества и результативности обучения.  Мы считаем, 

что необходимость использования видеоблогов в школьном учебном 

процессе позволит ученикам по-иному взглянуть на учебную деятель-

ность во время и вне урока, что поможет сформировать учебные, 
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предметные  компетенции. Видеоматериал в учебном процессе высту-

пает одним из важных компонентов системы образования и является 

нетрадиционным способом обучения через активные методы действий, 

направленных на реализацию личностно-ориентированного подхода, 

совершенствуя и профессиональную деятельность в области педагоги-

ческого мастерства.  

В учебной деятельности важно дать учащимся наглядное пред-

ставление о жизни, традициях, языковых реалиях страны. Таким обра-

зом, через использование видеоблогов можно наблюдать связь урока с 

реальной жизнью. У учеников появляется своеобразная языковая прак-

тика, которую школьники могут пройти на уроке английского через 

прослушивание реальной современной речи носителя языка с помо-

щью постоянно обновляемого ресурса-видеоблога. Видеоблоги реали-

зуют цели, которые являются важнейшими в требованиях к коммуни-

кативной методики: представить процесс овладения языком как позна-

ние живой иноязычной реалии от носителя языка или же второй язы-

ковой личности. [2]   

На семинарских занятиях и занятиях самостоятельной работы 

студента с преподавателем  мы анализировали  дидактический  курс 

«Использование информационных технологий и инструментов сети 

интернет в обучении английскому языку» Десятовой Л.В. , которая 

определила, что видеоблоги открывают перед учителем новую инфор-

мационную среду и дают новые широкие возможности организации 

образовательного процесса и профессионального роста. Мы были со-

гласны с данным утверждением исследователя.  

Одна из современных педагогических задач - сделать видеоблог 

рабочим инструментом учителей и включить этот инструмент в учеб-

ную практику. [3] 

В процессе исследования мы пришли к выводу, что видеоблог 

дает в руки учителя принципиально новый инструмент организации 

обучения, обладающий большими преимуществами: использование 

блогов усиливает у учеников интерес к процессу обучения английско-

го языка; дает учащимся право принимать участие в социальных про-

цессах в момент создания видеоблогов, а также в период изучения 

аутентичных ресурсов; помогает учащимся стать экспертами в изучае-

мой области в процессе более глубоко изучения вопроса как в урочное, 

так и во внеурочное время; 

использование видеоблогов открывает новые возможности для 

работы в классе и за его пределами, что также является подтверждени-
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ем тезиса о появлении в процессе обучения неофициального учителя-

помощника в лице видеоблогера, ведущего образовательный канал или 

же использование материалов видеоблогера как аутентичных ресурсов 

для обучения иностранному языку; использование современных средств 

обучения дает преподавателю английского языка новые возможности рас-

крыть личный творческий потенциал, формируя педагогическое мастер-

ство. Профессиональный рост педагога раскрывается в процессе не про-

сто добавления видеоблога в учебный процесс, а в работе над самостоя-

тельным проектом записи видеоблогов для учеников.  

Из предложенных нами идей о реализации видеоблога в учеб-

ном процессе, как одного из современных средств обучения иностран-

ному языку в средней школе, можно сделать вывод, что осуществляет-

ся двойной охват работы с изучаемым материалом: во время урока и 

во внеучебное, время. 

Научить профессии учителя нельзя, но научится ей можно. Со-

стоится учитель-мастер или нет, зависит не только от системы обучения, 

но прежде всего от усилий тех, кто учится. Поэтому система обучения в 

вузе основам педагогического мастерства помогает будущему учителю 

увидеть и осознать основные вехи профессионального роста. [4] 

 Мы считаем, что в процессе использования новых средств обу-

чения также будет совершенствоваться методика преподавания пред-

мета, а с ней и педагогическое мастерство педагога. 
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ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ СОЦІАЛЬНОГО 

ПРАЦІВНИКА У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ 

 

Постановка проблеми. Останнім часом значущість соціальної 

роботи як професійної діяльності значно зросла, адже компетентний 

соціальний працівник здатен впливати на процес соціалізації людини у 

всіх сферах її життєдіяльності. Природньо, що за таких умов постала пот-

реба у пошуках нових рішень у галузі вищої освіти, зростання інтересу до 

специфіки соціальної роботи загалом і професіоналізму соціального пра-

цівника зокрема [1, c. 3]. Актуальність та доцільність такої проблеми дос-

лідження вже знайшла свій відбиток у роботах [2; 3; 6]. Тож, сьогодення 

обумовлює в науковому і викладацькому середовищі необхідність пошуку 

й обґрунтування єфективної технології, яка б забезпечила ефективну про-

фесійну підготовку майбутнього соціального працівника. 

Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичну основу нашого 

дослідження складають праці, присвячені концепції розвитку освіти та 

організації навчального процесу у вищих навчальних закладах (ВНЗ) 

(А. Алексюк, В. Андрущенко, I. Зязюн, М. Євтух, В. Кремінь, 

В. Лозовата ін.); положенням про гуманізацію професійної освіти 

(Г. Балл, I. Бех, О. Бодальов, С. Гончаренко, М. Євтух, 

О. Романовський, А. Сущенко, Т. Сущенко, Н. Тализіна та ін.); науко-

вим уявленням про особистість професіонала і закономірності його 

становлення (О. Ігнатюк, А. Маркова, В. Шадріков та ін.); проблемам 

професійної діяльності соціального працівника та його професійних 

якостей (І. Грига, О. Іванова, І. Звєрєва, Т. Семигіна та ін.); питанням 

розробки та впровадження освітніх технологій (І. Зязюн, А. Нісімчук, 

І. Дичківська та ін.); безпосередньо технологіям навчання у ВНЗ різно-

го рівня (В. Беспалько, О. Пєхота та ін.). 

Як свідчить здійснений нами аналіз наукової літератури [1; 5 та 

інші джерела], професійна підготовка майбутніх фахівців із соціальної 

роботи сьогодні має формальних характер. Формування професіоналі-

зму майбутніх соціальних працівників здійснюється стихійно та обу-

мовлюється комплексом випадкових факторів, а не ретельно розробле-

ною методикою або спроектованою технологією формування конку-

рентоспроможного фахівця соціальної сфери. 
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Мету даної статті вбачаємо у з’ясуванні вимог та змісту до 

проектування моделі технології формування професіоналізму майбут-

нього соціального працівника в процесі фахової підготовки. 

Виклад основного матеріалу. Формування професіоналізму соці-

ального працівника – багатогранний, безперервний, складний процес 

«проектування особистості» [1, с. 140]. Тому традиційна технологія за-

снована на принципах «від знань до умінь» має бути доповнена новими 

технологіями навчання. Наголос у освітньому процесі ставиться на студе-

нта, який виступає не як об’єкт, а як суб’єкт навчання [5, с. 135]. 

На нашу думку, модель технології формування професіоналізму 

майбутніх соціальних працівників має складатися: з концептуальних 

положень, які базуються на методологічних підходах (системного, си-

нергетичного, компетентнісного, акмеологічного, асксіологічного, дія-

льнісного та ін.) і принципах (системності та цілісності, спрямованості 

на результат, гуманізму, технологічності та ін.); зі структурних компо-

нентів (концептуально-цільового, змістовно-процесуального, оцінюва-

льно-корегуючого); комплексу педагогічних умов, які забезпечують 

ефективність формування у студентів компонентів професіоналізму 

засобами інтерактивних та мультимедійних технологій; етапів реаліза-

ції (мотиваційно-цільового, операційно-змістового, діяльнісного, реф-

лексивно-оцінювального) з відповідними завданнями, формами та ме-

тодами і діагностичного інструментарію. 

Нам імпонує думка, що технологізація вирішує гуманітарні цілі 

трьох типів: готує студента як майбутнього спеціаліста, тобто відпові-

дає вимогам держави; формує студента як члена суспільства, який во-

лодіє соціальним досвідом, цінностями, нормами, що відповідає вимо-

гам держави; розвиває студента як активного, ініціативного та мисля-

чого індивіда, тобто відповідає вимогам особистості [5]. 

Ми поділяємо погляди дослідника Кіяшко О.О., який відзначає, 

що сучасна технологія формування професіоналізму майбутнього со-

ціального працівника повинна відповідати наступним вимогам: 1) мати 

випереджаючий характер; 2) відображати принципи гуманізму; 3) мати 

спрямованість на формування множинності суб’єктних картин світу, 

структурування особистісних знань; 4) здійснювати опору на сукуп-

ність інформаційно-знаннєвих систем; 5) спрямовуватись на розвиток 

навичок рефлексії та самоосвіти [4, с. 8]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Впрова-

дження в освітній процес окресленої моделі технології формування 

професіоналізму має сприяти інтелектуальному розвитку, формуванню 
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уміння працювати в команді, засвоєнню загальнолюдських цінностей 

та професійно-важливих якостей, творчої активності, соціальної відпо-

відальності, рефлексії, формуванню мотивації до активної професійної 

діяльності у соціальній сфері. Запропонована модель вишезазначеної 

технології має пройти дослідно-експериментальну перевірку у фаховій 

підготовці майбутніх соціальних працівників. Гіпотезою дослідження 

ваажаємо, що успішна реалізація моделі технології формування про-

фесіоналізму у ВНЗ стане можливою при реалізації визначених нами 

вимог (випереджаючого характеру підготовки, принципів гуманізму, 

запровадження інтегрованого змісту освіти, смислопошукового діало-

гу, соціально-психологічних тренінгів та практик, рефлексії та ін.).  
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ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОЕКТУВАННЯ МЕТОДИКИ ВИКОНАННЯ 

ВІЙСЬКОВО–ПРИКЛАДНИХ ВПРАВ У КОНТЕКСТІ 

ОСОБИСТІСНО–ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ 

ОФІЦЕРІВ 

 

Постановка проблеми. За своїм соціальним становищем офі-

цер є формальним лідером свого підрозділу, але цього найчастіше ви-

являється недостатньо для ефективного керівництва підлеглими в об-

становці, яка ускладнилася і висуває додаткові вимоги до професійних 

та особистісних якостей офіцера [4]. Проте, проблема готовності у ку-

рсантів до формуванню особистісно-професійного розвитку в умовах 

військового колективу не була предметом спеціального дослідження. 

Останнім часом значущість формування готовності до розвитку 

особистісно-професійних якостей майбутнього офіцера в умовах про-

фесійної діяльності значно зросла. Недостатня теоретична розробка 

цієї проблеми в психолого-педагогічній літературі, потреба практики в 

удосконаленні системи особистісно-професійної підготовки  курсантів 

у виконанні військово-прикладних вправ, є запорукою у формуванні 

готовності особистісно-професійних якостей  майбутніх офіцерів.  

Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз стану роботи з профе-

сійної підготовки офіцерів, особливо визначення організаційно-

педагогічних умов формування якостей майбутнього офіцера, показав, 

що ця проблема стосовно військово-професійної діяльності ще мало 

вивчена [1,3]. Тому виникла необхідність дослідження у формування 

готовності майбутніх офіцерів до особистісного-професійного розвит-

ку в умовах вищого навчального закладу та формування якостей лідера 

у курсантів, здійснення оцінки складових її окремих компонентів і ви-

явлення їхнього впливу на успішність навчально-виховного процесу. 

Як свідчить здійснений нами аналіз наукової літератури та дос-

ліджень учених, формування готовності до особистісно-професійного 

розвитку майбутніх офіцерів сьогодні має недостатній характер. Фор-

мування професіоналізму майбутніх офіцерів здійснюється стихійно та 

обумовлюється комплексом випадкових факторів, а не ретельно підіб-

раною технологією формування готовності до особистісно-

професійного розвитку фахівця військової сфери [1,3-4]. 

Метою даної статті вбачаємо обговорення детермінант проек-



  

 

НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА І.А.ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО СОРАТНИКІВ ТА УЧНІВ 

 

119 
 

тування методики виконання військово-прикладних вправ у контексті 

особистісно-професійного розвитку майбутніх офіцерів в процесі фа-

хової підготовки. 

Виклад основного матеріалу. Як свідчить теорія і практика 

військової освіти [2-4 та ін.] такі фактори наприклад, як психологіч-

ний, може суттєво впливати на виконання військово-прикладних 

вправ, в тому числі психомоторика. Психомоторика – це зв'язок психі-

чних процесів (сприйняття, мислення, відчуття, воля) з м’язовими ру-

хами людини. Зрозуміти цей зв'язок – означає підійти впритул до ро-

зуміння психофізіологічних процесів формування рухових вмінь. 

В ході формування психомоторних процесів потрібно врахову-

вати складні умови діяльності, найбільш характерними  умовами їх 

діяльності являються: незручні пози, можливість працювати тільки в 

одній позі, велика затрата енергії для дій та інше. Всі ці та інші психо-

логічні умови в кінцевому підсумку знижують якість сприйняття внут-

рішньої та зовнішньої обстановки и якості виконання робочих рухів. 

Розрізняють в кожному робочому русі три сторони: фізіологічну 

– сприйняття подразника та подразнення нервової системи; психологі-

чну – збудження рухових та психологічних центрів головного мозку; 

механічну – рух м’язів, кінцівок або тіла як кінцевий елемент прояви 

психіки людини. 

В характеристику механічного, або трудового руху зазвичай 

включають: шлях або траєкторію руху кінцівок (форму , напрямок, 

об’єм і величину руху); швидкість руху кінцівок (рівномірна або не 

рівномірна);темп або частота повтору циклів однотипних рухів; зусил-

ля, що прикладаються для подолання опору. 

Сенсомоторним процесом називають такий психофізіологічний 

процес, при якому здійснюється безперервний зв'язок сприйняття, ми-

слення та інших психічних процесів (сенсорний момент) з відповідни-

ми рухами (моторний момент). Ідеомоторний процес – це процес 

зв’язку робочого руху з його ідеальним образом, або попередньо за-

кріпленої в пізнанні визначеного поєднання умовних нервових 

зв’язків, відповідного образу тренованого навика. Перед тим як вико-

нати прийом або вправу, курсант повинен його чітко, у всіх деталях 

ідеально уявляти. 

Виявлено, що методи формування ідеомоторних уявлень рухо-

вих навиків можуть бути успішно використанні для формування від-

повідних ідеомоторних уявлень про образи рухових навиків [2]. Крім 

того, проведені спостереження та експеременти показали більш високу 
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єфективність оволодіння курсантами руховими навичками управління, 

якщо з ними попередньо проводились спеціальні заняття по форму-

ванню ідеомоторних уявлень про образи цих навичок. Цю проблему 

можна вирішити, якщо зпроектувати методику виконання військово-

прикладних вправ фізичної підготовки у контексті особистісно-

професійному розвитку та конкретизувати для всіх етапів за рахунок 

накопичення інформації, обробки цієї інформації та  встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків між виконанням нормативів або їх не-

виконанням, з метою подальшого корегування та усунення чинників, 

що заважають. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Впрова-

дження методики виконання військово-прикладних вправ фізичної 

підготовки у контексті особистісно-професійному розвитку в процесі 

фізичної підготовки військовослужбовців (курсантів) дозволить сфор-

мулювати обґрунтовану наукову мету, забезпечить конкретну спрямо-

ваність, правильний підбір засобів та методів всебічного вдосконален-

ня військовослужбовців, а також керування цим процесом. Подальші 

дослідження вбачаємо у проектуванні та впровадженні в освітній про-

цес технології формування готовності майбутніх офіцерів до особисті-

сно-професійному розвитку, яка має сприяє інтелектуальному розвит-

ку, формуванню уміння працювати в команді, формуванню мотивації 

до активної професійної діяльності у військовій сфері. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

ЗАСОБАМИ ІОС 

 

Постановка проблеми. Однією з основних умов оновлення си-

стеми освіти є вирішення фундаментального питання – підготовки 

вчителів. Професійна підготовка майбутніх педагогів засобами інфор-

маційно-комунікаційних технологій (ІКТ)  передбачає здобуття ним 

повноцінної вищої освіти, можливість перепідготовки, тобто охоплює 

всю освітню систему в цілому. Подальше використання й розвиток 

ІКТ є необхідною умовою динамічного розвитку освіти в цілому. 

Аналіз попередніх досліджень. свідчить, що проблемі профе-

сійної підготовки присвячені дослідження В. Андрущенка, Б. Гершун-

ського, Б. Євтуха, К. Корсака, В. Кременя, В. Лугового та ін., підгото-

вці фахівців на компетентнісній основі А. Вербицького, Р. Гуревича, І. Зязюна, 

Н. Ничкало, М. Палтишева, Ю. Татура, А. Хуторського та ін. 

У сучасних педагогічних дослідженнях В. Болотова, І. Зязюна, 

Л. Кайдалова, Н. Кічука, О. Пометун, О. Савченко висвітлено питання 

впровадження компетентністного підходу в професійну підготовку 

фахівців, який виступає основним напрямом у процесі професійної 

підготовки, оскільки спрямований  не тільки на визначення рівня й 

обсягу отриманих фахових знань, але й здобуття глобальних умінь і 

навичок – здатності вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, 

ефективно взаємодіяти в колективі, швидко перенавчатися чи підви-

щувати кваліфікацію, розвивати особистісні якості: ініціативність, ак-

тивність, самостійність тощо.  

Мета статті полягає у висвітленні інноваційних підходів про-

фесійної підготовки майбутніх педагогів засобами ІКТ в  умовах фун-

кціонування інформаційного освітнього середовища (ІОС). 

Виклад основного матеріалу. Інформатизація освіти вимагає 

від майбутнього педагога високого рівня професійної компетентності. 

Вчитель  в умовах жорсткої конкуренції, завдяки ІКТ бути готовим 
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повноцінно реалізувати нові ідеї,  використовувати ІКТ з метою дос-

тупу до інформації, її визначення (ідентифікації), організації, обробки, 

оцінки, а також її створення і передачі, яка достатня для того, щоб ус-

пішно жити і працювати в умовах інформаційного суспільства. 

На основі результатів аналізу стану і змісту підготовки майбут-

ніх педагогів сфері ІКТ, можна зробити висновок, що в сучасних умо-

вах традиційна система професійної підготовки  не може залишатися 

незмінною, тому що змінилися цілі, які поставлені перед нею. Тради-

ційні форми підготовки педагога у галузі ІКТ можуть бути наповнені 

новим змістом і більше відповідати сучасним вимогам до педагога [1]. 

Впровадження ІКТ у професійну підготовку майбутніх педаго-

гів у вищих навчальних закладів (ВНЗ) обумовлює побудову та функ-

ціонування ІОС, яке здатне забезпечити ефективність та гнучкість нав-

чального процесу, широке використання інформаційних ресурсів, сут-

тєво розширює можливості традиційних форм навчання, а також мож-

ливість створення нових ефективних форм навчання в умовах компе-

тентнісного підходу. Сукупність засобів ІКТ (апаратні, програмні та 

інформаційні компоненти) використовуються для реалізації навчаль-

ного процесу в межах функціонування ІОС.  

Викладачами кафедри інноваційних та інформаційних техноло-

гій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського здійснюється наповнення ІОС, яке трансфо-

рмується як під впливом глобальної освітньої мережі, так і під впли-

вом нових педагогічних технологій і педагогічних програмних засобів. 

Воно відкрите для підготовки студентів будь-якого фаху. Завдяки осо-

бистій співтворчості відбувається процес оновлення, поповнення ресу-

рсів у середовищі, створення нових ресурсів, що забезпечує збагачення 

особистостей. Таке середовище виступає як «динамічна система, що 

становить собою цілісну сукупність освітніх ситуацій, які змінюють 

одна одну» [2, с.6]. 

Прикладом засобів ІКТ, що є складовими компонентів ІОС і 

здатні реалізувати зміст навчальних дисциплін у відповідності до пот-

реб формування професійної компетентності виступають електронні 

навчально-методичні комплекси (ЕНМК). Вони здатні забезпечити 

підвищення ефективності професійної підготовки, насамперед через 

інтерактивність, самостійність, мультимедійність, що є необхідною 

умовою в процесі  опрацювання навчального матеріалу.  

Використання складових компонентів ІОС, описаних вище, в 

процесі професійної підготовки майбутніх педагогів забезпечує : 
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 створення умов для поетапного переходу до нового рівня 

освіти на основі інформаційних технологій;  

 поширення використання ІКТ в освіті;  

 формування банку педагогічної інформації (нормативно-

правової, науково-методичної, методичної та ін.)  

 ознайомлення студентів, педагогічних працівників з досвідом 

інноваційної діяльності педагогів-новаторів;  

 підготовку студентів здатних ефективно використовувати в 

навчальному процесі засоби ІКТ. 

Відтак, складові компоненти ІОС дозволяють постійно вносити 

корективи, що робить ІОС гнучким до адаптації. ІОС  забезпечує опе-

ративну доставку навчального матеріалу, поширення інтегрованих 

знань, умінь і навичок підготовки майбутнього фахівця, використання 

глобальних іншомовних інформаційно-педагогічних ресурсів під час 

підготовки студентів,  сприяє впровадженню інноваційних освітніх 

процесів, постійному підвищенню якості професійної підготовки сту-

дентів засобами ІКТ. Такий процес реалізується завдяки систематиза-

ції науково-педагогічних ресурсів, застосуванню неперервної освіти, 

підвищенню кваліфікації фахівців і перепідготовки кадрів, розвитку й 

інтеграції науково-освітнього співтовариства. 

Висновок. Створення та використання ІОС в процесі професій-

ної підготовки майбутніх педагогів засобами ІКТ, на наш погляд, 

сприятиме ефективнішому формуванню й розвитку професійної ком-

петентності майбутнього педагога, забезпечить здатність до аналізу, 

оцінки й інтеграції досвіду роботи в сучасному інформаційному сере-

довищі; прагнення до розвитку особистих творчих якостей студента; 

удосконалення способів інтеграції навчальних матеріалів, тобто є 

інноваційними  підходами  для модернізації професійної підготовки 

майбутніх педагогів засобами ІКТ в  умовах функціонування інформа-

ційного освітнього середовища.  
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ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ВИКЛАДАЧА 

 

У нашій державі історично склалася потужна система вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, яка значною  мірою вирішує 

проблеми підготовки молоді до професійної діяльності на виробництві 

та її виховання. Професіоналізм викладачів, їх педагогічна майстер-

ність, готовність до інновацій завжди була і залишається однією з 

найактуальніших проблем освіти, особливо сьогодні, коли реформи в 

політичних, економічних і соціальних сферах України в умовах вступу 

до Європейського суспільства диктують нові вимоги до вищої школи й 

до рівня компетентності викладача.  

Постановка проблеми. Для  того щоб викладач відповідав цим 

вимогам, він повинен не тільки мати необхідний набір знань, умінь і 

навичок, але й володіти педагогічною культурою.  Тому серед пріори-

тетних напрямків сучасної педагогічної науки вагоме місце посідає 

проблема формування педагогічної  культури викладача.  

Найбільшої гостроти і значення ця проблема набуває саме для 

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, тому що лише невелика частина кадрового 

складу викладачів, які працюють у технікумах і коледжах, складається 

з випускників педагогічних вишів, які мають уявлення про педагогічну 

культуру, а основна частина викладачів – це випускники технічних 

вишів та фахівці, які прийшли з виробництва і не знають ні основ пе-

дагогіки, ні основ методики.  

Аналіз досліджень і публікацій засвідчує, що ученими, які 

приділяли увагу формуванню особистості викладача, відзначали твор-

чий, дослідницький характер педагогічної праці були видатні педагоги 

Я. Коменський, І. Песталоці, А. Дістервег А.С.Макаренко, В.О. Сухо-

млинський, К.Д. Ушинський. Ними досліджувались особливості педа-

гогічної діяльності, зокрема професійна творчість. 

Проблеми професійної культури, її становлення та розвиток ви-

кликають інтерес серед науковців, знайшовши відображення у роботах 

В.Г. Кременя, В.А. Ткаченка,  І.А. Зязюна, О.І. Салтовського, Б.А. Га-

євського та інших.  В їх працях наголошувалось, що до числа найбільш 

значущих якостей учителя входять не лише знання у галузі предмета 

викладання, але й педагогічна майстерність – знання методики викла-

дання, дидактики, володіння педагогічною технікою, тактом. 
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Мета статті: висвітлення теоретичних та практичних основ фо-

рмування педагогічної культури викладачів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. 

Виклад основного матеріалу. Педагогічна культура розумієть-

ся як: система цінностей – регуляторів педагогічної діяльності; перед-

умова, мета, засіб, інструмент педагогічної діяльності, рівень самореа-

лізації в ній; концентроване вираження особистості педагога [5, 68]. 

Демократичні зміни в сучасному суспільстві України і євроінте-

грація передбачають зміщення акцентів в сторону студентоцентрова-

ного навчання як основної парадигми сучасної вищої освіти, що вима-

гає від викладача пошуків і розробки засад, форм, методів і прийомів в 

організації та здійсненні такого педагогічного процесу на всіх рівнях. 

Педагогічна культура викладача потребує опанування демократичним 

стилем спілкування зі студентами.  

Педагогічне спілкування – найважливіший професійний інстру-

мент педагогічної діяльності. Воно направлене на створення сприятли-

вого психологічного клімату, а також на іншого роду психологічну 

оптимізацію навчальної діяльності і відносин між викладачами і сту-

дентами і в самому студентському колективі. А.С. Макаренко підкрес-

лював, що головним у спілкуванні вчителя і учнів повинні бути відно-

сини, засновані на повазі і вимогливості. 

Культура спілкування викладача зі студентами визначається, 

насамперед, особистістю педагога, його високими моральними якос-

тями і такими психологічними характеристиками як гідність, добрози-

чливість, витримка, такт.  

Педагогічна культура невіддільна від культури зовнішнього ви-

гляду, культури мови, естетичної культури, різнобічних інтересів і ду-

ховних потреб педагога. Всі ці характеристики, а також прагнення до 

постійного самовдосконалення є показниками сформованості педаго-

гічної культури. 

Стрижньовий компонент педагогічної культури – педагогічна 

майстерність, яка передбачає синтез розвинутого психолого-

педагогічного мислення, професійно-педагогічних знань, навичок і 

вмінь, емоційно-вольових засобів виразності, що дають змогу педаго-

гові успішно вирішувати навчально-виховні завдання. 

Успішному формуванню професійно-педагогічної культури ви-

кладачів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації сприяє: 

 створення системи управління організацією роботи з виклада-

чами, яка спрямована на підвищення їх педагогічної компетентності; 
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 залучення їх до участі у педагогічних читаннях, науково-

практичних конференціях, школі педагогічної майстерності, відвіду-

вання занять досвідчених викладачів. 

 створення необхідних умов для самоосвітньої діяльності ви-

кладачів. 

Методична служба технікумів та коледжів здійснює контроль за 

становленням і розвитком педагогічної майстерності викладачів, при 

цьому особливе значення надається педагогічно грамотному аналізу і 

рекомендаціям, які допомагають викладачу удосконалювати свою пе-

дагогічну майстерність.  

Висновки. Педагогічна культура викладача є невід’ємною 

складовою його компетентності.  ЇЇ становлення і розвиток відбуваєть-

ся у системі професійної підготовки майбутнього викладача і в процесі 

набуття ним професійного досвіду, при цьому педагогічна культура 

формується паралельно з майстерністю, мистецтвом викладання, спіл-

кування. Педагогічну культуру слід цілеспрямовано і постійно розви-

вати. Вона повинна забезпечувати як ефективність навчально-

виховного процесу, так і самовдосконалення кожного педагога.  
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м. Харків, Україна  

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО 

ІНЖЕНЕРА 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку суспільства, 

коли триває перехід від індустріальної формації до суспільної формації 

нового типу - інформаційної, перед вищою технічною освітою вису-

ваються все більш жорсткі умови підготовки фахівців вищої 

кваліфікації. Сьогодні, коли першочерговим завданням суспільства є 

підготовка спеціаліста ХХІ століття, здатного розв’язувати не тільки 

інженерні, але й соціально-економічні завдання, бути лідером не тіль-

ки на виробництві, але й у суспільному житті своєї країни, - пріоритет-

ним напрямком розвитку вищої технічної освіти становляться гу-

манізація та гуманітаризація освіти.  

Як зазначав І. Зязюн: «Гуманістична спрямованість — спрямо-

ваність на особистість іншої людини, утвердження словом і працею 

найвищих духовних цінностей, моральних норм поведінки і стосунків» 

[1, C.30]. Процес підготовки майбутніх інженерів повинен  бути скеро-

ваним у відповідності з особливостями професійної діяльності сучас-

ного інженера.  Однією з особливостей професійної діяльності сучас-

ного інженера є наявність у нього розвинутої лідерської позиції. Як 

зазначав І. Зязюн: «Коли в особі державного лідера поєднуються 

мудрість і майстерність Учителя, мужність і відповідальність Батька, 

сердечність і чесність матері, Держава і її Народ досягають визнання і 

розквіту» [2, С.7]. Тому формування лідерської позиції у майбутніх 

фахівців повинно стати невід’ємним елементом навчально-виховного 

процесу у вищих технічних навчальних закладах.  

Аналіз основних досліджень.  Багато вчених приділяють увагу 

питанням професійної підготовки студентів у вищих технічних нав-

чальних закладах, зокрема, враховуючи при цьому особливості про-

фесійної діяльності сучасних інженерів. Цю тему в своїх працях роз-

кривали В. Анштейн, В. Бабаєв, І. Бідюк, С. Богомолов, І. Бондаренко, 

В. Єльцова, Ю. Нагірний, Н. Саєнко, Т. Сущенко, О. Романовский, О. 

Пономарьов, Т. Гура, С. Резнік, Н. Підбуцька, О. Ігнатюк, Л. Грень, О. 

Резван та інші. Проте автори не приділяли належної уваги звя’зку 

особливостей професійної діяльності інженера з його лідерською по-
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зицією. Важливість та актуальність дослідження і зумовило написання 

нашої статті.  

Основною метою статті є розгляд особливостей професійної 

діяльності сучасного інженера в контексті вивчення питань формуван-

ня лідерської позиції майбутніх інженерів у навчально-виховному 

процесі в вищих технічних навчальних закладах. Проблема розгля-

дається за результатами педагогічного експерименту,  присвяченого 

дослідженню формування лідерської позиції у майбутніх фахівців тех-

нічного профілю. 

Виклад основного матеріалу. З метою виявлення особливостей 

професійної діяльності сучасного інженера на протязі 2013-2014 років 

серед 248 студентів Національного технічного університета 

«Харківський політехнічний інститут», Національного аерокосмічного 

університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інсти-

тут», Харківського національного економічного університету ім. С. 

Кузнеця, Харківського національного університету радіоелектроніки, 

Харківського національного університету будівництва i архітектури-

було проведено анкетування, яке дозволило визначити пріоритети в 

професійній діяльності інженера, яким сучасні студенти технічного 

профілю віддають перевагу. Педагогічний експеримент було здійснено 

на основі: принципу цілісного вивчення особистості майбутніх інже-

нерів, добровільної участі респондентів у дослідженні, комплексного 

використання методів дослідження [3, С.93 ]. 

Серед завдань анкети студентам було запропоновано визначити 

три якості випускника технічного університету, які, на їх погляд, 

найбільш значимі для досягнення успіху в майбутньому. Аналіз резуль-

татів дослідження дозволив визначити найбільш значиму для студентів 

в майбутньому групу лідерських якостей та розділити її на дві кате-

горії: якості, що були зазначені в анкеті і якості, що були запропоно-

вані самими опитуваними. 

Серед якостей, що визначали самі студенти частіше зустрічалися 

такі якості: швидке опанування знань та вмінь, підвищення культурно-

го і технічного рівня, високий рівень етикету, неперервність освіти [4, 

С.483]. Спрямованість людства на неперервність освіти зазначав ще І. 

Зязюн: «…в педагогічній освіті має здійснюватись перехід від принци-

пу «освіта на все життя» до принципу «освіта протягом усього життя» 

[5, С.23]. 

Також серед відповідей на ці запитання респондентами зустріча-

ються такі: бажання розвитку; бажання самовдосконалення; всебічна 
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розвиненість; екологічне виховання; мобільність; вміння правильно 

застосовувати у житті набуті знання та навики; вміння бути на крок 

попереду; вміння спілкуватися як з підлеглими, так з вищестоящими 

керівниками;  вміння придумати  та втілити щось нове корисне для 

людей; прагнення до нового.  

Це дослідження дозволило нам визначити особливості особи-

стості сучасного інженера, які необхідно формувати у майбутніх інже-

нерів під час навчально-виховного процесу в вищих технічних нав-

чальних закладах.  

Особливостями професійної діяльності сучасного інженера є те, 

що сучасний інженер не може досягти успіху в професійній сфері без 

наступних якостей: когнітивних, комунікативних та морально-

вольових. При цьому важливо, що всі ці якості повинні розглядатися 

не роздільно, а в сукупності  всіх рис особистості майбутнього інжене-

ра стосовно діяльності, в тому числі, і, насамперед, діяльності про-

фесійної.  Можемо зазначити, що  однією з особливостей професійної 

діяльності сучасного інженера є, обов’язково, наявність у нього розви-

нутої лідерської позиції. 

Висновки. На підставі вище викладеного матеріалу варто зазна-

чити наступне:  

1. Аналіз дослідженої психолого-педагогічної літератури вказує 

на те, що питання особливостей  професійної  діяльності інженера в 

сучасних умовах в контексті вивчення проблеми формування лідерсь-

кої позиції майбутніх фахівців у навчально-виховному процесі в ви-

щих технічних навчальних закладах не достатньо розроблені, а тому 

потребують подальшого вивчення, розробки та апробації.  

2. Особливостями лідерської позиції особистості сучасного ін-

женера  є наявність у нього, насамперед, наступних якостей: когнітив-

них, комунікативних, та морально-вольових. 

3. Виявлені нами якості: когнітивні,  комунікативні, та морально-

вольові повинні розглядатися не роздільно, а в сукупності  всіх рис 

особистості майбутнього інженера  стосовно його діяль-

ності,насамперед діяльності професійної. 

4. Обов’язковою умовою досягнення  успіху в професійній 

діяльності сучасного інженера є наявність у нього сформованої лідер-

ської позиції. 

Перспективою подальших досліджень є формування лідерської 

позиції у майбутніх інженерів в навчально-виховному процесі вищих 
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технічних навчальних закладах з врахуванням особливостей про-

фесійної діяльності сучасного інженера.  
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РОЛЬ ПОНИМАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛИДЕРОВ 

 

Существенное усложнение условий общественной жизни и ха-

рактера взаимоотношений между людьми обусловливает соответ-

ственное повышение роли лидерства. Сегодня лидерство выступает 

одним из важнейших средств и возможностей регулирования совмест-

ной деятельности людей и обеспечения необходимого взаимодействия 

между ними. Это обычно достигается путем согласования индивиду-

альных, групповых и общественных интересов благодаря влиянию 

лидера на людей и его неформальной власти над ними. Однако для 
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успешного выполнения своих функций лидеру необходимо четкое по-

нимание психологии  людей и природы своего влияния на них.  

Понимание представляет собой достаточно сложный феномен, 

который привлекает внимание философов и психологов, педагогов и 

социологов, специалистов в области управления социальными систе-

мами. Оно связано с явлениями познания и мышления, рефлексии и 

деятельности, межличностного общения и взаимодействия. В изучение 

феномена понимания существенный вклад внесли М. Хайдеггер, Х.-Г. 

Гадамер, В. Дильтей, П. Рикер, Г. Кун, А. Бек, Ф. Шлейермахер и дру-

гие известные философы и психологи. В то же время сравнительно 

мало работ посвящено исследованию роли понимания в выявлении 

потенциальных лидеров, их целенаправленной подготовке и в после-

дующей их деятельности, в их влиянии на своих последователей.  

Сегодня не только лидеру, но буквально каждому специалисту, 

каждому человеку вообще необходимо понимание тех объектов, собы-

тий и явлений, с которыми им приходится сталкиваться, тем более 

иметь дело. Ведь постоянное усложнение техники и технологий, по-

вышение образованности и социального сознания людей и их вовле-

ченности в различные формы общественного труда требует понимания 

и смысла их деятельности, и целей, стремлений и интересов тех людей, 

с которыми приходится вместе работать и общаться. Особенно это 

необходимо педагогам и психологам, руководителям различных 

структур, а также формальным и неформальным лидерам.   

И. А. Зязюн справедливо подчеркивал роль понимания, утвер-

ждая, что одной из задач образования является герменевтическая, по-

скольку понимание выступает важным способом овладения истиной. 

Ученый был уверен, что новая парадигма образования призвана спо-

собствовать развитию в человеке способности понимания смысла того, 

что происходит вокруг и умения вырабатывать свое собственное мне-

ние, свое собственное суждение относительно того, что происходит [1, 

с. 18]. А лидеру крайне необходимо еще и понимание общего замысла 

совместной деятельности тех людей, на которых направлено его ли-

дерское влияние, их отношение и к этой деятельности, и к тем, с кем 

они ее осуществляют, и к самому лидеру. 

Понимание предполагает, прежде всего. объективное отноше-

ние человека к тем объектам, событиям и явлениям, с которыми он 

сталкивается и которые влияют на его деятельность и взаимоотноше-

ния с различными людьми. Кроме того, ему необходимо понимать и 

самих этих людей и даже самого себя, свои цели и стремления, интере-



  

 

НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА І.А.ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО СОРАТНИКІВ ТА УЧНІВ 

 

132 
 

сы и потребности. А эта объективность и связанная с ней критичность 

мышления способна усложнить эффективность лидерского влияния на 

людей и даже саму возможность такого влияния. 

Как справедливо пишут в связи с этим С. А. Заветный, А. С. 

Пономарев и С. Н. Пазынич, «то обстоятельство, что сегодня суще-

ственно повышается образовательный и квалификационный уровень 

широких масс населения, у людей более четко формируется критиче-

ское отношение к тому, что им предлагают реальные и потенциальные 

лидеры, в первую очередь политики и представители власти» [2, с. 

144]. Это обстоятельство, в свою очередь, требует от лидеров развития 

их способности понимать людей, их деятельность, мотивы и цели, 

стремления и интересы. Ведь известно, что эффективность лидерства и 

действенность лидерского влияния в значительной мере определяются 

тем, насколько слова и действия лидера соответствуют ожиданиям его 

сторонников и последователей, от понимания им этих ожиданий. Ведь 

для успешного преодоления их возможного недоверия и критических 

аргументов оппонентов крайне важно понимание глубинной сути кри-

тического отношения и реальных целей и стремлений тех людей, кото-

рые его проявляют.  

Роль и значение формирования навыков понимания в процессе 

получения образования подчеркивают А. Г. Романовский, А. С. Поно-

марьов, С. Н. Резник и Ж. Б. Богдан, по убеждению которых «понима-

ния невозможно достигнуть без специальных целенаправленных уси-

лий как со стороны педагога, так и со стороны студента. И просто до-

ступность изложения в этом случае является недостаточной» [3, с. 64]. 

Исследователи при этом ссылаются на выдающегося педагога К. Д. 

Ушинского, который считал сравнение основой всякого понимания и 

всякого мышления, поскольку обо всем на свете мы узнаем через по-

нимание. Для лидера же, по нашему мнению, крайне важным для по-

нимания любой сложной ситуации является ее сравнение с теми, кото-

рые встречались ему ранее в его предыдущем опыте. Аналитические 

способности лидера, как и быстрота и инновационный характер его 

мышления, крайне необходимы для эффективности его влияния на 

людей и достижение им заранее выбранных целей, в первую очередь 

благодаря использованию этого влияния. 

Однако аналитические способности лидера и глубина понима-

ния им ситуации важны не только сами по себе, но и в связи с тем, что 

они позволяют ему обоснованно принимать решения, выбирать спосо-

бы и средства влияния на тех или иных индивидов, на те или иные со-



  

 

НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА І.А.ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО СОРАТНИКІВ ТА УЧНІВ 

 

133 
 

циальные, профессиональные и другие группы. Поскольку же основ-

ным инструментарием лидерского влияния выступает межличностное 

общение, оно может рассматриваться и в качестве источника понима-

ния ситуаций, в которых осуществляется его деятельность.  

Не случайно В. Г. Кремень со своими соавторами пишут, что 

«характер общения руководителя со своим персоналом должен рас-

сматриваться как чрезвычайно важный показатель его профессиональ-

ной компетенции и существенный фактор эффективности его деятель-

ности. Ведь хорошо известно, что люди всегда более четко, более ка-

чественно и более охотно выполняют приказы и распоряжения того 

руководителя, которого они уважают. Авторитет же и уважение он мо-

жет завоевать прежде всего надлежащим характером своего управленче-

ского общения» [4, с. 70]. Следовательно, и руководителю как формаль-

ному лидеру, и тем более лидеру неформальному необходимо также по-

нимание важности характера своего общения с людьми и овладения куль-

турой этого общения. 

Наконец, необходимо отметить важность феномена понимания 

лидером логики социального прогресса, исследование сущности и со-

держания которого было детально выполнено нами в 2012 году. В 

частности, было подчеркнуто, что лидер обязательно должен выпол-

нять функцию стратега в том, что касается жизнеобеспечения социума. 

Поэтому крайне важно подчеркнуть, что он может и обязан играть 

важную роль в обеспечении системы природоохранных мер, которую 

необходимо предусматривать при организации производственной дея-

тельности. А это требует усиления экологического воспитания на всех 

уровнях системы образования. Мы отмечали, что «лидер и те люди, 

через которых он осуществляет свои управленческие функции, должны 

постоянно заботиться о формировании в общественном сознании четкого 

понимания необходимости бережного отношения к среде обитания чело-

века и человечества. Ведь хозяйственная деятельность людей привела мир 

на грань глобальной экологической катастрофы» [5, с. 111]. И миссия ли-

деров состоит в мобилизации широких масс людей на предотвращение 

этой катастрофы, на обеспечение устойчивого развития.  
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Ленка Дубовицка, Михал Вархола 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ 

БАРЬЕРОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

К сожалению, в настоящее время проблемы, с которыми посто-

янно встречаемся при обучении студентов в условиях глобальной Ев-

ропы, заключаются прежде всего в том, что выпускники наших уни-

верситетов (такие отзывы получаем особенно от иностранных инве-

сторов) не умеют хорошо общаться на иностранных языках. Как раз 

уже при открытии нашего Академического сообщества им.Михаила 

Балудянского в 2007 году мы кроме других стажировок приоритет от-

дали стажировке по повышению знания иностранных языков, особен-

но курсу английского языка, который студенты и преподаватели про-

ходят в рамках стажировки. Курс составлен в передовой европейской 

языковой школе «EMPIRE» ) на основе уровня владения студентами 

английским языком по методу коммуникационной активности. 

В настоящее время существуют различные методы и подходы, 

которые относятся к «коммуникационной активности». Они предна-

значены для того, чтобы студенты научились общаться на иностран-

ном языке и преодолели застенчивость. Однако, есть большая разница 

между так называемым "свободным" разговором и "управляемым" раз-

говором. В свободном разговоре студент не ограничивается по време-
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ни, он думает о том, что скажет и часто сказаное переводит. При 

управляемом разговоре (система вопрос - ответ), учащийся "вынуж-

ден" быстро отвечать без длительного размышления. Таким образом, у 

него нет практически времени, для перевода и он "неизбежно" теряет 

страх говорить. Учащиеся изучают иностранный язык согласно мето-

дики основаной на управляемом разговоре в действительности так, что 

они интензивно разговоривают. 

Достоинства метода:  

• гораздо быстрее и проще студент научится говорить на ино-

странном языке, 

• избавляется застенчивость, 

• имитирует реальную иноязычную среду. 

Принцип метода: 

- Скорость. Учитель на уроке говорит со студентами быстро, 

сохраняя естественный темп разговора. Хотя с самого начала студенты 

могут удивляться  данному методу обучения, но со временим быстро 

адаптируются. Быстрый темп разрешит студентам понять разговор на 

иностранном языке на естественной скорости. 

- Вопросы. Учитель задает каждый вопрос два раза, в быстром 

темпе с ожиданием автоматического ответа студента, после второго 

повторения. Это позволяет студентам понять проблему и подготовить 

ответ, благодаря чему урок становится более динамичным. Учитель 

пассивно не ждет, пока студент ответит на вопрос, он всегда побужда-

ет его на быстрый ответ. Таким образом  разговор на иностранном 

языке у студентов становится автоматизмом.  

- Ответ. На более  низких уровннях обучения ответы на вопро-

сы постанавлены так, что ни учитель, ни студент не может их изме-

нять. Студент таким образом изучает определенные слова и граммати-

ческие правила, которые он должен безупречно обладать. На более 

высоких уровнях обучения, разрешены при ответах элементы соб-

ственного творчества, что позволяет студенту создать более ориги-

нальный и свободный ответ. Студент таким образом сначала учится 

"ноты", а затем способен самостоятельно сформировать предложения. 

Для того, чтобы создать правильную языковую привычку студент 

должен говорить быстро, без пауз для размышления. Этот процесс 

устраняет привычку думать и переводить предложения и грамматиче-

ские правила родного языка на иностранный, что затрудняет способ-

ность понимать и говорить на естественной скорости. Лучшим спосо-

бом, как выучить язык, это просто разговориватьть на нем. Учащиеся 
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отвечают на вопросы учителя в длинных возможных формах. Таким 

образом, студент разговаривает долго, и изучает слова и граматиче-

ские правила непосредственно на практике. 

- Частое повторение вопроса. Секретом успеха в изучении 

иностранного языка является повторение. Изучение языка в значи-

тельной степени состоит в создании быстрых рефлексов, которые по-

хожи на писание на клавиатуре или игре на фортепьяно. Такие рефлек-

сы могут быть осуществлены только в случае частого повторения. Это 

должно повторяется до тех пор, пока студент не в состоянии разгова-

ривать автоматически. Это одно из преимуществ этого метода по срав-

нению с другими методами, у которых изученый материал повторяется 

не так часто и оставляет пробелы в знаниях учащихся. 

Последовательность учебного процеса:  ухо-рот-глаза-рука 

(слушать-говорить-читать-писать). Это тот же процесс, как дети изу-

чают родной язык и помогает им быстрее понять разницу между напи-

саным и прочитаным текстом. Студенты учится автоматически гово-

рить и читать правильно, так как они сначала услышали слова, потом 

их произносили и использовали в предложениях, и только наконец, их 

читали и писали. 
Данный метод помогает преодолеть застенчивость и нежелание 

говорить, но "лучше говорить с ошибками, чем ничего не говорить, 
опасаясь того, что совершим ошибку ". 

Менежмент и преподаватели языковой школы  – молодые люди 
превосходно владеющие английским языком и с отличным педагоги-
ческим образованием. Большинство с них получили образование в ан-
глийски говорящих странах, или провели длительное время в этих 
странах. Общение на уроках с молодыми преодавателями (почти оди-
наковые личные интересы с обучающимися) также хорошо влияет на 
успешность обучения по даной методике 

Насколько в реальной жизни студенты будут общаться с разны-
ми людьми, в школе каждый урок проводит другой преподаватель, 
чтобы студенты привыкали к общению с разными преподавателями, 
значит с разными людьми, что в других школах на уроках английского 
языка похожего не встретишь.   

Мы ни в коем случае не утверждаем, что обучение по данной 
методике одно из лучших (об этом пусть выскажется кто-то другой), 
но оно диаметрально отличается от общепринятых и студенты его вос-
принимают даже неплохо. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ 

 

Постановка проблеми. Підвищення якості підготовки майбут-

ніх фахівців потребує систематичного коригування мети, змісту, мето-

дів їхнього навчання, постійної роботи з підвищення психолого-

педагогічної кваліфікації викладацьких кадрів, активізації пізнавальної 

діяльності студентів, вивчення, узагальнення та впровадження в нав-

чальний процес кращого педагогічного досвіду та рекомендацій пси-

холого-педагогічної науки. Оптимізація професійної підготовки вима-

гає стимулювання мотиваційної сфери студентів, актуалізації стійких 

потреб у пізнанні, самоорганізації та самоактуалізації, а також відпові-

дної методики навчання, що забезпечить підвищення ефективності 

навчального процесу.  

Метою статті є розгляд шляхів комплексної оптимізації  профе-

сійної підготовки майбутніх фахівців.  

Виклад основного матеріалу. Поява принципово нових техно-

логій, виникнення сучасних професій і спеціальностей, необхідність 

корегувати зміст професійної діяльності – все це ставить складні за-

вдання оновлення змісту професійної освіти, переорієнтації методів 

навчання і виховання студентів, організації цільової підготовки фахів-

ців з урахуванням їх здібностей. У перспективі мають бути повністю 

узгоджені навчальні плани і програми з метою повноцінної реалізації 

ступеневої професійної освіти для всіх громадян за різноманітними 

траєкторіями навчання (такі тенденції спостерігаються практично в 

усіх країнах Європи). Професійна освіта має функціонувати на основі 

саморегуляції, яка забезпечить наступність та інтеграцію професійної 

підготовки в навчальних закладах різного типу з метою задоволення 

потреб сучасного ринку праці. Нині відбувається налагодження меха-

нізмів взаємодії професійної школи зі споживачами її продукції (освіт-

ніх послуг). Зростання попиту на фахівців, які, окрім знань, умінь і 

навичок із конкретного виду діяльності, мають соціально та професійно 

важливі якості «поліпрофесійного, поліфункціонального характеру», зу-

мовило виникнення нових підходів до професійної освіти [1, с. 20-21]. 

Удосконалення професійної освіти доцільно здійснювати одно-

часно за декількома напрямами: демократизація освітнього процесу; 
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забезпечення широкої автономії та мобільності студентів; поступова 

зміна ролі викладача в навчальному процесі; індивідуалізація профе-

сійної підготовки; упровадження кооперативного та дистанційного 

навчання; реалізації проблемного підходу до професійної підготовки; 

інтенсифікація навчального процесу та активізація студентів; комплек-

сна інформатизація навчальних закладів; удосконалення системи конт-

ролю й оцінювання знань, умінь і навичок, а також компетенцій, сфо-

рмованих у студентів [2, с. 17-20].  

Вважаємо, що оптимізація професійної підготовки майбутніх 

фахівців потребує комплексної реалізації відповідно до загальномето-

дологічного системного підходу. Зазначене вимагає з’ясування конкре-

тних напрямів здійснення цього процесу, що дає можливість організувати 

його відповідно до методологічних підходів, дидактичних закономірнос-

тей і принципів, обґрунтовано й свідомо визначити його цілі, виважено 

підійти до змістового наповнення, добору форм і методів навчання.  

З позицій системного підходу цілісність освітнього процесу пе-

редбачає єдність його основних компонентів: змістового (чого навчати 

майбутніх фахівців? що виховувати? що розвивати?); організаційно-

проектувального (які форми, методи, засоби і технології використову-

вати в освітньому процесі?); психологічно-мотиваційного (як умоти-

вувати? як зацікавити студентів? як зробити навчання комфортним?); 

операційно-процесуального (як навчати? як виховувати? як розвивати 

студентів?); контрольно-оцінювального (як, що і коли перевіряти? як 

оцінювати якість підготовки?); організаційно-управлінського (як керу-

вати освітнім процесом?). Виходячи з цього та врахувавши, що психо-

логічно-мотиваційний, операційно-процесуальний і контрольно-

оцінювальний компоненти знаходяться в одній площині педагогічної 

взаємодії «викладач – студент», можемо визначити чотири основні 

напрями оптимізації професійної підготовки майбутніх фахівців: оп-

тимізація змісту навчання; оптимізація форм, засобів, методів і техно-

логій навчання; оптимізація навчальної, виховної та виробничої діяль-

ності педагогів і студентів; оптимізація організації та управління осві-

тнім процесом. 

Специфіку кожного із запропонованих напрямів визначають 

провідні, на наш погляд, аспекти оптимізації: для змісту професійної 

підготовки – це доцільність і прогностичність; для форм, методів і 

технологій – продуктивність та альтернативність; для діяльності 

педагогів і студентів – ефективність і рефлексивність; для організації 

та управління навчанням – оперативність і раціональність. 
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Чітке розмежування процесу оптимізації за згаданими напряма-

ми дає змогу виявити, проаналізувати й усвідомити головні функції 

оптимізації професійної підготовки, до яких віднесемо: удосконалення 

змісту професійної підготовки; проектування продуктивних технологій 

професійної підготовки; інтенсифікацію педагогічної взаємодії; інтег-

рування знань, умінь і навичок, вироблених якостей і набутого студен-

тами досвіду в комплекс професійних компетенції. 

Найважливішою є функція вдосконалення змісту професійної 

підготовки, що пов’язана з координуванням мети освітнього процесу із 

замовниками кадрів. Оскільки оптимальність підготовки фахівців пря-

мо залежить від змісту їхнього навчання, ця функція визначає доціль-

ність і прогностичність оптимізації. 

Однією з принципово важливих і конструктивних у стратегії 

підвищення якості професійної освіти є ідея випереджального навчан-

ня. Суть її полягає не лише в тому, щоб забезпечити пріоритетний роз-

виток професійної освіти щодо інших соціально-економічних галузей, 

а й у тому, щоб на основі прогнозування новітніх тенденцій своєчасно 

підготувати випускників до майбутньої діяльності, змісті наповнення 

якої на момент навчання є ще не повністю визначеною. Основним ме-

ханізмом в системі професійної освіти, який дає змогу реалізувати ви-

переджальний характер навчального процесу, є оперативне оновлення 

змісту підготовки з орієнтацією на розвиток інтелектуальних здібнос-

тей майбутніх фахівців, що передбачає: скерованість освіти на загаль-

нолюдські цінності (суспільну мораль, гуманізм, релігію, національні 

та етнокультурні традиції тощо); співпрацю навчальних закладів з на-

укою і виробництвом з метою вдосконалення змісту освіти, упрова-

дження сучасних технологій, підвищення кваліфікації педагогів, на-

дання місця практики та працевлаштування випускників; колегіальне 

(скоординоване з роботодавцями та іншими зацікавленими сторонами) 

розроблення стандартів професійної освіти, переліку напрямів підго-

товки (спеціальностей), визначення обов’язкового мінімуму змісту 

підготовки за фахом (сукупності компетенцій) тощо. Усвідомлення 

перспективи професійного зростання дає змогу в процесі формування 

цілісної компетентності розвинути у студентів свідоме та глибоке ро-

зуміння близьких, середньострокових і віддалених перспектив профе-

сійної самореалізації в конкретній виробничій галузі. 

Важливим завданням освітнього процесу є визначення, так зва-

них, «нормативних рамок» і можливості подальшої професійної діяль-

ності майбутніх випускників на конкретних підприємствах. При цьому 
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професійні перспективи є вагомим чинником, який стимулює прагнен-

ня досягнути відповідного рівня професійної компетентності. 

Висновки. Зміст підготовки фахівців, не узгоджений із реаль-

ними потребами виробництва, призводить до втрати якості підготовки 

кадрів, невідповідності випускників вимогам стандартів і сучасним 

потребам підприємств. Для оптимізації процесу навчання педагог у 

процесі підготовки до кожного заняття як керівний суб’єкт, має виби-

рати найбільш оптимальний варіант поєднання (або диференціювання) 

відомих форм, засобів і методів навчання для досягнення поставленої 

мети – формування професійної компетентності майбутніх фахівців. 

 

Список літератури: 

1. Зеер Э. Ф. Личностно-ориентированное профессиональное 

образование / Зеер Э. Ф., Романцев Г. М. // Педагогика. — 2002. — 

№3. — С. 16—21.  

2. Інноваційна діяльність викладача вищої школи : навч.-

метод. матеріали для студ. магістратури / М. В. Супрун. — Луцьк : 

Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. — 100 с.  

 

 

Меліхов К.В. 

м. Харків, Україна  

 

КАДРОВА ПРОБЛЕМАТИКА У ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА 

ПРЕС-СЛУЖБИ 

 

Постановка проблеми. У залежності від масштабу діяльності 

організації та організаційної структури, існує декілька варіантів складу 

прес-служби. Керівникові прес-служби, у більшості випадків, дово-

диться поєднувати дві функції: речника організації та менеджера, який 

організовує підготовку та розсилку інформаційних матеріалів, а також 

заходи для спілкування з пресою. Не завжди ці ролі однаково добре 

може виконати одна людина. Велика організація може собі дозволити 

пошукати різних фахівців на ці посади. У невеликих установах функції 

речника часто виконує керівник організації або хтось із його заступни-

ків. Ключові якості речника - обізнаність, широкий кругозір, контакт-

ність, невимушене спілкування з аудиторією, стриманість, винахідли-

вість. Менеджеру важливіша організованість, зосередженість, навички 

планування, організації робіт та контролю за виконанням. 
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Подекуди посади прес-секретаря та речника сприймають мало 

не як синоніми, хоча це суттєво різні посади з притаманним кожній 

колом обов'язків. 

Прес-секретар — це особа, яка планує, організовує, координує 

процес реалізації та оцінює комунікаційну діяльність усієї організації. 

До обов'язків прес-секретаря та його штату (прес-служби) входять:  

• написання та публікація матеріалів; •   налагодження та підт-

римання відносин з мас-медіа;  

• дослідження та оцінювання ставлення громадськості до діяль-

ності організації;  

• влаштування спеціальних подій;  

• речництво;•   виробництво медіа-продукції;  

• тренінг працівників комунікаційним навичкам;  

• організація контактів із потенційно партнерськими організаціями. 

Речництво же  є лише однією з функцій прес-служби. Але це зо-

всім не применшує ваги цієї роботи. Радше навпаки — речник презен-

тує публіці організацію загалом. Таким чином, речник — особа, упов-

новажена виступати від імені організації, пропагувати серед аудиторії 

її політику та роз'яснювати конкретні акції.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українськими нау-

ковцями практично не вивчається тема діяльності прес-служб держав-

них установ. Теоретичною базою для дослідження цієї проблеми є на-

укові роботи таких теоретиків у сфері зв’язків із громадськістю, як О. 

Русаков «Зв’язки з громадськістю в органах державної влади», Г. Ата-

манчук «Теорія державного управління», І. Синяева «Паблік рілейшнз 

в комерційній діяльності», А.Чумиков і М. Бочаров «Зв’язки з громад-

ськістю: теорія і практика» та ін. Вони трактують зв’язки із громадсь-

кістю як допоміжну функцію у сфері державного управління. 

Виклад матеріалу. На думку Г.М.Татаринової [4], узагальнюю-

чи діяльність прес-секретаря, що працює в органах влади, можна виді-

лити ряд його основних функцій: 

Зовнішня: аналіз службової інформації і донесення її до ЗМІ. 

Прес-секретар виступає в ролі «перекладача»: важку для сприйняття 

пересічним читачем мову документів він переводить на доступну, зро-

зумілу усім. Це функція популяризації рішень влади, що вимагає не 

тільки вміння поводитися зі словом, але й здатності оцінити значи-

мість, важливість для населення того чи іншого документа. Прес-

секретар організує роботу прес-служби, забезпечує відправку прес-

релізів. Його обов'язком є здійснювати взаємодію з журналістами, а 
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також організовувати моніторинг ЗМІ. Прес-секретар має право бути 

присутнім на засіданнях, відвідувати заходи, що проводяться, отриму-

вати необхідну інформацію. Прес-секретар часто виступає спічрайте-

ром, готує тексти виступів чи заяв керівника. Безпосереднім обов'яз-

ком прес-секретаря є організація та ведення прес-конференцій (брифі-

нгів) керівника. «Доступ» журналістів до першої особи - пряма преро-

гатива прес-секретаря. Він регулює зустрічі, інтерв'ю, їх тривалість і 

регулярність. Завдання прес-секретаря - створювати і підтримувати 

безконфліктну, краще дружню атмосферу взаємин між керівником 

органу влади та ЗМІ. Тут потрібні комунікабельність, дипломатич-

ність, гнучкість. 

Охоронна: захист службової інформації або державної таємниці. 

Кожне відомство, кожна владна структура має інформацію, яка не може 

бути загальним надбанням. Преса, особливо приватна, комерційна, у свою 

чергу прагне отримати саме таку інформацію. Прес-секретарю важливо 

вміло будувати відносини з журналістами, щоб не створювати відчуття 

зайвої закритості влади, але при цьому захищати службову інформацію. 

Внутрішня: збір і аналіз інформації про висвітлення у ЗМІ дія-

льності органу влади, його керівника. Щодня на стіл очільника органі-

зації має лягати оперативний огляд ЗМІ. Виконання внутрішньої фун-

кції вимагає певної мужності, професійної чесності та етики.  

Відсутність у керівництва чіткого уявлення про цілі і завдання 

прес-служби (у більшості випадків такого представлення немає) безпо-

середньо відбивається на її штатному складі. 

Якщо керівник навчиться грамотно ставити завдання цьому під-

розділу своєї організації, він зможе оцінити міру досягнення тих ре-

зультатів, на які він розраховував. За наявності чітко сформульованих 

завдань можна підібрати виконавців, виробити критерії оцінки їх ро-

боти. Поки акцент в основному робиться на кількісні показники (на-

приклад, в день розміщується по два прес-релізи, хоча ніякі ЗМІ ні від 

однієї структури їх в такій кількості брати не будуть), ведеться робота 

"на звіт". Краще було б дати один прес-реліз в тиждень, після якого 

буде декілька реальних публікацій [1].   

Позначимо специфічні умови роботи в прес-службі, які вплива-

ють на підбір кадрів.  

- Робота з людьми. Рекомендація: в прес-службу повинні під-

биратися співробітники, які володіють необхідними якостями для ро-

боти з людьми (презентабельний вигляд, грамотна, письмова і усна 
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мова, володіння іноземною мовою, мобільність, стресостійкість, ініці-

ативність). 

- Застосування передових технологій. Роботу прес-служби 

лише в тому випадку можна вважати успішною, якщо співробітники 

ефективно застосовують нові технології у своїй роботі, йдуть не тільки 

«в ногу з часом», а й випереджають його розвиток. Рекомендація: 

співробітники прес-служби повинні відслідковувати всі модні тенден-

ції і течії в області технологічних новинок, політичних рухів, настроїв 

громадської думки, аналізувати політичну і економічну кон'юнктуру 

(не тільки за розпорядженням начальства, а й за своєю ініціативою). 

Все це необхідно для того, щоб повідомлення, які виходять від органі-

зації, були затребуваним інформаційним продуктом, що має сильний 

вплив на цільову аудиторію. 

- Оперативність. Однією з основних властивостей  професійної 

прес-служби можна визнати те, що вона завжди устигає дати власну 

інтерпретацію події, управляє інформаційним контентом, що форму-

ється навколо своєї організації. Рекомендація: в прес-службу, особливо 

на керівну посаду, повинні підбиратися фахівці, які усвідомлюють 

цінність часу, які вміють «тримати удар» і швидко реагувати на нові 

ввідні. Це важливо для того, щоб інформація не перетворювалася в 

точку зору третьої сторони ( «виправдовується той, хто винен»). 

- Відповідальність. Від особистих дій, поведінки і навіть зов-

нішнього вигляду співробітників прес-служби залежить імідж органі-

зації в цілому. Рекомендація: в колектив прес-служби повинні підбира-

тися співробітники, які усвідомлюють високий рівень особистої та ко-

лективної відповідальності, здатні брати на себе виконання важливих 

завдань, а також віддають собі звіт в тому, що в будь-який час може 

знадобитися їхня робота, так як прес-служба знаходиться на передовій 

формування іміджу організації. 

- Стресостійкість. Робота в прес-службі пов'язана зі значними 

психоемоційними навантаженнями співробітником, які повинні здійс-

нювати взаємодію з громадськістю та бути готовими до того, що в 

будь-який час дня і ночі можуть знадобитися їх послуги. Рекоменда-

ція: в колектив прес-служби повинні потрапляти співробітники мора-

льно і психологічно стійкі, готові до того, що їм доведеться виконува-

ти свої обов'язки в складних, а часом екстремальних умовах. 

Безумовно, наявність професіоналів високого рівня і прес-

службі ще не гарантує того, що даний інститут буде ефективно функ-

ціонувати. Необхідно мати чіткі принципи створення команди для об'-
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єднання спочатку роз'єднаних фахівців в єдиний колектив. Цей прин-

цип важливий для прес-служб організацій всіх форм власності. В рам-

ках даного нами підрозділи в робочому процесі не може бути різних 

точок зору, тлумачень і домислів, так як це може породити неузгодже-

ність дій співробітників і різноспрямовані повідомлення, що спричи-

нить за собою погіршення іміджу прес-служби і організації в цілому. 

Процес комплектування та формування команди є одним з най-

більш актуальних для більшості прес-служб. Практика свідчить, що в су-

часному світі, і в тому числі в роботі прес-служб, ще існує дуже актуаль-

ний принцип, згідно з яким «якщо хочеш зробити добре - роби сам». Ви-

хід з цієї ситуації завжди індивідуальний, але однією з необхідних умов є 

безумовно особиста участь керівника в формуванні своєї команди. 
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ІННОВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: 

ЄДНІСТЬ ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ТА НАВЧАННЯ 

 

Постановка проблеми. Якість та ефективності, здатність до 

саморозвитку та сприяння новаціям у системі університетської освіти 

перебувають у полі традиційних наукових інтересів. В динамічних 

умовах, потрібні ясність у бажаної цілі, до якої слід прагнути, надій-

ний оперативний зворотній зв’язок усіх зацікавлених сторін та зруч-

ний інструмент проведення діагностики, корегування колективної цілі, 
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досягнутого стану та характеру критично важливих змін, що і визначає 

наукову проблему.  

Мета статті полягає у висвітленні особливостей університетсь-

кої освіти, що характеризують систему як інноваційну та ключових 

організаційно - педагогічних заходів, що спрямовані на досягнення 

синергетичного ефекту при поєднанні дистанційних форм наукових 

досліджень та навчання наукам. 

Виклад основного матеріалу. Традиційно визначення універ-

ситетів базуються на ідеї класичного університету, що відображається 

у функціональній повноті, яка закладена у формі “чотирьох єдностей” 

функцій або принципів організації: “Єдність навчання наукам з науко-

вими дослідженнями. Єдність навчання – дослідження і просвіти. 

Єдність навчання – дослідження і загальної освіти. Єдність наук, зосе-

реджених в університеті”. 

П'ятою єдністю функцій університету виступає єднання муд-

рощі, досвіду сучасного покоління науковців із енергією активного 

прагнення до змін молодого покоління. Марія Зубрицька наводить 

думку Умберто Еко, що Університет є "місцем зустрічі зрілості та мо-

лодості духу... в його стіни щоразу вривається дух весни, витає енерге-

тика молодості, які за своєю природою є носіями оновлення, свіжих 

ідей тощо. Здатність підтримувати процес злиття горизонту сповідань 

молодих людей та викладачів - це здатність Університету розвиватися" 

[1, с. 15]. 

Шостою єдністю функцій сучасного університету виступає 

поєднання дистанційних форм наукових досліджень та навчання 

наукам [3, с. 7-14]. 

Наявність шести означених єдностей, виступає передумовою, 

першою з ключових особливостей організації інноваційної універ-

ситетської освіти.  
У фундаментальних дослідженнях І.А Зязюн наголошує, що 

домінуючою тенденцією розвитку української університетської освіти 

стають виховання, формування нового рівня світогляду, демокра-

тизація особистості та пристосування її до життя в умовах свободи 

[2]. Тобто, для людини ХХІ століття свобода є першим правом. Усі 

зусилля щодо розвитку університетської освіти залишаються марними, 

якщо ми не здобудемо для нас та не залишимо для нащадків права 

вибору [3].  

Інноваційний університет, який прагне менш залежати від дер-

жави та інших соціальних інститутів, передбачає організацію навчання 
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в межах власної інфраструктури завдяки різноманітній кооперації 

університетських підсистем різного типу та рівня. Подібно до перших 

автономних університетів середньовіччя утворюється власний, а не 

рекомендований МОН України, статут, використовуються власні ре-

сурси, формулюється власна соціальна інноваційна функція. Застосу-

вання імітаційних, діючих моделей в університетській освіті є 

ключовою особливістю її інноваційності та якості.  

Традиційна мета проведення змін системи університетської 

освіти: підвищенні якості та ефективності, розвиток університетської 

освіти. Розвиток як підвищення рівня якості безпосередньо залежить 

від кількості. Від кількості зростають надходження та фінансова ефек-

тивність, але зменшується чи втрачається якість. Актуальною зали-

шається проблема пошуку балансу кількості та якості, іншими слова-

ми, за наявності можливих ресурсів потрібно встановити макси-

мально можливий рівень якості, що досягається.  

Підвищення ефективності університетської освіти в умовах 

відсутності інвестицій у розвиток ми пов’язуємо із пошуком нових 

внутрішніх ресурсів. Головним з внутрішніх ресурсів, на наше переко-

нання, є організаційна культура як явище, що слід діагностувати та 

впроваджувати її зміни в обраному напряму. Визначається, по-перше, 

змістом її етичних та педагогічних принципів, по-друге, культурою 

оцінки як невідторгна складова, яка, у свою чергу, тісно зв’язана з 

успішною демократизацією системи вищої освіти. Інтерактивні ме-

тоди діагностики організаційної культури можуть сприяти створенню 

простору для дебатів і дискусій про якість механізмів і тим самим 

заохочувати їх до впровадження відповідних змін.  

Згідно аксіомі великого російського філософа Олександра Зи-

нов'єва, в умовах кризи суспільство не здатне породити нові форми 

організації суспільного життя і відкочується до форм попередніх, дав-

но відпрацьованих що на практиці довели свою ефективність.  

Основні принципи Європейської системи забезпечення якості 

освіти: зацікавленість студентів і роботодавців, а також суспільства в 

цілому у високій якості вищої освіти; ключова важливість автономії 

закладів і установ, збалансована усвідомленням того, що автономія 

несе із собою дуже серйозну відповідальність; система зовнішнього 

забезпечення якості повинна відповідати своїй меті і не ускладнюва-

ти роботу навчальних закладів більше, ніж це необхідно для вико-

нання цією систему своїх. Як зазначав Клод Адріан Гельвецій: 
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«Знання деяких принципів легко відшкодовує незнання деяких 

фактів».  

У ЧНУ імені Петра Могили зорієнтовані на розробці та на-

повненні, як навчальними програмами, так і модулями для дистанцій-

них досліджень, інформаційного середовища Moodlе разом виклада-

чами та студентами.  

Як визначає І.А. Зязюн, в основу українського національного 

виховання покладено віру в ідеал добра, намагання людини творити і 

відстоювати добро [2]. Така людина прагне утверджувати віру в добро 

навколо себе і в собі самій. Вільна людина – самовідповідальна люди-

на. Почуття самовідповідальності веде до розвитку в характері людини 

рис підприємливості, ініціативності, спонукає до творчості. Коли такі 

риси притаманні більшості людей, то університетська спільнота, як і 

суспільство, має шанс досягти творчого успіху і добробуту. Отже, 

добро і справедливість виступають духовною ключовою особ-

ливістю якості університетської системи освіти. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розробок. 
Ключові особливостей системи університетської освіти містять: шість 

єдностей, академічну свободу та університетську автономію, забезпе-

чення сприйняття ефективності як альтернативності вибору з множини 

пропозицій, варіантів у організації університету, застосування іміта-

ційних, діючих моделей в університетській освіті, добро і справед-

ливість. Таким чином, відбувається своєрідне перевідкриття інно-

ваційної університетської системи освіти в Україні ХХІ століття.  

У подальших дослідженнях доречна розробка основних ознак 

випереджального характеру системи університетської освіти, що спи-

рається на новий вимір, вимір в категоріях домінуючого типу ор-

ганізаційної культури в координатах рамкової конструкції конкурую-

чих цінностей. 
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ДУХОВНЫЙ ОБЛИК РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Постановка проблемы. Духовное наследство И.А. Зязюна – это 

творчество, пронизанное идеей гуманизма, высоких эстетических иде-

алов, позитивного жизнеутверждающего мышления. Актуальное для 

любого человека, чья жизнь, духовные помыслы и устремления 

направлены на разрешение глобальных противоречий эпохи, связан-

ной с формированием ноосферного мироустроения, оно особенно зна-

чимо для руководителя, концентрирующего в своих планах жизнен-

ную энергию многих людей. 

Какими внутренними духовными качествами должен обладать 

руководитель, чтобы его деятельность отвечала как общецивилизаци-

онной стратегии развития, так и ориентирам духовной эволюции об-

щества? Ответ на данный вопрос и представляет цель данной статьи 

– определение характерных черт и базовых признаков личности, ана-

лиз которых необходим для современной системы образования. До-

стижение данной цели предполагает разрешение следующих задач:  

- концептуализация проблемы духовности личности; 

- осмысление духовного наследия школы И.А. Зязюна с целью 

определения структурных компонентов категории «духовный облик»; 

- выявление противоречий, влияющих на формирование духов-

ного облика личности; 

- осмысление задач современного образования по его формиро-

ванию. 

Духовность. Под духовностью личности принято считать важ-

нейший нравственный регулятор жизнедеятельности, благодаря которому 

возможно «сохранение человеческого в человеке», способность человека 

к катарсису – духовному очищению и устойчивое, ярко выраженное 

стремление к духовному саморазвитию, духовному поиску, утолению 

интеллектуальной духовной жажды познанияи перманентной духовной 

самоорганизации, как условия духовности. Кроме этого, духовность явля-
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ется источником инициации мышления и проявляет себя в качестве осно-

вы креативной творческой деятельности – одухотворённости. 

Духовный облик личности руководителя есть результат его ду-

ховного развития, форма проявления духовности личности. В чём 

важность и значимость данной категории? Необходимо отметить, что 

если духовность личности – это знания, принятие в свой духовный мир 

определённой системы ценностей, то категория «духовный облик», не 

только раскрывает духовное богатство личности, аккумулирует в себе 

всю совокупность духовных ценностей, но и выступает в качестве ди-

намической актуализированной системы, которая раскрывает себя в 

форме поступков, способов коммуникации, стиля мышления, отноше-

ния к «миру людей» и природе. Такая категория доступна для наблю-

дения, диагностики и оценки, она может восприниматься в качестве 

ориентира духовного развития.   

В формировании научного смысла категории «духовный облик» 

важное значение имеют идейно-теоретические и методологические по-

ложения и выводы И.А. Зязюна, его друзей и соратников, к числу кото-

рых можно отнести следующие: 

- вывод И.А. Зязюна об особой роли эстетического в воспитании 

(тема его диссертационного исследования), роли «катарсиса в воздей-

ствии на подсознание человека» [3, Пед добра, с. 69]: продолжая работу в 

данном направлении, автор сделал вывод об особой роли «возвышенного» 

в формировании духовности; 

- всестороннее исследование «Я»-концепции личности, понима-

ние данной категории, как способа внутренней рефлексии, «отношение 

индивида к самому себе…, понимание тех требований, которые ста-

вятся обществом перед индивидом» [3, Пед добра , с. 54]: в развитие 

«Я»-концепции категория духовный облик вбирает в себя всю сово-

купность самооценок, но при этом концентрирует наше внимание на 

оценке поступка, мировоззренческих установках, мыслительных про-

цессов как самой личностью, так и другими людьми; 

- вывод В.А. Кудина, И.Д. Беха о том, что образование есть со-

творение духовного образа человека, который, по словам И.Д. Беха 

есть «ориентация на совершенство», приобретение «человеком образа 

человеческого во времени истории и пространстве культуры» [1 особ]: 

духовный облик есть концентрация трёх измерений времени: прошлого, 

настоящего и будущего; 

- разработка концепции «инновационного человека» [4 Кре-

мень], «человека знающего и человека ответственного» [5, Кудин, с. 
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155], «формирования нового человека», который бы «постоянно объ-

ективизировал бы свою духовную природу» [2, Быков с. 9], привела к 

формированию модели Homo spiritus – человека духовного, носителя 

духовного облика. 

На основе данных теоретических и методологических положе-

ний, автор предлагает раскрыть структуру категории «духовный об-

лик» посредством выделения коммуникационного, аналитического и 

практически-действенного компонентов, где коммуникативный ком-

понент предстаёт перед нами как открытость миру, интеллектуально-

аналитический – как интеллигентность или интеллектуальный свет 

личности, инновационно-деятельностный – как пассионарность, жиз-

ненная энергия в утверждении добра.  

Для деятельности руководителя особую важность имеют та-

кие характеристики, открытости миру, как познавательный интерес и 

духовную жажду познания, такие свойства интеллекта, как любозна-

тельность, пытливость ума, критичность мировосприятия, Интеллек-

туально-аналитический аспект духовного облика, как свет его разума 

способен освещать дорогу людям в темных лабиринтах мироздания, 

отличаться такими качествами интеллекта, как глубина и системность, 

гибкость и вариативность, перспективность и проективность, способ-

ность к формированию стратигем мышления. Инновационно-

деятельностный компонент проявляется в таких качествах мышления 

конструктивность и творческая созидательность, гуманистическая 

убеждённость и альтруистическая дивергентность (способность выйти 

за рамки анализируемой системы, возвыситься до глобального, циви-

лизационного уровня), раскрывается в стремлении к преобразованию 

мира на разумных началах, демонстрирует силу и энергию активного, 

жизнеутверждающего мышления.  

Особенностью деятельности руководителя состоит в том, что на 

него оказывают существенное влияние противоречия между целями 

предприятия и заботой о человеке, между стремлением сделать труд, 

более интеллектуальным и возможностью получить немедленную 

прибыль, поиском инноваций, области нового приложения капитала и 

желанием сохранить стабильность. Реализация этих противоречий 

возможна при условии формирования духовного облика руководителя. 

Проблемой и перспективой дальнейших исследований является 

исследованием путей формирования духовности и духовного облика 

личности, поскольку распространённой ошибкой является отождеств-
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ление свойств уже сформированной духовности и способов её форми-

рования.  

 

Список литературы: 

1. Бех І.Д. Особистісно-орієнтована модель виховання як на-

уковий конструкт // library.udpu.org.ua / vypusk_21.pdf  

2. Быков В.Ю. Духовно-нравственная парадигма и информа-

ционно-образовательная платформа общества знаний // Духовно-

моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської 

цивілізації: зб. наук.праць: по матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. 5–6 

листопада 2014 р. – В 2 ч. : Ч. 1 / під ред. О.Г. Романовського, Ю.І. 

Панфілова. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – С 3- 16 432 с. 

3.  Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: Наук. – метод. 

посіб. – К. : МАУП, 2000. – 312 с 

4. Кремень В.Г. Вступне слово // Феномен інновацій: освіта, 

суспільство, культура / За ред. В.Г. Кремня. – К.: Педагогічна думка, 

2008. – С. 6 – 8.  

5.  Кудин В.А. Раздумья . – Изд. 2-е, дополненное. – Харьков: 

НТУ «ХПИ», 2006. – 356 с.  

 

 

Оспанов С. И. 

г. Алматы, Республика Казахстан 

 

МОНОГРАФИЧЕСКИЙ УЧЕБНИК  

В СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

 

Основным элементом системы методического обеспечения об-

разования с давних пор принято считать учебник. Но в условиях со-

временных реалий его сущность, содержание и само предназначение 

претерпевают определенные изменения, появляются новые его разно-

видности. Это требует уточнения путем поиска ответов на такие во-

просы, как «что такое учебник?», «когда он появляется?», «как можно 

оценить эффективность учебника?», «какая связь существует между 

учебником и потребностями общества?» Ответы на них могут быть 

различными. Поэтому предлагаем рассмотреть наш вариант.  

Прежде всего следует отметить, что учебник представляет со-

бой особый вид методической литературы. Ему присущи свои функ-

ции и задачи, своя структура, отвечающие общим требованиям дидак-
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тики, целям и задачам обучения [1], которые следует соблюдать при 

его создании. Сам учебник, как правило, возникает на основе содержа-

ния соответствующей науки путем его трансформации в учебную дис-

циплину. Поэтому он отражает специфику этой науки и замысел авто-

ров конкретного учебника.  

В настоящее время формирование учебника связано с выполне-

нием таких важных общественных функций науки и образования, как 

превращение науки в непосредственную производительную силу об-

щества; внедрение научных достижений в различные сферы обще-

ственной жизни через системы просвещения и образования; формиро-

вание научного мировоззрения нового поколения молодежи, особенно 

подготовки квалифицированных специалистов.  

Сейчас учебники обычно появляются тогда, когда формируется 

научная дисциплина. В Новой философской энциклопедии подчерки-

вается, что «дисциплина научная (от лат. disciplina – учение), – базовая 

форма организации профессиональной науки, объединяющая на пред-

метно-содержательном основании области научного знания, сообще-

ство, занятое его производством, обработкой и трансляцией, а также 

механизмы развития и воспроизводства соответствующей отрасли 

науки как профессии» [2, с. 672]. Из этого определения к существу 

учебника относится, во-первых, «обработка и трансляция» достигну-

тых результатов научного исследования. Во-вторых, когда возникает 

потребность формирования из числа талантливой молодежи новых 

поколений ученых, учебник также оказывается необходимым для ее 

«воспроизводства как профессии».  

Наряду с этими потребностями, данные и другие функции учеб-

ника выполнялись всем человечеством даже до того времени, когда 

сложились специальные отрасли и виды научных дисциплин. Это 

можно понять правильно, если мы научное знание примем как лишь 

специализированный и системно абстрагированный уровень познания 

реальной действительности.  

Иными словами, процессы развития человечества являются 

следствием качественного развития сознания человека, совершенство-

вания его мыслительной деятельности, и, соответственно, увеличения 

видов и объемов информации. Появление, накопление и трансляция 

преимущественно прикладных знаний происходили и в древние вре-

мена, когда они формировались в голове у смышленых и способных 

представителей особых сфер, отраслей и видов жизнедеятельности 

людей. Такие люди выступали своеобразными генераторами, система-
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тизаторами и трансляторами подобных знаний и соответствующей 

информации.  

Условно можно сказать, что первые прообразы учебников суще-

ствовали в голове таких мастеров (знатоков) как наставников конкрет-

ных видов жизнедеятельности людей, которые учили других этим зна-

ниям. Ведь существует немало примеров продуктов произведенных 

людьми различных стран и эпох, секреты которых неизвестны и до 

настоящего времени. У таких производителей были не одно поколение 

наставников, у которых в голове или в определенных зашифрованных 

формах имелись особые формы учебников, по которым учились эти 

древние мастера-производители.  

К оценке качества учебников можно подходить по-разному. Во-

первых, если, подходить к ней хронологически, то те виртуальные 

формы прообраза учебников, с одной стороны, формировались в тече-

ние очень длительного времени. Соответственно их общественную 

оценку дала сама история. Если принять условную и самую высшую 

оценку качества учебников, ее можно дать тем наставникам, которые 

постепенно накопили и практически произвели те исторически уни-

кальные продукты, секреты которых сейчас потеряны.  

Со времен изобретения письменности и особенно книгопечата-

ния, появились очень много разнообразных форм и типов учебников, 

многие из которых совершенно не похожи на современные учебники. 

И здесь, если исходить из функционального существа образования и 

обучения, то любое письменное произведение, которое учит других 

понимать что-то новое, делать что-то так, как там написано, можно 

считать вариантами учебников.  

В том случае, если какое-то научное или письменное произве-

дение приведет к формированию нового видения определенных про-

блем даже среди устоявшихся именитых ученых, то это произведение 

можно считать учебником самого высшего класса, − учебником моно-

графического типа. Ибо под его влиянием новые поколения людей 

начинали думать иначе. На основе такого измененного сознания дела-

ются новые научные открытия, происходит обновленное видение ре-

альности. К классу такого типа учебников можно отнести почти все 

ныне известные произведения философов прошлых времен. Ибо фило-

софы прошлого были по существу учеными-универсалами, которые 

знали все письменные произведения, сочиненные до них.  

Однако, в настоящее время, книги, выпущенные под грифом 

«учебник», «учебное пособие» и тому подобные, создаются специаль-
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но для подготовки специалистов через соответствующие системы и 

уровни образования, с различной квалификацией. Теперь, когда речь 

идет об учебниках, то в абсолютном большинстве случаев имеются в 

виду такие специализированные продукты. Мало того, в настоящее 

время существует целый комплекс требований к созданию и оценке 

качества учебников, предъявляемые со стороны соответствующих ор-

ганов государственного управления системой образования и образова-

тельными процессами [1; 3]. Эти стороны вопроса мы здесь не собира-

емся далее рассматривать внимательно. Это выходит за пределы 

нашей презентационной идеи.  

В принципе, общие контуры возможного ответа на вопрос: «ка-

кая может быть связь между учебником и потребностями общества?» 

мы уже очертили. Однако здесь мы попытаемся конкретизировать этот 

вопрос для того, чтобы обосновать причины подготовки международ-

ным авторским коллективом учебника монографического типа по ин-

новационной теме философии влияния, а также пояснить логику изло-

жения замысла его создания и строения. Развивая идеи, изложенные в 

работе [4], мы исходили из того, что «влияние представляет собой 

чрезвычайно интересный и достаточно распространенный феномен, 

что позволяет говорить о его всеобщем характере» [4, с.9]. Это обстоя-

тельство вызывает потребность в его изучении студентами, по крайней 

мере, социально-гуманитарных специальностей. 

Обычно основанием для подготовки и выбора содержательной 

структуры учебника является учебная программа, основа которой раз-

рабатываются и утверждаются государственным органом, отвечающим 

за стандарты по подготовке специалистов различных уровней и специ-

альностей. Этот орган, исходя из объективно-исторических возможно-

стей и потребностей общества оказывает сильное воздействие на раз-

витие конкретных направлений науки. С другой стороны, учитывая 

потребности перспектив роста отраслей народного хозяйства страны, 

он формирует план развития образования по профилям и специально-

стям. Из них вытекает перечень обязательных и иных учебных дисци-

плин. В нашем же случае развитие философии влияния как науки и 

учебной дисциплины происходит параллельно. Это и обусловило по-

явление жанра учебника монографического типа.  
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РОЛЬ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Введение. Музей не только голос прошлого в современной 

культуре, своими специфическими средствами он формирует истори-

ческое и национальное самосознание личности, ее нравственные каче-

ства и эстетическую культуру, психологическую готовность к преоб-

разованиям в стремительно меняющемся обществе; он вводит лич-

ность в мир общечеловеческих ценностей. Поэтому актуальным стано-

вится его эффективное использование как образовательного простран-

ства вуза, в котором опыт рационального познания неотделим от эмо-

ционального развития студента. В этой связи все больший интерес 

преподавателей вузов вызывает музейная педагогика как инновацион-

ная педагогическая технология ХХІ в., базирующаяся на интеграции 

музееведения, истории культуры, эстетики, этики, искусствознания, 

психологии и других гуманитарных наук. 

Изложение основного материала. Истоки музейной педагоги-

ки – в исследованиях и практике ученых, а также энтузиастов музей-

ного дела первой трети ХХ в., прежде всего Германии, Англии и США, 

где был накоплен интереснейший опыт образовательной деятельности 

музеев. В публикациях А. Лихтварка, К. Фолля, Г. Кершенштейнера, 

Д. Рихтера, Г. Фройденталя, А. Витлина, Г. Осборна и др. сформули-

рованы идеи о воспитательном назначении музея, заложены основы 

педагогики музейной экспозиции, культуры визуального мышления, 

коммуникативной модели музея, представлений о развивающем харак-



  

 

НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА І.А.ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО СОРАТНИКІВ ТА УЧНІВ 

 

156 
 

тере музейной среды, разработана методика проведения различных 

видов занятий на базе музея с учетом возрастной специфики аудито-

рии. Особый вклад в музейную педагогику этого периода внес искус-

ствовед, теоретик и практик эстетического воспитания 

А. Бакушинский, обосновавший высокое назначение искусства в ин-

теллектуальном и эстетическом развитии учащихся, взаимосвязь эсте-

тического опыта и разнообразных форм творчества в становлении 

личности молодого человека. 

В дальнейшем проблемы музейно-педагогической деятельности 

исследовались в работах отечественных и российских ученых, среди 

которых В. Бабарицкая, Е. Комаровская, Г. Мезенцева, Т. Мышева, 

А. Погорелова, О. Сапанжа, С. Сотников, Б. Столяров, Т. Юренева, 

М. Юхневич, В. Яку-бовский. Они показали, что именно во временной 

предметно-про-странственной среде музея осуществляется трансляция 

многовекового культурного опыта человечества, а цель современной 

музейной педагогики заключается в создании условий для всесторон-

него развития личности путем включения ее в многообразную дея-

тельность музея.  

И все же следует признать, что для практики отечественной 

высшей школы, особенно технической, музейная педагогика во многом 

остается terra incognita. Огромный культурный потенциал музейных со-

браний Украины используется разве что в редких экскурсиях студентов, а 

для преподавателей вузов это лишь одна из форм организационно-

воспитательной работы. В жесткой кредитно-модульной системе учебно-

го процесса сложно найти место для таких базовых форм культурно-

образовательной деятельности музея как лекция, научные чтения, конфе-

ренция, клуб, студия, конкурс, встречи с художниками и др.  

Современная музейная педагогика с ее подходом к музею, как 

модели многомерного мира, в работе со студентами стремится перейти 

от традиционного просветительства к личностно-развивающему обще-

нию на экспозиции. При этом музейное общение осуществляется по 

различным направлениям, среди которых информирование, познание, 

творчество, досуг. В исследованиях последних лет анализируются 

принципы, обеспечивающие современный уровень музейно-

педагогической деятельности. Важнейшие из них: 1) интеграция му-

зейного и образовательного контекстов, развитие умений и навыков на 

основе специальных учебных программ; 2) преемственность в освое-

нии музейного пространства; 3) диалогичность, определяющая взаи-

модействие педагога и учащегося с музейными экспонатами; 
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4) целостность проживания исторической и художественной информа-

ции, основанная на обеспечении единства теоретического и эмоцио-

нального начал; 5)  радость общения, способствующая наслаждению 

произведением искусства для «совершенствования души и тела» 

(А. Лихтварк); 6) креативность, позволяющая сделать каждого посети-

теля сопричастным к творческим процессам. 

В образовательном пространстве музея ведущая роль принад-

лежит музейному педагогу, который не только в совершенстве знает 

коллекции, хорошо ориентируется в экспозициях, но и умеет свободно 

общаться со студентами, задавать вопросы и выслушивать ответы, об-

ладает способностью легко варьировать и приспосабливать музейные 

программы к конкретной аудитории будущих художников, инженеров 

или экономистов. Главная задача музейного педагога – научить уча-

щихся общаться с духовными ценностями, прежде всего произведени-

ями искусства. 

Благодаря исключительной способности интегрироваться в совре-

менную систему коммуникаций художественное творчество, вовсе не 

теряет своей значимости и традиционно играет важную роль в жизни об-

щества и личности. Искусство способствует преодолению состояния пси-

хологического отчуждения, формированию потребности в максимальном 

расширении сферы общения. В произведении содержится устойчивая 

программа художественного сопереживания, ценностных ориентаций и 

смыслов, имеющая широкую вариативность ее усвоения. 

Традиционно художественное творчество включается в сферу 

коммуникаций и в форме иллюзорного общения (в данном случае) 

зрителя с произведением, и в форме общения автора с реципиентами 

своих творений. Если научно-техническая информация транслируется 

исключительно в форме сообщений – посланий отправителя получате-

лям, то художественная информация рождается и функционирует в 

процессе общения автора со зрителем, будучи результатом их актив-

ности как субъектов. Реципиент получает от произведения столько, 

сколько сам способен дать ему смысла. При этом, конечно же, важен 

его общекультурный опыт.  

В условиях дальнейшего развития информационного общества 

потребность в искусстве как эмоционально окрашенной, незаменимой 

никакими другими эстетическими впечатлениями форме общения бу-

дет только возрастать. Ведь художественное общение – непосред-

ственное, прямое, невоспроизводимое и потому не поддающееся адек-
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ватной консервации – расширяет мир общения человека путем, при-

сущим только ему. 

Вместе с тем необходимо учитывать изменения социальной мо-

тивации и потребительского поведения в сфере художественной куль-

туры.  В этой связи в исследованиях последних лет все чаще упомина-

ется «аудитория нового типа», так называемые «новые культурные 

потребители». Это прежде всего представители Поколения М (Media 

Generation) – молодые люди, родившиеся в период 1982–2002 гг., вы-

росшие и получившие образование в эпоху компьютеров и глобальной 

Интернет-сети. Среди особенностей Поколения М – предпочтение 

продуктов современной визуальной культуры; фрагментарность и 

разорваность восприятия, его экранность; стремление к быстрому по-

лучению информации и при этом обесценивание общих знаний; неспо-

собность к критическому мышлению, отсутствие навыков анализа 

полного объема материала, а также четкости структурирования ин-

формационного пространства. В результате случайные и непроверен-

ные (хотя и быстро найденные) факты становятся основой мировоз-

зрения молодого человека. Разнообразные артефакты, шаблоны, моде-

ли, форматы, клипы, «ящик» и пр. не просто формируют среду, попа-

дающую в фокус визуализации, а превращают представителя Поколе-

ния М в «полую емкость», которую можно заполнять любым содержа-

нием. Уже очевидно, что развитие компьютерной грамотности сыграло 

злую шутку с создателями современной визуальной продукции, кото-

рые оставили без внимания эмоциональное переживание, образное 

восприятие, нравственные качества личности и ее эстетический опыт.  

В сложившейся ситуации музеи, с одной стороны, стремятся ак-

тивно использовать информационно-коммуникационные технологии – 

музейные интернет-сайты, которые приобретают все более интерак-

тивный характер, предлагая широкий спектр информации и услуг, во-

влекая в общение с музеем через анимированные планы, схемы, ви-

деопанорамы, удобные поисковые системы, чаты, игры, ставшие обы-

денными для Поколения М. При этом произведение искусства зача-

стую превращается в предмет «размножения» с помощью копирования 

и множества переизданий. Интернет предлагает универсальное, но в 

значительной мере обезличенное общение с искусством.  

С другой стороны, современные музеи переориентируют свою 

работу на общение с посетителями, заинтересованными в таких эсте-

тических впечатлениях, которые невозможно получить в домашних 

условиях или учебном заведении, а исключительно в пространстве 
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музея. Молодых людей привлекают в музей, воссоздавая интерьеры в 

экспозиционных залах, размещая в них действующие модели и раз-

личные технические средства звукового сопровождения, а также ис-

пользуя театрализованные формы работы с посетителями, музейные 

концерты, вечера, киносеансы. 

Основой музейного общения, в котором никогда не теряется 

индивидуальность, выступает экспонат как подлинник, обладающий 

научной и художественной значимостью. В определенных условиях 

музейно-педагогической деятельности его можно не только рассмат-

ривать, но и брать в руки, манипулировать им. Музейный экспонат 

сохраняет знаковость, образ-символ определенной культурной эпохи, 

выражает художественную концепцию творца. При этом любой му-

зейный предмет становится значимым не только для реципиента пас-

сивно наблюдающего, но и активно познающего. 

Музейные экспонаты как источники информации о людях и со-

бытиях, воздействуют на личность эмоционально. Диалог историче-

ской достоверности и интерпретации документа, произведения, арте-

факта, способы их представления зрителю апеллируют, с одной сторо-

ны, к глубоко личностному переживанию, целостной настроенности 

внутренних духовных сил для «работы» в определенном направлении, 

с другой – к соблюдению дистанции между экспонатом и человеком.  

Если в созерцании доминирует предметность восприятия, то в 

эмоции – его субъективно-оценочный план, которые неразделимы в 

эстетическом отношении. Какой бы обзорной ни была экскурсия, сама 

музейная экспозиция стимулирует самостоятельное и глубоко лич-

ностное погружение в объект культуры и сопереживание, пусть даже с 

течением времени, когда оригинала уже нет перед глазами, а зритель 

заменил его копией, репродукцией или фотографией.  

В эстетическом созерцании схватывается внутренняя связь от-

дельных частей музейного зрелища – интерьера и экспозиции – и это 

одно из условий восприятия их единства и воссоздания стоящей за 

ними целостной художественной картины. 

Целостность характеризует не только образ объекта, но и состо-

яние субъекта, готовность полностью включиться в процесс эстетиче-

ского созерцания, в единстве всех сторон психики; тем самым возни-

кающие от музейной экспозиции образные представления не только 

способствуют удовлетворению гедонистического чувства, вызывают 

сопереживание, но и захватывают глубинные, духовные (прежде всего 
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нравственные) стороны личности, оказывают влияние на ее мировоз-

зренческую позицию. 

Выводы. Понимание специфики музейной педагогики как инте-

грального метода и универсального средства воздействия на личность 

будущего специалиста с целью повышения его образовательного 

уровня, раскрытия творческого потенциала, формирования эстетиче-

ской культуры делает сотрудничество музеев и вузов поистине уни-

кальным. Оно стимулирует создание и апробацию новых методик, 

программ, экспозиций для студентов, изучение потенциала музейного 

общения, использование оптимальных форм взаимодействия семьи, 

вуза, музеев разного профиля в познании ценностей, связанных с му-

зейной формой существования и представления культуры. Ведь в му-

зеях – настоящая жизнь! Они не только хранят нашу «спасенную па-

мять», но и дают возможность заглянуть в будущее.  
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІКИ ДОБРА 

 

Інноваційний характер сучасного етапу суспільного розвитку ста-

вить перед системою освіти завдання з розробки адекватних методів і 
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технологій його надійного кадрового забезпечення. Серед сучасних 

досягнень педагогічної думки чільне місце посідає чітко сформульова-

на В. О. Сухомлинським і розвинена І. А. Зязюном концепція педа-

гогіки добра. Однак вища школа через певну її інерційність та перева-

жання завдань з професійної підготовки фахівців ще не приділяє на-

лежної уваги цій важливій і надзвичайно перспективній концепції 

освітньої діяльності. Такий підхід є цілком очікуваним, оскільки він 

логічно випливає з традиційного для вищої школи технократизму мис-

лення і дій та недостатньої уваги завданням виховання, особистісного 

розвитку і соціалізації студентів. Між тим, зростання ролі людського 

чинника у забезпеченні належного рівня ефективності й якості сус-

пільного виробництва та подальшого поглиблення суспільного поділу 

праці вимагають відповідного посилення цієї уваги та її чіткої орієнта-

ції на підготовку всебічно розвиненої особистості сучасного фахівця. 

Поширення командних форм спільної діяльності в умовах швид-

кої зміни поколінь техніки й технологій вносить корективи в цілі й 

характер управління цією діяльністю. Так звані методи силового тиску 

на підлеглих все більш чітко поступаються більш ефективним методам 

психологічного впливу та взаємодії. Ось чому сьогодні перед систе-

мою освіти, насамперед перед педагогікою вищої школи, набуває все 

більш істотного значення низка таких завдань. По-перше, необхідно 

розробити і впровадити в освітню практику ефективні методи і засоби 

виявлення студентів з чітким лідерським потенціалом для наступного 

цілеспрямованого його розвитку. По-друге, треба відновити авторитет 

знань і освіти в суспільній свідомості, що може сприяти зміні на краще 

ставлення широкого загалу студентів до навчання.  

По-третє, системі освіти у співпраці з роботодавцями слід поси-

лити вимоги до рівня професійної компетентності випускників з тим, 

щоб він, з одного боку, безпосередньо позначався на оплаті їхньої 

праці, а з іншого – щоб вища школа мала чіткі орієнтири для 

об’єктивної атестації цих випускників. По-четверте, необхідно поси-

лити відповідальність викладачів за забезпечення якості освітньої та 

професійної підготовки майбутніх фахівців. Однак згідно з принципа-

ми педагогіки добра ця їх  відповідальність має виходити не з якогось 

абстрактного поняття дисципліни й принциповості, а з необхідності 

допомагати студентам як в належному оволодінні ними професійною 

компетентністю, так і у всебічній підготовці до успішного життя й 

діяльності в цих складних умовах динамічно мінливого світу. 
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Виходячи саме з пріоритету потреб та інтересів студентів (мож-

ливо, ще до кінця й не усвідомлених ними), відповідальність педагога 

неодмінно має бути доброзичливою. Адже ця її доброзичливість вже 

сама по собі виступає одним з потужних чинників позитивного педа-

гогічного впливу на студентів, чинником, що активно сприяє їх належ-

ному особистісному розвитку. Дійсно, в цій доброзичливості студенти 

отримують змогу бачити особистість викладача, його професіоналізм 

як фахівця і педагога, бачити його ціннісне сприйняття своєї діяль-

ності й ставлення до неї й до самих студентів. Така парадоксальна, на 

перший погляд, риса педагога, як доброзичлива вимогливість, саме й 

постає яскравим проявом педагогіки добра. Вона, на наше глибоке пе-

реконання, має розглядатися специфічним вираженням педагогіки у 

вищої школи.    

Це вираження полягає перш за все у прагненні педагога допомог-

ти студентові у розкритті й успішній реалізації його особистісного по-

тенціалу. Відомий французький філософ і педагог Клод Адріан Гель-

вецій свого часу підкреслював, що «розум і таланти в людях завжди є 

витвір їхніх бажаннів і їхнього осібного становища. Наука виховання 

зводиться, мабуть, до того, щоб ставити людей у становище, яке зму-

шує їх набувати бажані в них таланти й чесноти» [2, с. 366]. Тож ми-

стецтво педагога ставити студента у таке становище виступає яскра-

вим проявом його професіоналізму і педагогічної майстерності, його 

загальної і професійно педагогічної культури. Навіть саме таке праг-

нення активно сприяє особистісному і професійному розвитку як сту-

дента, так і самого педагога, стає реалізацією сучасного бінарного під-

ходу до освіти. 

Цей підхід, між іншим, доводить свою ефективність завдяки пот-

ужному синергетичному ефекту який він створює. Проявом цього 

ефекту виступає таке цікаве явище, як поступове віддзеркалення в 

душі й серці студента особистості педагога, яке згодом здатне транс-

формуватися у сталі риси і якості самого студента, сприяти його осо-

бистісному розвитку та успішній реалізації його творчого потенціалу. 

Професійна культура педагога та її прояви у спілкуванні зі студентами 

й у плідній взаємодії з ними також накладає на них відповідний відби-

ток, який стає істотним чинником формування і розвитку духовного 

світу. Безумовно, вимогливість і відповідальність справжнього педаго-

га не повинні мати нічого спільного ні з надмірною строгістю заради 

самої строгості, ні з безмежним лібералізмом. Вони мають спрямо-
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вуватися на допомогу студентові у побудові своєї індивідуальної жит-

тєвої траєкторії та в її успішній реалізації. 

Тому сама система педагогіки добра, а в ній і доброзичлива ви-

могливість і відповідальність педагога ґрунтуються на безумовному 

визнанні особистої гідності студента, на визнанні його права на свої 

думки і погляди, свої інтереси і прагнення. А це визнання неможливе 

без чітко акцентованого індивідуального особистісного орієнтованого 

підходу при проектуванні та реалізації цілісного у своїй системній 

єдності навчально-виховного підходу.      

Відповідальність як важлива характеристика людини формується 

у неї лише в процесі здійснення цілеспрямованого виховного впливу 

на неї. На жаль, та безвідповідальність, яка стала характерною для ба-

гатьох сфер суспільного буття, торкнулася й для вищої школи. Одним 

з її результатів стало певне нехтування виховним складником освітньої 

і професійної підготовки фахівців. Тому й сьогодні актуальним ли-

шається твердження І. А. Ільїна про те, що «освіта без виховання не не 

формує людину, а розбещує і псує її, оскільки надає у її розпоряджен-

ня життєво необхідні можливості, технічні уміння, якими вона – без-

духовна, безвірна і безхарактерна – і починає зловживати» [3, с. 121]. 

В наш складний час подібна ситуація стає ще більш небезпечною. То-

му розвиток відповідальності майбутнього фахівця повинна починати-

ся з його ставлення до навчання, до бездоганного виконання завдань і 

формування у нього розуміння необхідності постійного самонавчання і 

самовдосконалення. 

Сенс і мета професійної діяльності педагога, в тому числі й 

викладача вищої школи, полягають у формуванні не лише високого 

рівня професійної і соціальної компетентності майбутнього фахівця, 

але й його високої загальної і професійної культури, чітких мораль-

нісних принципів і переконань, чітких світоглядних позицій. Ці проце-

си мають відбуватися, навіть якщо вони не усвідомлюються ним і не 

проявляються явно. Отже,діяльність педагога має бути пов’язана з 

проявом його вланих особистих цінностей, з одного боку, і цінностей, 

притаманних системі освіти загалом, з іншого боку. І вони мають не 

конфліктувати, а перебувати в гармонії між собою. 

В. Г. Кремень справедливо зазначає, що «однією з серйозних про-

блем в освіті є формування у дітей сучасної системи цінностей. Ми 

повинні надзвичайно відповідально до цього ставитися». На глибоке 

переконання вченого, «формуючи ті цінності, які вже віджили або 

відживають, залишаємо дитину, людину, неконкурентоспроможним в 
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контексті світоглядно-моральних аспектів і цінностей сучасного світу. 

Є багато такого, над чим необхідно працювати. Як би ми не лаяли 

ринкову економіку – іншого не дано, це найефективніша система. У 

відповідності з системою суспільних цінностей слід формувати систе-

му цінностей, яка дозволила б несуперечливо влитися в сучасне сус-

пільство кожній особистості»  [4, с. 16]. А саме це і являє собою гли-

бинний сенс завдань освіти, відображення її високої суспільної місії. 

На успішну підготовку людини до життя у складних та мінливих 

умовах сучасного суспільства й суспільства, яке йде йому на зміну, і 

слід спрямовувати навчально-виховний процес. Саме це завдання й 

визначає стратегію і тактику професійної діяльності викладача, визна-

чальною передумовою ефективності якої і постає його відповідаль-

ність. Відповідальність перед студентами та їх батьками, перед сус-

пільством і своєю совістю, перед нинішнім і прийдешніми покоління-

ми. Слід пам’ятати, що від нас, від рівня нашого професіоналізму та 

відповідальності визначальною мірою залежить подальша доля людсь-

кої цивілізації, сама можливість успішного і щасливого життя кожного 

нашого вихованця. Ця відповідальність як невід’ємний компонент пе-

дагогіки добра має ставати визначальною рисою і системотвірним 

чинником діяльності педагога. 

Для успішного ж впровадження ідей педагогіки добра і масову 

освітню практику вищої школи необхідно істотно посилити рівень 

віідповідальності самих педагогів. Це повному мірою стосується як 

їхнього професіоналізму, так і їхньої загальної культури, педагогічної 

майстерності, методичної грамотності. 
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Резнік С.М. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ УНІВЕРСИТЕТУ  

ЯК ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

 

Створення освітнього середовища вищого навчального закладу, 

спрямованого на всебічний розвиток людини, є важливою науковою 

проблемою педагогічної теорії і практики. Середовище – це оточення 

людини. Створення освітнього середовища означає забезпечення тако-

го оточення (соціального, технологічного, методичного та ін.), яке бу-

де значним чином впливати на цінності, якості, знання, уміння, здібно-

сті людини.  

Освітнє середовище як педагогічну проблему розглядають у 

своїх роботах О. Антонова, Е. Зєєр, С. Зенкіна, В. Панов, О. Леонтьева, 

Е. Скибицкий, В. Ясвин тощо [1-7]. У той же час проблема аналізу 

освітнього інтелектуального середовища університету в сучасних умо-

вах інформаційного суспільства не достатньо висвітлені у педагогіч-

них працях. 

Тому метою статті і є аналіз вимог до інтелектуального середо-

вища університету відповідно до викликів інформаційного суспільства. 

Сучасний світ, життєве, технологічне, соціальне середовище су-

часної людини змінюються надзвичайно швидкими темпами. Зумовле-

ні ці процеси, безумовно, бурхливим розвитком інформаційних техно-

логій. Розвиток сучасної системи вищої освіти також значним чином 

пов'язаний з процесами інформатизації. Предметний компонент освіт-

нього середовища збагатився електронними засобами навчання. Кому-

нікативні, методичні, інформаційні, технологічні компоненти також 

зазнали значних змін.  

Ці зміни зайшли відображення у нових поняттях, таких, напри-

клад, як „інформаційно-освітнє середовище” [2, 6] або „віртуальний 

освітній простір” [4]. Ми ж вважаємо за потрібне, відповідно до особ-

ливостей впливу інформаційних технологій на процес освіти, викорис-

товувати термін „інтелектуальне середовище університету”.  

Аргументами саме цього поняття є такі. Інформаційне середо-

вище – це не тільки можливості, але й спокуса. Інформаційні засоби 

можна використовувати не тільки для навчання, більш глибокого пі-

знання певного питання, спілкування по науковим та освітнім темам, 
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знаходження й ознайомлення з актуальними науковими та навчальни-

ми публікаціями тощо. Але, водночас, ті ж засоби відкривають для 

людини широкі можливості розваг, відпочинку, дозвілля, що було б 

непогано, якби певна кількість людей не обирала переважно не інтеле-

ктуальну, а розважальну діяльність. З’явились нові явища, які відо-

бражаються поняттями „лайкове мислення”, „кліпове мислення”, „те-

гове мислення”, „комп’ютерна залежність”. Майже постійне викорис-

тання Інтернету для розваг та поверхового спілкування у соціальних 

мережах може призводити до зменшення здатності зосереджуватись, 

сприймати науковий текст, аналізувати складну інформацію. У свою 

чергу „інформаційний шум” є перепоною для якісного засвоєння 

знань. Отже, ми вважаємо, що у понятті „інтелектуальне середовище 

університету” підкреслюється місія навчального закладу в умовах ін-

формаційного суспільства, яка пов’язана з розвитком у студентів заці-

кавленості інтелектуальною діяльністю та зі здатністю розвивати гар-

монічну особистість, яка може й бажає максимально реалізувати влас-

ний потенціал. 

Е. Тоффлер у своїй теорії хвиль як принципи індустріального сус-

пільства визначив: стандартизацію, спеціалізацію, синхронізацію, концен-

трацію, максимізацію, централізацію. Ці риси притаманні й системі освіти 

другої цивілізаційної хвилі. Але, оскільки, відповідно до його концепції, 

сучасне суспільство знаходиться у стані переходу до цивілізації третьої 

хвилі, то можна спостерігати процеси, протилежні стандартизації та ін., а 

саме: розмаїття, різноманітність, децентралізація [8].  

Для системи вищої освіти це означає, що, відповідно до особли-

востей інформаційного суспільства, інтелектуальне середовище уніве-

рситету має максимально відповідати цим принципам. Тобто забезпе-

чувати досить велике розмаїття змісту, методів, форм, засобів, мето-

дик, технологій, які, з одного боку, вільно обирають, створюють, вико-

ристовують креативні педагоги, а, з іншого, вільно обирають студенти 

відповідно до своїх нахилів, інтересів, здібностей.  

Сучасний педагог конкурує деякою мірою з різноманітними, у 

тому числі розважальними, можливостями Інтернету. І тому, бажано 

було б, щоб зміст освіти не регламентувався стандартами, а був ре-

зультатом авторських напрацювань та досліджень викладача. Педагог, 

викладаючи питання, які його захоплюють, тим самим надихає й сту-

дента на плідну працю. Авторські педагогічні методики, безумовно, 

мають включати й креатині знахідки, цікаві для студентів підходи й 

методи навчання.  
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Виконання всіх цих умов вимагає, зокрема, децентралізації та 

посилення автономії університетів. Зменшення бюрократії та збіль-

шення часу для підготовки до занять і розробки авторських методик. 

Посилення індивідуалізації навчання через зменшення кількості часів 

аудиторного навантаження, зменшення кількості студентів у групах, 

введення при розрахунках навантаження викладача часів для безпосе-

редніх індивідуальних консультацій зі студентами для, наприклад, ви-

конання навчальних проектів або інших складних й цікавих інтелекту-

альних завдань. Адже саме безпосереднє спілкування „віч-на-віч” ви-

кладача і студента забезпечують справжню індивідуалізацію, проти-

лежно до стандартизованого викладання у великій групі студентів.  

Таким чином, вимогами до інтелектуального середовища уніве-

рситету в умовах інформаційного суспільства є розмаїття змісту, мето-

дів, форм, засобів, методик, технологій, які конструюють викладачі та 

вільно обирають студенти. Необхідними є децентралізація, посилення 

автономії, забезпечення індивідуалізації навчання, зокрема введення 

до обсягів навчального навантаження педагога часу для індивідуаль-

них консультацій зі студентами. 
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КАУЗАЛЬНИЙ ПІДХІД ЯК СКЛАДОВА КОМПЕТЕНТНІСНОГО 

ПІДХОДУ ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З АВТОМАТИЗАЦІЇ 

ЕНЕРГОСИСТЕМ 

 

Постановка проблеми. В якості визначальної освітньої паради-

гми України сьогодні виступає діяльнісна парадигма, що орієнтована 

на актуальні й затребувані життям результати навчання, і яка може 

бути реалізована за допомогою компетентнісного підходу. Компетент-

нісний підхід уособлює сьогодні інноваційний процес в освіті, відпові-

дає прийнятій в більшості розвинених країн загальної концепції освіт-

нього стандарту і прямо пов'язаний з переходом на систему компетен-

тностей в конструюванні змісту освіти й систем контролю її якості [1]. 

З урахуванням сказаного  професійна підготовка майбутніх інженерів з 

автоматизації енергосистем повинна будуватися на засадах компетент-

нісного підходу, який покликаний підвищити ефективність та якість 

навчання майбутніх фахівців.  

Реалізація компетентнісного підходу ставить цілий ряд методо-

логічних та теоретичних питань, одним з яких є визначення комплекс-

ного складу (поліпідхідності) компетентнісного підходу [2]. 

Основна мета статті. Визначення комплексного складу компе-

тентнісного підходу під час професійної підготовки майбутніх інжене-

рів з автоматизації енергосистем на основі каузального навчання. 

Виклад основного матеріалу. На підставі проведених дослі-

джень щодо поєднання дидактичних підходів, можна зазначити, що 

базовими складовими компетентнісного підходу виступають особисті-

сно-орієнтований, діяльнісний, інтегративний, технологічний та інди-

відуальний підходи. А, отже, саме ці підходи  повинні бути покладені 

в основу побудови методичної системи професійної підготовки майбу-
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тніх інженерів з автоматизації енергосистем в контексті компетентніс-

ного підходу. 

В попередніх роботах автора показано, що встановлення кауза-

льних звязків лежить в основі успішного виконання професійної дія-

льності інженерів з автоматизації енергосистем. А, отже, для максима-

льного досягнення нового якісного навчання майбутніх інженерів з 

автоматизації енергосистем в контексті компетентнісного підходу, до 

його складу повинен входити так званий каузальний підхід.  

Теоретичні та практичні основи каузального підходу можна 

знайти в різних джерелах інформації. Так, в американській енциклопе-

дії наук пізнання можна зустріти таке поняття як  «causal learning», що 

означає причинно-наслідкове (каузальне) пізнання і передбачає ви-

вчення каузальних відношень серед набору двох або більше подій [3].  

Каузальне навчання є предметом дослідження вчених європейських 

вищих навчальних закладів, доказом чого слугує низька опублікованих 

наукових праць на цю тему [4, 5]. Дослідження спрямовані  переважно 

на суспільні науки, такі як філософія, психологія, соціологія, економі-

ка і т.п.  

Вітчизняним педагогом П. Підкасістим зазначається, що одним 

зі способів побудови логічних доводів в процесі навчання повинні ви-

ступати судження о причинній залежності [6]. Вчений М. Лазарєв у 

своїй монографії обґрунтовує доцільність використання каузальних 

зв'язків для вивчення загальноінженерних дисциплін [7].  

Керуючись результатами досліджень під каузальним підходом бу-

демо розуміти методологічний підхід, що направлений на формування 

знань, умінь навичок,  розумових та практичних способів професійної 

діяльності на основі виявлення каузальних звязків та відношень. 

З урахуванням сказаного каузальний підхід, як складова компе-

тентнісного підходу, повинен бути врахований в методичній системі 

професійної підготовки майбутніх інженерів з автоматизації енергоси-

стем в наступних положеннях: 

 зміст професійної підготовки повинен представляти модель 

каузального змісту формування професійних компетентностей майбу-

тніх фахівців; 

 методи професійної підготовки повинні представляти методи 

каузального формування професійних компетентностей на базі вико-

ристання моделей каузального змісту майбутніх фахівців; 
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 засоби (методики) професійної підготовки повинні представ-

ляти засоби (методики) каузального формування професійних компе-

тентностей майбутніх фахівців. 

Висновки з дослідження. Таким чином, компетентнісний під-

хід, на засадах якого повинна здійснюватися професійна підготовка 

майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем,  є системним та 

інтегральним, який включає індивідуальний, особистісно-

орієнтований, діяльнісний, технологічний, інтегративний та каузаль-

ний підходи, які найтіснішим чином пов'язані між собою, взаємообу-

мовлюють, взаємоприпускають та взаємопроникають один в одного 

(рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Комплексний склад компетентнісного підходу під час 

професійної підготовки майбутніх інженерів з автоматизації 

енергосистем  на основі каузального навчання 
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ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ 

ВНЗ 

 

Традиційна інженерна діяльність й інженерна освіта завжди бу-

ли значною мірою орієнтовані на культивування саме технократичного 

мислення й технократичного ставлення людини до світу. Але з ураху-

ванням сумного досвіду XX ст. з’явилася необхідність перегляду сис-

теми інженерної освіти з нових, етичних позицій. Мова йде не про ві-

дмову від техніки взагалі, без якої вже неможливе існування людської 

цивілізації, а пошук нових, більш гуманних форм взаємозв’язку між 

людиною і технікою. На думку В. Горохова та В. Розіна, завдання по-

лягає в тому, щоб змінити саму внутрішню установку технічної науки 

й інженерної діяльності через переорієнтацію інженерного мислення і, 

в першу чергу, через інженерну освіту [1, с. 20]. 

Метою статті є визначення місця професійної етики у системі 

підготовки майбутніх інженерів. 

Аналіз взаємозв’язку техніки та суспільства виявив різні точки 

зору на їх природу. Стосовно використання техніки філософи (Ф. 

Дессауер, Е. Капп, Л. Мемфорд, М. Хайдеггер, К. Ясперс) займають 

часто протилежну, але цілком визначену позицію [2].  

Наприклад, К. Ясперс доводить, що в технічній цивілізації лю-

дина стає одним із видів сировини, предметом обробки, і не може звільни-

тися від влади створеної нею техніки, у результаті відбувається втрата 

особистісних та індивідуальних основ. Ф. Рапп відзначає, що справа ви-
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глядає так, ніби ми засуджені на присутність техніки, вона стала самос-

тійною інстанцією, розвиток якої здається ледве керованим.  

Як і більшість авторів XIX ст., Е. Капп оптимістично оцінював 

можливості техніки. Він бачив у ній засіб культурного, етичного й ін-

телектуального вдосконалення і «власного порятунку» людства. 

Але сучасні філософи частіше вбачають у техніці джерело скла-

дних проблем, якщо не пряме зло. У результаті розвитку техніки при-

рода і людина деградують (руйнуються), оскільки стають простими 

функціональними елементами й матеріалом бездушної машини. 

Одні філософи вважають, що техніку необхідно гуманізувати, 

зробити відповідною природі та людині, інші ж упевнені, що будь-яка 

спроба гуманізувати сучасну систему, упроваджуючи в неї більшою 

мірою, ніж раніше, людські цінності, приречена на провал, оскільки 

система здатна проявляти відносно до таких косметичних операцій 

абсолютно виняткову стійкість. Вважаємо найпродуктивнішою точку 

зору Ф. Раппа, суть якої полягає в тому, що техніка спирається на ме-

ханізми культури та цінності людини, тому можна розв’язати про-

блеми техніки, удосконалюючи суспільство, соціальні інститути, де-

мократичні механізми контролю, освіту.  

Сьогодні розробники концепцій вищої технічної освіти спіль-

ними зусиллями вирішують, якою в ідеалі має бути особистість інже-

нера, котра веде світ шляхом прогресу, а не руйнування. Умовою дося-

гнення такого ідеалу є формування професійної етики інженера. 

Професійна етика інженера, або інженерна етика – це система 

норм професійної моралі, що виражають громадські вимоги до діяль-

ності й поведінки інженерно-технічного працівника з урахуванням 

особливостей його праці та взаємин усередині професійного середо-

вища, виробничого колективу [3, с. 10]. 

Загальні принципи професійної етики базуються на загально-

людських нормах моралі, таких, як добро і зло, обов’язок і відповіда-

льність тощо. У полі дії конкретної професії формуються спеціальні 

професійні моральні норми і цінності, характерні лише для даного ро-

ду діяльності, наприклад, принцип справедливості є головним в юри-

дичній діяльності, принцип милосердя – у медицині, обов’язку і совісті 

– у військовій справі. 

Що стосується інженерної етики, то, за визначенням О. Лапузі-

ної [4], вона є сукупністю морально-етичних настанов та ціннісних 

орієнтацій, що визначають систему норм та цінностей, які регулюють 

конкретну специфічну інженерну діяльність. Враховуючи морально-
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етичні складові інженерної професії, її можна визначити як інтегрова-

не поняття, що формується у студентів передусім завдяки опануванню 

змістом предмета професійної етики та набуттям досвіду використання 

одержаних знань у процесі ситуаційного навчання. Професійна етика 

інженера виявляється в морально-етичному ставленні до виконання 

завдань професії, спрямованості на оволодіння новими знаннями, 

вміннями та навичками у межах її різних складових (техноетики, 

комп’ютерної, екологічної, корпоративної, міжнародної етики, етики пе-

реговорів, презентацій, рекламування продукції); сформованості соціаль-

ної відповідальності, інтелектуальної чесності сучасного фахівця. 

У розвинутих країнах вже давно усвідомили, що необхідні дуже 

чіткі і дієві механізми практичної реалізації етичних концепцій, які 

представлятимуть собою систему взаємодії професіоналів усередині 

професійного співтовариства з метою контролю за виконанням етич-

них норм. У багатьох країнах Заходу існує розгалужена етична інфра-

структура, ядром якої є етичні комітети [5]. Такі комітети працюють в 

усіх сферах господарського та суспільного життя, а витрати на ство-

рення і підтримку етичної інфраструктури легко окупаються на ринку 

при взаємодії з контрагентами, які хочуть співпрацювати з надійним 

партнером. 

Разом з тим усвідомлення етичних норм професійної діяльності 

відіграє свою роль в об'єднанні інженерів у професійні спільноти (асо-

ціації) з метою створення умов як для кращого задоволення своїх інте-

лектуальних потреб, так і для захисту матеріальних інтересів. Такого 

роду асоціації в країнах Заходу здійснюють функції підтримки інжене-

рів, зокрема в тих випадках, коли професійний обов'язок інженера від-

носно суспільства (наприклад, міркування безпеки того чи іншого про-

екту для оточуючих) вступає в протиріччя з безпосередніми інтереса-

ми фірми, де він працює. 

Завданням вітчизняних вишів є посилення етичної орієнтовано-

сті навчання студентів не тільки спеціальних дисциплін, а й гуманітар-

них та соціальних наук, економіці та права, оскільки інженеру необ-

хідна рефлексія над технікою в контексті соціальної відповідальності 

представників технічних професії. 
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ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ВИКЛАДАЧА ЯК ОСНОВА ДЛЯ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ З АРАБСЬКИМИ СТУДЕНТАМИ НА ФАКУЛЬТЕТАХ 

МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ ВТНЗ 

 

Постановка проблеми. Актуальність викладання такої дисціпли-

ни, як «Педагогічна культура викладача» аспірантам (зокрема – майбут-

нім викладачам факультетів міжнародної освіти) обумовлена наявністю 

протиріччя між завеликою кількістю інформації, яку зараз можно дуже 

легко отримати завдяки інтернет-ресурсам, та необхідністю організації 

певних умов та методів навчання у сфері вищої освіти молодих людей з їх 

новими формами мислення, що формуються під впливом можливостей, 

які надає їм глобальна інформатизація суспільства.  

Мета: Проаналізувати тенденції викладацької діяльності в сучас-

них умовах українського ВТНЗ, виявити особистісні риси педагога в укра-

їнській та арабській культурах та визначити корисні елементи, які допо-

можуть підвищити ефективність роботи з арабськими студентами. 

Виклад основного матеріалу. Спостерігається наявність двох 

крайніх тенденцій з боку деяких викладачів, які намагаються присто-

суватися до нових умов реалізації процесу навчання.  

Серед них є ті, що енергійно впроваджують новітні інформаційні 

технології, особливо - дистанційне навчання, роблять акцент на самостій-

http://www.imu.edu/Asset9444.aspx?method=l
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ної роботі студентів з приводу того, що все можно знайти в інтернеті та 

менш відповідально відносяться до традиційних форм навчання, таких як 

лекції та практичні заняття, на яких реалізується дуже важливий процес 

передачі знань безпосередньо від компетентного джерела, тобто педагога. 

Таким чином, таке надмірне захоплення електроними засобами передачі 

інформації істотно збіднює процес навчання, позбавляючи його таких 

важливих компонент, як моральність і духовність, а іноземних студентів 

зменшує можливості достатньої мовної практики.  

Інші викладачі демонструють виключно традиційні підходи до 

проведення занять і цілком ігнорують усі комп’ютерні засоби навчан-

ня студентів. В цьому випадку студенти стикаються з невідповідністю 

потреб часу, які пропонують різні засоби отримання будь-якої інфор-

мації через інтернет, і застарілими формами завдань, виконання яких 

стає дуже формальним і не припускають докладання особливих інте-

лектуальних зусіль на їх виконання. Як результат, згодом, процес нав-

чання може втратити сенс, оскільки не підтримується належна моти-

вація студентів.  Обидва підхода не є ефективними.  

Якщо торкнутися теми процесу навчання студентів-іноземців на 

ФМО, то доводиться констатувати такий факт, що студенти почали 

досить часто користуватися смартфонами для запису текстів лекцій, 

або фотографування зображення на дошці. В деяких випадках це спра-

вді необхідно. Але, якщо уявити собі, наскільки малий процент нама-

гається переписати належну інформацію у зошит (особливо це стосу-

ється арабських студентів), стає дуже сумно. Адже процес записування 

інформації мимоволі є важливою кинестетичною складовою її засво-

єння. Багаторічна практика з таким контингентом демонструє необхід-

ність прописування нових слів, словосполучень, речень, текстів занять 

для кращого засвоєння нерідної мови.  

Таким чином, найбільш доцільним для викладача є комбінуван-

ня традиційних та нових методів і форм навчання студентів.  

У звязку з глобальною інформатизацією суспільства багато чого 

змінилося у відносинах між людьми, особливо це стосується молоді. 

Безпосередні форми комунікації замінилися інтернет-спілкуванням в 

соціальних групах та обміном інформацією через електронну пошту, 

виразні довгі фрази, які раніше застосовувались в епістолярному жан-

рі, замінені короткими повідомленнями з великою кількістю скорочень 

та смайлів або лаконичними смс у смартфонах, причинно-наслідковий 

зв'язок як прояв логичної форми мислення також витісняється кліпо-

вим, фрагментарним сприйняттям інформації. Роль і функції викладача 
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вищої школи у навчанні також  зазнають суттєвих змін, постійно коре-

гуються у звязку з вимогами часу. 

Зараз харизма особистості викладача грає важливу роль у здо-

бутті авторитету серед студентів. Не має значення вік педагога. Вели-

кий сенс здобуває його гнучке мислення і свідомо сформована здат-

ність до емпатії та трансспекції у відношенні до своїх студентів, тобто 

ототодження себе з ними. 

В.Г.Давидова зазначає, що сьогодні світова педагогіка розглядає 

викладача як менеджера, що керує активною розвиваючою діяльністю 

студентів. Ця роль є значно складнішою, ніж у традиційному навчанні 

бо потребує від педагога більш високого рівня професійно-

педагогічної культури, компетентності і майстерності.  

Розглянемо дві точки зору: західну (на прикладі України) та схі-

дну (на прикладі Сирії), які безпосередньо стосуються особистості 

справжнього педагога.  

Сучасний український викладач в процесі педагогічної діяльно-

сті, позиціонує себе як рівноправного суб'єкта у відношенні до студен-

та. Головними і постійними вимогами, що висуваються до педагога, є 

любов до своїх учнів, до педагогічної діяльності, наявність спеціаль-

них професійних знань у своєї галузі, широка ерудиція, педагогічна 

інтуїція, високорозвинутий інтелект, високий рівень загальної культу-

ри і моральності, професійне володіння різноманітними методамі нав-

чання і виховання, що є яскравими проявами саме педагогічної куль-

тури. Без будь-якого з перелічених факторів успішна педагогічна ро-

бота неможлива. Доречно процитувати В. Ключевського: «Щоб бути 

хорошим викладачем, потрібно любити те, що викладаєш, і любити 

тих, кому викладаєш». 

В арабському світі навпаки в повному сенсі цього слова присут-

ній культ особистості педагога. Також, як і в звичному для нас сприй-

нятті, педагог є одночасно і вчителем і вихователем, але його соціаль-

не становище в суспільстві знаходиться на дуже високому рівні. Неда-

рма існує прислів'я: «Тому, хто навчив мене однієї букві - я буду рабом 

на все життя» ( ا      كنت له عبدامن علمني حرف ).  Викладач ніколи не стане на 

один рівень зі студентом. Відносини «викладач – студент» ніколи не 

будуть рівноправними, тобто мова йде тільки про авторитарний харак-

тер суб'єкт-об'єктних відносин. Викладачеві не можна заперечити, ви-

кладача потрібно слухати з підлеслевою увагою, його розпорядження 

мають беззаперечно виконуватися. Безумовно, навіювання особливої 

поваги і поклоніння до особистості викладача можуть мати також і 
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негативні наслідки, які виражаються в перевищенні викладачами своїх 

повноважень щодо їх учнів, невиправдане жорстке ставлення до них, 

навіть в тілесні покарання, що абсолютно неприпустимо у нас. Зараз 

такі випадки зустрічаються набагато рідше, тому що вийшов закон, що 

забороняє тілесні покарання в школах. Спеціально профорієнтаційна 

робота  в арабських навчальних закладах не проводиться. Опосередко-

вано вона формується під впливом громадської думки. В суспільстві 

існують стійкі вподобання окремих професій (доктор, фармацевт, ін-

женер-архітектор, тощо), вступ на які потребує максимальної кількості 

балів на момент закінчення школи.  

Висновки і перспективи подальших розвидок: Дивлячись на 

проблему одразу з двох позицій: аспіранта першого року навчання та 

викладача з 26 річним стажем роботи з дуже складним контингентом, 

можно зробити наступні висновки. Для підвищення ефективності ро-

боти з іноземними студентами на ФМО викладачу незалежно від віку 

необхідно: 

1. Враховуючі сучасні тенденціїї розвитку інформаційних тех-

нологій та особливості клипового мислення студентів, вміло комбіну-

вати традиційні та іноваційні методи навчання. 

2. Постійно вдосконалювати свій професійний рівень. 

3. Прийняти до відома особливості виховання арабських студе-

нтів та їх специфічне сприйняття особистості педагога, щоб знайти 

свій індивідуальний спосіб спілкування з ними, який є золотою сере-

диною на грані двох культур. Тому що, звична для нас модель навчан-

ня, яка природно сприймається українськими студентами, для арабсь-

ких студентів може здаватися надто вільною і сприяти порушенням 

дисціплини на заняттях. Спроба вести себе жорстко та авторитарно 

також може викликати невдоволення студентів через наявність проте-

річчя з реальною дійсністю та коментарями щодо стилю викладання в 

Україні від земляків-старшокурсників. 

4. Ознайомитися з курсом «Педагогічна культура викладача» з 

врахуванням національної специфіки контингенту ФМО самостійно 

або в рамках курсів підвищення кваліфікації з метою придбання необ-

хідних знань та навичок або їх систематизації. 

5. Планувати та організовувати профорієнтаційну роботу з араб-

ськими студентами, спираючись на їх авторитети та використовуючи 

фактор престижності певної професії  у світовому суспільстві.  
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ДОСВІД МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

ЛІКАРІВ-НАРКОЛОГІВ 

 

Вступ. На даний час в світі склалися сприятливі умови для ви-

щих навчальних закладів, клінічної психології, наркологічної служби 

України щодо можливостей співпраці з діючою мережею впливових та 

відкритих до діалогу щодо співпраці  міжнародних державних і благо-

дійних організацій та програм, сферу діяльності яких відображає на-

ступна ключова проблематика: споживачі ін’єкційних наркотиків; нар-

котична залежність; психічні та поведінкові розлади; ВІЛ/СНІД; вірус-

ний гепатит та туберкульоз у наркозалежних; наркозалежність та ВІЛ в 

пенітенціарній системі; здоров’я підлітків в аспекті профілактики ри-

зикової поведінки; інтегроване лікування ВІЛ та наркозалежності; лі-

кування агоністами опіатних рецепторів (замісна підтримувальна те-

рапія); реабілітація; психотерапія; психологія, правові аспекти протидії 

наркотизму; адаптація в Україні навчальних планів і програм до між-

народних стандартів; тренінгова модель TRETNET; Міжнародний про-

ект HIV-PLEDGE, дидактичні форми сучасної підготовка фахівців 

сфери наркології; ресурсний тренінговий центр ХМАПО [3].  
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Мета. Показати досвід та результати контрактної грантоспро-

можної співпраці Харківської медичної академії післядипломної освіти 

(ХМАПО) через виконавчу діяльність кафедри наркології з Управлін-

ням з наркотиків та злочинності ООН (UNODC), USAID в межах Між-

народних проектів HIV-PLEDGE та TRITNET.  

Досвід адаптованого обґрунтування та поліпшення якості після-

дипломної освіти лікарів-наркологів, накопичений Харківською меди-

чною академією післядипломної освіти МОЗ України (ХМАПО) (упо-

вноважений представник - кафедра наркології), базується на валідному 

постулаті, що усі клінічні форми патологічної залежності від психоак-

тивних речовин в наркології (алкогольна, наркотична), а також субста-

нціональні (нехімічні) залежності, мають сучасні глобальні епідемічні 

та пандемічні ознаки і вважаються в усьому світі соціально небезпеч-

ною патологією [1, 2].  

В роботі викладено поетапні результати міжнародного співробі-

тництва кафедри наркології з Управлінням з наркотиків і злочинності 

ООН (UNODC) в частині підвищення якості післядипломної підготов-

ки лікарів-наркологів України шляхом оновлення навчальної програми 

спеціалізації з наркології модулями системи TRITNET.  

Основна частина. При визначенні конкурсної грантоспромож-

ності кафедра наркології, безумовно, позиціонувала результати своєї 

багаторічної діяльності у сфері вищої післядипломної освіти, а саме, ті 

факти, що кафедрі наркології належать пріоритети першої та опорної в 

системі МОЗ України, створення нового та оригінального наукового 

напрямку і наркологічної школи країни, першої докторської дисертації 

з наркології, видання першого фундаментального національного під-

ручника «Наркологія» і першим серед наркологів почесним званням 

«Заслужений винахідник України». За результатами діяльності у 2013, 

2014, 2015 і 2016 рр. кафедра наркології зайняла перше рейтингове 

місце серед усіх 71 кафедри ХМАПО. На кафедрі (проф. І.К. Сосін) 

підготовлено 8 докторів наук і 23 кандидатів наук в галузі наркології і 

психолошії: кафедра визнана своєрідним «законодавцем» вітчизняної 

наркології і засновником наркологічної школи в Україні. 

Меморандумом про взаєморозуміння між Програмним офісом в 

Україні Управління з наркотиків та злочинності ООН та Харківською 

медичною академією післядипломної освіти було передбачено ство-

рення ресурсного тренінгового центру ХМАПО. Була розроблена Кон-

цепція Ресурсного тренінгового центру кафедри наркології Харківсь-
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кої медичної академії післядипломної освіти. На кафедрі наркології 

ХМАПО було проведено аналіз існуючих в Україні навчальних про-

грам підготовки фахівців-наркологів та оновлено їх шляхом імплемен-

тації матеріалами міжнародних навчальних програм TRITNET з підго-

товки спеціалістів з лікування залежності від психоактивних речовин. 

З метою впровадження нових підходів до оновлення навчальних про-

грам відносно покращення наркологічного лікування та з метою прак-

тичного оволодіння міжнародних модулів було створено Ресурсний 

тренінгів центр кафедри наркології ХМАПО, який оснащений сучас-

ними інтерактивним обладнанням (11 ноутбуків, система контролю 

знань SMART SENTEO, інтерактивна дошка тощо). Хід виконання 

Меморандуму UNODC – ХМАПО обговорювався на семінарі виклада-

чів медичних вузів України з міжнародною участю «Сучасні підходи 

до професійної освіти лікарів-наркологів для ефективного представ-

лення ВІЛ-пов’язаних послуг. Результати та перспективи діяльності 

ресурсного тренінгового центру ХМАПО обговорені на Міжнародно-

му форумі «Круглий стіл UNODC – ХМАПО» на тему «Розвиток піс-

лядипломного дистанційного навчання для підвищення ефективності 

інтеграції ВІЛ-послуг в наркологічну практику». 

Висновки. Для забезпечення ефективної роботи Ресурсного 

тренінгового центру фахівцями кафедри наркології створено та адап-

товано для застосування інноваційно-методичне забезпечення навча-

льного процесу, яке детально висвітлюється та обговорюється в роботі 
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УРАХУВАННЯ ДОСВІДУ ДОРЕВОЛЮЦІЙНИХ 

УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 

ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ 

 

В освітніх документах визначена необхідність створення умов 

для підготовки нової генерації науково-педагогічних кадрів, здатних 

на практиці впроваджувати в життя особистісно-орієнтовану систему 

навчання на засадах гуманістичної педагогіки. Подальший розвиток 

університетської освіти не можливий без прогресивного, конкурентно-

спроможного професорсько-викладацького складу. Тому глибокий 

аналіз досягнень та недоліків досвіду процесу підготовки науково-

педагогічних кадрів університетів України другої половини ХІХ – по-

чатку ХХ століття матиме вагомий внесок для подальшої модернізації 

вищої освіти. 

Еволюцію науково-педагогічних кадрів в університетах 

дореволюційної України вивчали такі вчені, як П. С. Берзін, 

Н. В. Давидова, Н. М. Дем’яненко, А. П. Дмитренко, І. С. Даценко, 

Г. В. Додонова, З. І. Зайцева, Г. Касьянов, І. В. Костенко, О. Є. Іванов, 

І. І. Киричок,В. Г. Кремень, С. М. Куліш, Н. М. Левицька, О. Є. Музич

ко, С. І. Посо-хов, І. Ю. Регейло, Г. В. Самойленко, С. П. Стельмах, 

С. Г. Черняк, М. О. Шип та інші. Перебіг наукових та особистісних 

конфліктів у викладацькому середовищі висвітлювали такі автори, як 

О. В. Антощенко, О. О. Вішлєнкова, Г. У. Мост, Т. М. Попова, С. І. По

сохов, О. В. Свєшніков, К. Шперхозе та деякі інші. 

При аналізі науково-педагогічної діяльності приват-доцентів 

трьох дореволюційних університетів України ми спиралися на праці 

тих науковців, які досліджували як історію університетів, так і 

особливості викладацької діяльності приват-доцентів. Дороговказом 

при цьому слугували праці із загальнотеоретичних основ освіти, її 

гуманітаризації таких авторів, як І. Д. Бех, Н. М. Бібік, Г. О. Балл, 

Р. А. Бєланова, М. І. Бойченко, Н. М. Дем’яненко, І. А.Зязюн, 

А. А. Кава, В. Г. Кремень, Ю. І. Мальований, П. П. Кононенко, 

О. Л. Кононенко,О. Г. Романовський, О. Я. Савченко, О. В. Черкасов, 

О. В. Сухомлинська, , С. Г. Черняк та інші. 
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Відомо, що реформування системи вищої освіти, включаючи як 

аксіому зростання рівня професійно-педагогічної компетентності ви-

кладачів, проходить починаючи з 80-90-х років ХХ ст. у багатьох краї-

нах Європи, США, Японії. При цьому організатори реформ опитують 

сотні викладачів, деканів, ректорів, зберігаючи анонімність [1]. 

Сьогодні в Україні потрібна нова модель поведінки універси-

тетського викладача – носія нових компетенцій, високої інформаційної 

культури, педагогічного хисту, емоційної гнучкості.  

Старіння кадрів, їхня фемінізація неминучі внаслідок як суто 

фінансових проблем вищої школи, так і тривалості шляху до профе-

сорської посади. Звичайно, перша з цих проблем постала давно. Так, 

на початку ХХ ст. німецький вчений Ф. Ейленбург (колишній приват-

доцент), використавши попередні дослідження Е. Ласпейра, дійшов 

висновку щодо процесу поступового зростання середнього віку профе-

сорів у німецьких та австрійських університетах. Наприклад, серед 

професорів юридичного факультету Берлінського університету наймо-

лодшому виповнилося в 1904 р. 51,6 рік. На медичних факультетах 

чотирьох німецьких університетів 11,2 % становили викладачі віком 

від 66 до 70 років, а 0,6 % – навіть від 81 до 85 років [2,с. 70–76].  

На відміну від вікової структури науковців України, де до 

2014 р. близько 75 % працівників були молодші 60 років [3, с. 41], си-

туація у науково-педагогічному корпусі значно гірша. Тому Комітет з 

питань науки і освіти за ініціативою професора Херсонського універ-

ситету О. В. Співаковського планував не залишати на посаді до кінця 

2019 р. професорів, яким виповнилося 72 роки. Потім із кінця січня 

2020 р. віковий ценз для професорів, можливо, знизиться до 70 років. 

У такому разі система аспірантури (ад’юнктства), яка переживає сер-

йозні кадрові труднощі (а з 2016 р. термін навчання в ній продовжено 

до 4-х років), виявиться неспроможною заповнити сотні вакансій. Не 

випадково тодішній міністр освіти та науки України С. Квіт назвав 

вітчизняну систему освіти «фронтовою битвою цивілізацій» [4]. 

Зазначимо, що в Одеській національній морській академії до ли-

стопада 2002 р. надавали викладачам вчене звання «приват-доцент 

Академії» і «приват-професор Академії». А в Одеській національній 

музичній академії імені А. В. Нежданової згідно зі Статутом від 10 

грудня 2015 р. є посади як приват-професора, так і приват-доцента. 

Пропонував відновити посаду приват-доцента в університетах Украї-
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ни (паралельно з посадою професора-консультанта) професор Хар-

ківського національного університету імені В.Н. Каразіна, декан іс-

торичного факультету С. І. Посохов. 

На нашу думку, висвітлення процесу запровадження та вкорі-

нення в університетське життя системи приват-доцентури дасть мо-

жливість зробити висновок про необхідність існування цього інсти-

туту. Природно при цьому враховувати сучасні реалії в оновленні 

професорсько-викладацького складу. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ 

ТА ДІЛОВОЇ ГРИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРОФЕСІЙНО-

ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Динаміка сучасного життя пояснює особливу увагу суспільства 

до інновацій та інноваційної діяльності. Урахування досягнень педаго-

гіки в сучасній навчально-виховній системі сприяє підвищенню якості 

підготовки майбутніх фахівців, здатних до ефективної професійної 

діяльності, швидкої адаптації в умовах науково-технічного прогресу, а 

також розкриттю їх творчого потенціалу, розвитку здібностей.  

Варто зауважити, що в навчально-виховному процесі актуаль-

ним стає технологічний підхід для організації процесу навчання у ВНЗ. 
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Необхідно також відзначити, що сучасні педагогічні технології розгля-

даються вченими як засіб, за допомогою якого може бути реалізована 

нова освітня парадигма [1]. Використання сучасних педагогічних тех-

нологій в навчальному процесі ВНЗ створює нові можливості для реа-

лізації дидактичних принципів індивідуалізації та диференціації нав-

чання, позитивно впливає на розвиток пізнавальної діяльності студен-

тів, стимулює їх творчі здібності, а також реалізує умови переходу від 

навчання до самоосвіти. Одним із найбільш перспективних напрямів 

впровадження інноваційних технологій є проблемне навчання та діло-

ва гра. Отже, вище вказане вповні підтверджує актуальність і вагомість 

для сьогодення теми дослідження. 

Елементи проблемного навчання та ділової гри мали місце в бесі-

дах Сократа, діалогах Галілея, педагогіці Ж.-Ж. Руссо, лекціях 

К. А. Тимирязева. Я. А. Коменський, І. Г Песталоце, К. Д. Ушинський 

шукали шляхи перетворення системи навчання в радісний процес пізнан-

ня, що сприяв би розвитку розумових можливостей і здібностей учнів [2]. 

Становленню теорії проблемного навчання, що характеризуєть-

ся не тільки обсягом і якістю знань, але й структурою процесів мис-

лення, системою логічних операцій розумових дій, сприяли 

С. Л. Рубинштейн, Н. А. Мечинська та Т .В. Кудрявцев. Положенню 

про роль проблемної ситуації в мисленні та навчанні приділяли увагу 

О. М. Матюшкін, М. І. Махмутов, І. А. Ільницька, А. В. Хуторський та 

інші [2]. 

В. Оконь під проблемним навчанням розуміє «сукупність таких 

дій, як організація проблемних ситуацій, формулювання проблем (посту-

пово до цього студенти привчаються самі), надання студентам необхідної 

допомоги у вирішенні проблем, перевірка цих рішень і, нарешті, керівни-

цтво процесом систематизації та закріплення набутих знань» [3]. 

Ділова гра вирішує важливі завдання з розвитку особистості 

майбутнього фахівця, зокрема студенти засвоюють знання, набувають 

умінь із загальних питань або питань професійної діяльності, які 

пов’язані з кваліфікаційними вимогами до фахівців певної сфери. Слід 

відмітити й важливість умінь ділового спілкування для ефективної 

професійної діяльності майбутніх фахівців, зокрема для регулювання 

відносин співпраці, для визначення пріоритетів ділової поведінки то-

що. Голландський вчений Й. Хейзинга в трактаті Homo Ludens («Чело-

век играющий») досліджував це питання з філософської точки зору [4]. 

Найважливішою рисою змістовного аспекту проблемного нав-

чання та ділової гри є відображення об'єктивних суперечностей, що 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Homo_Ludens
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закономірно виникають у процесі навчальної або професійної діяльно-

сті. Виявлення психолого-педагогічних характеристик, що сприяють 

появі пізнавальної мотивації з подальшою її трансформацією в профе-

сійну мотивацію, являє собою один із стратегічних напрямків розвитку 

педагогіки вищої школи та інноваційних технологій навчання. Тому 

слід відзначити, що акценти при вивченні професійно-орієнтованих 

дисциплін переносяться на сам процес пізнання, ефективність якого 

повністю залежить від пізнавальної активності самого студента. 

При впровадженні інноваційних технологій в Харківському 

державному автотранспортному коледжі використовуються такі осно-

вні форми: 1) проблемне викладання матеріалу на занятті у монологіч-

ному режимі лекції; 2) частково-пошукова діяльність при проведенні 

лабораторно-практичних робіт; 3) самостійна діяльність при прове-

денні фахової ділової гри. Перші дві форми вимагають від викладача 

підготовки системи проблемних запитань, відповіді на які спираються 

на існуючу базу знань, але при цьому не містяться в уже набутих знан-

нях, а це значить, що питання повинні викликати інтелектуальні 

ускладнення та цілеспрямований розумовий пошук [5]. 

Проведення ділової гри сприяє розвитку уваги, спостережливос-

ті, активізації мислення та пізнавальної діяльності студентів. Участь 

студентів у виробничій діяльності розвиває самостійність, відповіда-

льність, критичність і самокритичність, ініціативність, нестандартність 

мислення, обережність і рішучість. 

Впровадження проблемного навчання та ділових ігор у ВНЗ по-

требує аналізу змісту навчальної дисципліни для визначення проблем-

них тем і дискусійних питань з урахуванням психолого-педагогічних 

характеристик студентів, а також для підготовки матеріально-

технічного забезпечення навчального процесу, організації підготовчо-

го етапу, розробки графіка проведення, визначення системи оцінки 

підсумків роботи, розробки рекомендацій щодо проведення гри.  

Зазначимо, що в результаті впровадження протягом навчального 

року в Харківському державному автотранспортному коледжі пробле-

много навчання та ділової гри були застосовані наочні (демонстрація, 

спостереження, ілюстрація) та діалогічні (евристична бесіда, дискусія, 

диспут) методи. На заняттях викладач створював проблемні ситуації, 

показував шляхи їх вирішення, залучаючи студентів до висування гі-

потез і їх доведення, проводив контроль й оцінку знань і умінь студен-

тів за характером участі у вирішенні проблем.  
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Акцентуємо увагу на тому, що підсумком впровадження техно-

логії проблемного навчання та ділової гри є перетворення діяльності 

студентів від спостереження, слухання, запам'ятовування, виконання 

дій за зразком до активної участі у вирішенні проблем, виявляючи при 

цьому репродуктивний і продуктивний рівень пізнавальної діяльності. 

Отже, проведене дослідження дає підстави стверджувати, що 

розробка й використання інноваційних технологій у навчальному про-

цесі сприяє підвищенню ефективності та результативності навчання, а 

також розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців. 
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АНТРОПОЛОГІЗАЦІЯ ЗДОРОВ’Я ЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ЗНАНЬ 

ЯК АКТУАЛЬНА СКЛАДОВА МЕТОДОЛОГІЇ РОЗВИТКУ 

ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕТНОСТІВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Exemplumque Dei quisque est in imagine parva 

Кожна людина є образ божества в малому вигляді  

 

Постановка проблеми. Переважно в методологіях  в тій чи ін-

шій мірі відображаються і трансформуються актуальні проблеми су-

часності. Наші пошуки не є виключенням і спрямовані, перш за все, на 
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методологічну рецепцію і рефлексію тематики людини у її величній 

поліонтологічності.  В наш час методологічно значимим метасистем-

ним питанням, що визначає необхідність звернення при розробці ме-

тодології розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя 

фізичної культури до актуалізації проблематики антропологізації, до 

філософсько-педагогічної рефлексії тематики добра [2] і милосердя, є 

антропологічна криза, що за Освальдом Шпенглером [1] характеризує 

загалом цивілізаційний етап розвитку культури. Вказані системні кри-

зисні процеси, що значною мірою обумовлені домінуванням позитиві-

стської парадигми, знайшли своє відображення і в освітніх деантропо-

логізуючих і деонтологізуючих ідеях, практиках і підходах, що про-

явилося в форматах ідеологізації, мілітаризації, технологізації, тоталь-

ного контролю тощо. Відголоски цих явищ присутні також і в практи-

ках фізичної культури у вигляді шикування, змагальних контекстів 

побудови методики та ін. 

Антропологізація є актуальним напрямом в постнекласичній 

освіті [5] і науці. Вона відображає сутнісні й парадигмальні зміни в 

професійній свідомості, що зумовлено «антропологічним поворотом» в 

соціогуманітарній і науковій сферах. Наше бачення необхідності ан-

тропологізації знань про здоров’я  уявляється як значима складова ме-

тодології розвитку здоров’язбережувальної компететності вчителя фі-

зичної культури в умовах післядипломної світи і є відповідним антро-

пологічно орієнтованій постнекласичній парадигмі [1] та антропологі-

чним і гуманістичним традиціям української і світової педагогіки. Ан-

тропологізація, яка спрямована на формування в людині людського, 

людино мірного, висвітлюється нами як шлях до олюднення педагогі-

ки здоров’я і здоров’язбережувальних знань через розширення в їх 

складі смислів і значимості духовного, антропологічного, гуманістич-

ного, кордоцентричного і культурного вимірів. Вона також розумієть-

ся як системний чинник протидії деантропологізації, деонтологізації та 

спрощенню людини. 

 Вказана проблематика в науковій педагогічній літературі висві-

тлена недостатньо, що разом із теоретичним значенням та практичною 

необхідністю визначає наше дослідження як актуальне. 

Метою нашого дослідження було визначення шляхів форму-

вання методології розвитку здоров’язбережувальної компетентності 

вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти на основі 

діяльнісно орієнтованої актуалізації і рецепції проблематики атропо-

логізації здоров’язбережувальних знань. 
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Виклад основного матеріалу. Людиномірний шлях до збере-

ження здоров’я людини, до гармонізації її самої та взаємодії зі світом 

ми перш за все бачимо через культурно-освітній процес антропологі-

зації, який тепер є значимим метадисциплінарним трендом [3]. Даний 

напрям в наших культурно орієнтованих педагогічних і епістеміологі-

чних трансформаціях здоров’язбережувальних знань і когнітивної 

сфери педагога визначається як приорітетний та інноваційний [7]. То-

му в структурі здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізич-

ної культури нами виділяється як значимий –  антропокультуриний 

компонент. Теоретичним підґрунтям вказаних візій є роботи 

А. І. Зазюна [2], М. Фуко, а також М. Шелера, К. Г. Юнга, М. Бердяєва, 

Е. Фрома, Е. Хола, М. Мосса, Г. Сковороди, Л. С. Франка, В. Франкла, 

Ю. М. Федорова, М. Хайдегера, К. Ясперса,  В. Г. Кременя та ін..   

Антропологізацію здоров’язбережувальних знань ми розуміємо 

як комплекс культурно-освітніх трансформацій, які спрямовані на фо-

рмування у вказаних знаннях якісно нових характеристик на основі 

антропологічно-ціннісних смислів, інтенцій, контекстів та антропно 

орієнтованого розширення і поглиблення наявного змісту. Вказані ме-

таморфози здоров’язбережувальних знань можуть бути реалізовані 

через інтеграцію культурних, педагогічних, епістеміологічних, герме-

невтичних трансформацій і впливів, що нами розглядаються як інно-

ваційний освітній процес антропоцентричної спрямованості. Основни-

ми є операції  актуалізації, рецепції, трансферу, екстраполяції, інтерп-

ретації, тлумачення, інтеграції, аплікації знань про здоров’я і людину, 

розглянуті в широких антропологічних і дотичних до них смислових 

контекстах, духовних, ціннісних, екологічних, вітальних, екзистенцій-

но-креативних [6], екзистенційно-аксіологічних [1] та ін.. 

Необхідно відмітити, що вказані операції стосуються не тільки 

впливу на змістовну складову знань. Вони, перш за все, спрямовані на 

антропологічно-ціннісну трансформацію наявних в здо-

ров’язбережувальних знаннях ідей, інтенцій, знаннєвих передумов 

формування когнітивних установок, цінностей і смислів, а також на 

відповідні метаморфози того емоційного заряду і контекстів, які ці 

знання несуть і формують. Особливо значимими в процесах антропо-

логізації є привнесення в знання про здоров’я смислів та інтенцій доб-

ра, любові і милосердя, які ми розглядаємо як центральні складо-

ві антропологічно орієнтованої онтологічно-смислової осно-

ви розвитку здоров’язбережувальної компетентності. 
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Уточнуючи необхідно відмітити, що особливо значимими є ан-

тропологічно-ціннісно орієнтовані репрезентації та герменевтизація 

знань, а також використання герменевтичної рефлексії в методології, 

методиці і в навчальному процесі для ефективного включення знань та 

практик збереження здоров’я в інтелектуально-ціннісний компонент 

здоров’язбережувальної компететності. Такі педагогічні стратегії обу-

мовлюють певний антропологічно спрямований вплив не тільки на 

семантику, структуру і зміст здоров’язбережувальних знань але й ви-

значають також трансформацію їх смислових контекстів, інтенціона-

льності та форм репрезентації. Загалом, окрім формування базисних 

уявлень про цілісний антропний образ людини як поліонтологічної, 

телеологічної і мудрої істоти, що має добре серце, антропологізація 

спрямована на розвиток і зростання екзистенційного, герменевтичного, 

рефлексивного, креативного, репрезентативного, інтелектуального, 

комунікативного, евристичного, смислового та аксіологічного потен-

ціалу здоров’язбережувальних знань. 

В контексті вище сказаного зростає аксіологічна і гуманізуюча 

роль педагогіки добра А. І. Зязюна [2], яка є тим культурно-освітнім 

напрямом, що антропологізує, гуманізує і онтологізує освіту та робить 

її екзистенційно наповненою і цікавою культурно-освітньою практи-

кою. Смислове ядро цієї освітньої системи сформоване на основі ідей 

добра, людяності і людиномірності, що визначає її потужні  соціально-

перетворювальний, методологічний і практично-діяльнісні потенціали. 

Висновки: 1. При формуванні методології розвитку здо-

ров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури ан-

тропологізація визначається як основний смислоформуючий методо-

логічний напрям, який інтегрує філософсько-педагогічні, етичні, куль-

турологічні, герменевтичні та епістеміологічні стратегії трансформації 

знань про здоров’я, а також визначає антропологічно-ціннісні впливи 

на когнітивну і особистісно-психологічну сфери вчителя і на його 

професійно-технологічні установки та інтенції. 

2. Антропологізацію здоров’язбережувальних знань ми розумі-

ємо як комплекс культурно-освітніх трансформацій, які спрямовані на 

формування у вказаних знаннях якісно нових характеристик на основі 

антропологічно-ціннісних смислів, інтенцій, контекстів та розширення 

антропно орієнтованого змісту. 



  

 

НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА І.А.ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО СОРАТНИКІВ ТА УЧНІВ 

 

190 
 

3. Педагогіка добра А. І. Зязюна нами розглядається як ефектив-

ний антрополоічно орієнтований і культуровідповідний культурно-

освітній напрям, який може бути впроваджений у практику післядип-

ломної освіти для розвитку здоров’язбережувальної компетентності 

вчителя фізичної культури і перш за все для формування таких освіт-

ньо значимих рис вчителя як доброта, сердечність, відповідальність, 

людяність, милосердя, інтелектуальна совість. В контексті реалізації 

ідей антропологізації в нашій методології добро, милосердя, людя-

ність, сердечність та любов до людей розглядаються як специфічні 

онтології та інтегративно репрезентуються у форматі антропологічно 

орієнтованої онтологічно-смислової основи розвитку здо-

ров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ І.А.ЗЯЗЮНА В СУЧАСНІЙ 

ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ 

 

 Постановка проблеми. Стратегія творення сучасної «нової 

української школи»  має передусім передбачати утвердження пріори-

тетності завдань щодо розвитку громадянина як високоморальної, ін-

телектуальної і патріотичної особистості, що є носієм української ку-

льтури, духовної традиції, національної пам,яті. Адже освіта, яка ґрун-

тується лише на професійних компетентностях, без виховних ідеалів 

не зможе забезпечити належний розвиток і прогрес людини і суспільс-

тва. Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості 

мусить здійснюватися насамперед на історичному досвіді, спадщині 

національної культури, героїці і звитягах власного народу, на ідеалах 

свободи, суверенності і соборності України.  

Основна мета. Визначаючи основні шляхи реформування су-

часної української освіти, слід виокремити сутнісні аспекти завдань 

оновлення  національної школи, сформовані на початку нашої Незале-

жності в Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ 

століття»). У ній наголошувалося про необхідність «подолання дева-

львації загальнолюдських гуманістичних цінностей та національного 

нігілізму, відірваності від національних джерел», а «національна спря-

мованість освіти полягає у невіддільності освіти від національного 

грунту, її органічному поєднанні з національною історією і народними 

традиціями, збереженні та збагаченні культури українського народу». 

(1) Хоча на шляху реалізації цих суспільно значущих завдань здійсне-

но чимало продуктивних кроків у політично-правовій, науково-

методологічній, організаційно-педагогічній, навчально-методичній 

сферах, актуалізовано низку важливих культурно-освітніх проблем, 

слід визнати про недостатні зусилля держави, громадянського суспіль-

ства, наукових, освітньо-виховних інституцій щодо виховання націо-

нально свідомої, конкурентоспроможної і патріотично налаштованої 

української спільноти. У суспільній свідомості  продовжують зберіга-

тися   ознаки живучості  тоталітарних, ідеологічних, політичних руди-

ментів, що передусім зумовлено бездержавним статусом України, де-

націоналізаційними процесами, нищенням національної української 

культури, мови, історії, традиції. Серед багатьох чинників, які реально 
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покликані змінювати недосконалі процеси і підходи до формування 

національно-культурної ідентичності і світоглядних ціннісних орієн-

тирів, важливе місце в освітній політиці має бути відведено культур-

ним, мистецьким, історико-краєзнавчим інститутам як засадничим 

сферам у реалізації Стратегії національно – патріотичного виховання 

молоді на період до 2020 року. 

Основний зміст. Проблема «насичення» освіти культурою ста-

ла визначальним напрямом у творчості відомого вченого-педагога Іва-

на Зязюна. У «Педагогічній майстерності» він писав: «Освіта не зво-

диться ні до суми знань, ні до набору певних дій.. Основна мета і про-

дукт освіти – людина, яка володіє логікою науки, культурою..». (2) Для 

сучасної освіти інтеграція з культурними інституціями є надзвичайно 

актуальним завданням. А індикаторами ефективності реалізації заходів 

із цієї проблеми є, зокрема, як зазначено в Стратегії, і збільшуваність 

відвідуваності закладів, що популяризують культурно- історичні та 

мистецькі традиції Українського народу, а також експозицій музеїв.(3) 

Безперечно, що роль музеїв виходить далеко за межі лише цього, хоча 

і надважливого, напряму. Їхня місія полягає в підвищенні рівня знань, 

моральної, духовної вихованості, громадянськості суспільства, а також 

у державотворчих процесах. Тому відсутність, незатребуваність, неви-

користовуваність музеїв у соціокультурному середовищі дуже збід-

нюють його виховний, пізнавальний, творчий потенціал.  І.Зязюн у 

період, коли в силу різних причин в Україні розпочалися процеси руй-

нування виховної інфраструктури, так писав про причини загострення 

сучасної кризи дитинства: «і якщо раніше в мікросоціумі налічувалось 

до 10-15 суб,єктів, котрі тією чи іншою мірою працювали з дітьми, 

підлітками та молоддю, то сьогодні їх практично немає». (4) Для якіс-

них змін в українській освіті, культурі дуже важливо в умовах фінан-

сово-економічної і політичної кризи унеможливити скорочення мережі 

закладів, зокрема  музе́їв України,  які направлені на формування роз-

витку людини, її духовного, інтелектуального багатства. Адже саме 

вони зберігають унікальні колекції, експонати, предмети, значущі цін-

ності й інформацію про світову, національну культуру та історію. Ефе-

ктивне використання музейної справи для суспільного блага має стати 

пріоритетом  культурної, науково-освітньої діяльності.  

В освіті необхідне активне впровадження музейної педагогіки 

для удосконалення навчально-виховного процесу, долаючи негативну 

усталену практику відірваності культурного середовища від освітніх 

закладів. Від держави як від основного суб,єкту культурної політики 
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залежить якість художнього життя суспільства, наскільки оптимально 

в інтересах людини і нації творитимуться головні компоненти – світо-

гляд, світосприймання, світовідчуття та формування загальнонаціона-

льної картини світу. Очевидно, що музейна педагогіка  асоціюється 

передусім  як галузь, що здійснює культурно-освітню діяльність, об-

слуговує школу, навчальні заклади через контакти з учнями, студента-

ми, педагогами. Цей напрям є традиційним щодо функціонування саме 

такої форми комунікації, налагодження контактів і діалогу музейної уста-

нови з людиною. Проте цієї усталеної  форми  культурно-освітньої  діяль-

ності  недостатньо, щоб давати характеристику музейній педагогіці.  Важ-

ливим її складником  має  стати також  науково-практична  діяльність су-

часного музею, що зорієнтована на вивчення культурної спадщини, її  

історичного, наукового, пізнавального, виховного, практичного характеру, 

передачу  художнього досвіду через педагогічний процес.  

Виховання громадянина – ось  найбільш значуща місія музею і 

школи. В історичному аспекті вона уподібнюється до ролі античного 

театру, в якому виховання громадянськості було стержневою лінією 

творчості. Безперечно, сутність музейного середовища вже саме по 

собі містить потенціал  для розвитку людини. Якими б поняттями не 

наділялися музейні функції, перші контакти музею і особистості  фор-

мують педагогічну дію. Музейна педагогіка стає реальністю, коли лю-

дина набуває статусу учасника музейної комунікації, а працівник уста-

нови, ввійшовши в контакт з людиною не може не бути водночас і ку-

льтурологом, і педагогом, і психологом, оскільки він розпочав діяти в 

ніші складної суспільної моделі  – «людина-людина». Ефективність у 

цій сфері ставатиме кращою, коли зацікавлені суб,єкти надаватимуть її 

організованої й осмисленої  дії. Тому, розглядаючи проблему оптимі-

зації місця музейної педагогіки в суспільному вихованні, в освітніх, 

пізнавальних, наукових процесах необхідно розширити ареал бачення 

її сутності, враховуючи культурно-освітнє, наукове, світоглядне, прак-

тичне, цивілізаційне й громадянське призначення. Потрібна свідома 

синергія зусиль освітньо-наукових і культурно-художніх інститутів, 

направлена на формування в суспільстві поважного ставлення до цін-

ностей музейної культури, підвищення її соціального статусу, вироб-

лення позитивної мотивації у громадян, особливо молоді. Адже в умо-

вах «мас-культурного» інформаційного перенасичення і звуження в 

Україні можливостей для використання учасниками освітнього проце-

су культурної інфраструктури,  ускладнюється продуктивна  комуніка-

ція. Традиційні способи і зусилля вмотивовувати відвідувачів часто не 
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спрацьовують для досягнення бажаних результатів. Треба володіти 

новітніми знаннями, належною інформацією, про суб,єктів-

відвідувачів музеїв.  Важливим аспектом для сучасної музейної педа-

гогіки стає: вивчення(психологічне, соціальне, педагогічне, культурне, 

ідеологічне) очікуваної аудиторії, обізнаність із  розвитком особистос-

ті, її інтересами, запитами, бажаннями і суспільними мотиваціями; 

оптимальний вибір музейних установ, зміст їхніх експозицій, програм, 

методик роботи; створення задля суспільних інтересів дієвої інфра-

структури культурних, освітніх, громадських, самоврядних і владних 

інституцій.  

Освітяни мають досконало володіти знаннями з історії музейної, 

музейно-педагогічної думки, а музейники – психолого-педагогічною 

культурою, соціальними проблемами. Отже, музейна педагогіка сього-

дні потребує міждисциплінарних підходів, системи універсальних і 

специфічних знань з опертям на різні галузі життєдіяльності. Актуаль-

ним для вітчизняної освіти є впровадження досвіду   ряду європейсь-

ких держав, які розглядають роль музеїв як консолідаторів нації, буди-

телів народного духу, інститутів національної пам,яті, оберегів і твор-

ців національної душі. Музеям відводяться важливі функції науково-

просвітницького, освітнього, ідеологічного, державотворчого характе-

ру, виконуючи етичні, естетичні та громадянські завдання. Музеї діють 

передусім як  своєрідні центри духовної, інтелектуальної культури, 

патріотичного виховання народу. Незважаючи на природно-історичну 

різноманітність світу слід визнати універсальність «обов,язку» музей-

ної педагогіки, яка стверджує, що «всі культури і цивілізації здатні 

внести свій доробок у сталий розвиток» для життя в гармонії Людини з 

Людиною і Природою. Для цього народи і держави мусять сприйняти 

гуманну цивілізаійну концепцію, яка опирається на цінність бути «від-

повідальним за все живе». Порятунок власної душі, національної куль-

тури й історії, традиції, ідеалів кожного народу є аксіомою й етичним 

правилом для сучасного світу. Цим культурним обробітком Особистості 

мусить бути перейнята і музейна педагогіка.  

Висновки. В Україні, яка переживає сьогодні складні випробо-

вування, доступ Народу до національної культури, правдивої історії 

стає чинником національної безпеки, оскільки від цього в значній мірі 

залежатиме рівень свідомості, патріотичного і громадянського вихо-

вання, Освіта і музеї, щоби консолідувати суспільство, мусять «гово-

рити» із своїм народом однією мовою. Зміст, експозиції, подача мате-

ріалів і оцінки не можуть мати полярне трактування історичних подій, 
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культурної спадщини, місця і ролі особистостей. На рівні культурно-

освітньої політики держави слід значно посилити і соціальний 

статус інститутів музеєзнавства, і роль музейної педагогіки у ви-

хованні нації, а також осучаснити зміст й ідеологію музейної спра-

ви, спрямувавши їх на удосконалення національно-патріотичного 

виховання.  

Тому перспектива педагогічних досліджень має формуватися, 

зокрема,  навколо значущих проблем ролі і місця: а) музейної  педагогіки 

у націє-державотворчих процесах; б) національної  і світової культурної 

цивілізаційної спадщини  в освітніх стратегіях «нової української школи»; 

в) інноваційних форм, напрямів, засобів у навчально-виховному процесі у 

вимірі впровадження цінностей музейної педагогіки. 
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КОЗАЦЬКА МОДА В СУЧАСНІЙ ЕСТЕТИЦІ 

 

Сучасний стан нашого суспільства характеризується зростанням 

етнічної свідомості народу, посиленням його інтересу до вітчизняної 

історії та культури. У цей період особливо вагомого значення набува-

ють загальнокультурні фактори, що впливають на формування мента-

літету українців, збереження їх самобутності через рідну мову, тради-

ційний одяг, звичаї та обряди предків.  

Глибина та багатство української культури та традицій дійсно 

вражають. Сьогодні майже у кожного українця є вишиванка, а з кож-

http://www.president.gov.ua/documents
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ним роком етно-мотиви у суспільстві стають все більш популярними 

та модними. Це проявляється у всьому – в одязі, аксесуарах, прикра-

сах, сувенірах, інтер'єрі. Навіть у культурі спілкування. Етнічний одяг 

став «родзинкою» образів сучасної вуличної моди. Етнічні елементи 

долучаються до джинсів і до шортів, застосовуються зі спідницею і в 

костюмі – молодь успішно створює свій стиль. Зараз, у часи, коли Ук-

раїна обороняє свою незалежність, вишита сорочка не лише модний 

тренд, а й спосіб національної ідентифікації, повернення свого націо-

нального обличчя. Сьогодні козацькими чубами нікого не здивуєш, 

старовинна козацька зачіска отримала друге сучасне народження. Осе-

ледець Запорізької Січі зараз вже став трендом серед молоді. Такі осе-

ледці можуть бути різних форм і модифікацій: «чубатих» хлопців» 

можна побачити скрізь в Україні – у Львові та Житомирі, Одесі та Ха-

ркові. Наприклад, олімпійський чемпіон з боксу Олександр Усик сво-

єю візитною карткою зробив оселедець. До речі, срібний призер Олім-

піади в Лондоні, ще один український боксер, Денис Беринчик теж 

виступав з оселедцем. Можна сміливо говорити про якусь вже устале-

ну моду на оселедці, яка підкорила Україну. 

Мода (франц. mode, від лат. modus – міра, правило) – панування 

в певний час тих чи інших смаків щодо одягу, предметів людського 

вжитку тощо.[3,С.238]. Однак при вживанні слова мода, яким завжди 

мається на увазі постійне і з позицій розуму недостатньо зрозуміле 

прагнення до зміни всіх форм прояву культури, зазвичай мають на ува-

зі саме одяг. 

Історія моди так само стара, як і історія костюма. З того момен-

ту, коли людина відкрила значення одягу як засобу захисту від не-

сприятливих впливів природи, залишалося небагато культурних кроків 

до тих пір, поки вона не почала міркувати про її естетичні та стилізую-

чі функції, почала сприймати одяг як важливий елемент світу прекрас-

ного і досконалого. Одяг став тим об'єктом, в якому людина, очевидно, 

найбільш безпосередньо та яскраво змогла висловити свій художній сві-

тогляд. Таким чином, одяг людини – це зовсім не оболонка, зовнішня 

ознака чи випадкове, несуттєве додавання: він у набагато значнішому 

ступені, на наше переконання, ніж решта з речового оточення людини 

(меблі, квартира, предмети побуту), являє собою безпосередній символ її 

індивідуального існування, а також свідчить про існування певної соціо-

культурної групи, цілої нації чи визначеної культурної епохи. 

Іммануїл Кант, описуючи моду, ключовими у визначенні понят-

тя «мода» вважає корінні зміни в способі життя людей: «Виходячи з 
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самого поняття, можна сказати, що будь-яка мода – це мінливий образ 

життя». Інший філософ і соціолог Георг Зіммель у своїй «Філософії 

моди» (1904) доводить відмінність між власне модою й одягом і розу-

міє моду як важливий насамперед соціальний феномен, який проявляє 

себе у всіх сферах життя суспільства, водночас одяг розглядається ним 

лише як одна з цих соціокультурних сфер. Він стверджує, що мова, 

манери і багато іншого також схильні до впливу моди, проте в центрі 

його дослідження все ж постає одяг. Сучасний філософ Жиль Ліпове-

цький 1 багато в чому згодний з Зіммелем і стверджує щодо моди на-

ступну тезу: «Мода – це певна форма соціальних змін, яка не залежить 

від певного об'єкта. Вона в першу чергу є соціальний механізм, який 

характеризується своєрідною короткостроковістю і більшою чи мен-

шою мірою мінливості і впливає на вельми різноманітні сфери життя 

груп осіб »[1, C.11] 

З цієї точки зору, стає зрозумілим потяг сучасної молоді до одя-

гу предків. Популярна сьогодні «вишиванка» – мала частина наявної 

української культурної спадщини, що відображає лише частку колори-

ту козацької старшини.  

Цікавим стає дослідити, як змінювався одяг у Запорізьких коза-

ків, які важливі еволюційні періоди і знахідки були у ньому. 

Д. Яворницький у своїй знаменитій «Історії Запорізького козацтва» 3 

досліджує еволюцію козацького одягу, або скоріше, у наших термінах, 

козацької моди.  

За словами визначного історика, одяг запорізьких козаків поча-

тково був надто простим, оскільки на початку свого історичного існу-

вання запорізькі козаки не могли поважно навіть думати про те, щоб 

займатися своєю зовнішністю й виряджатися в дорогі «шати», козак і 

злидні тоді були синонімами. Таким чином, український одяг козака 

речовинно і ментально втілював його світогляд: прагнення до свободи 

та ненависть до багатіїв-панів. Доброта і порядність, безкорисливість і 

висока самодисципліна, щедрість і совість, повага і чуйність – прита-

манні запорожцю головні чесноти. 

Але з плином часу змінювався світогляд та змінювалася і коза-

цька мода. Д. Яворницький зазначає: «з одного боку вдалі війни, з дру-

гого й сам розвиток життя багато змінили в поняттях і побуті запорізь-

ких козаків: розбивши татар чи турків, пограбувавши панів чи євреїв, 

козаки, повертаючись на Січ, привозили з собою безліч грошей, одягу 

й дорогих тканин». Одяг стає наочним втіленням перемог над ворогом 

і підкреслює нове світосприйняття та саморозуміння, самоповагу запо-
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різького козацтва. Звернемось знову до свідчень Д. Яворницького: 

«Шапка на запорожцеві оксамитна, червона з кутами, а околиця за-

вширшки зо три пальці, сіра чи чорна; згори у нього жупан з найдоро-

жчого червоного сукна, горить, як вогонь, просто очі сліпить, а знизу 

черкеска з вильотами, або синя, або голуба; штани сукняні сині, широ-

кі – так і висять майже над носками чобіт; чоботи червоні; на ладунці 

золото чи срібло; навіть перев'язь у позолоті, а шабля при боці вся в 

золоті – так і сяє. Йде і землі не торкається».[4, C 162] 

На якомусь етапі розвитку козацької моди одяг стає важливим 

мотиваційним чинником. «Багатий одяг запорожців при їхніх поїздках 

на Україну, – справедливо зауважує Каховський, – часом був не більш 

ніж розкішним etalage11 у магазині для приманки покупців. Багато 

хто, спокусившись запорізькою розкішшю, йшов у свою чергу шукати 

здобичі й слави і примножувати собою запорізьке військо та його зна-

чення».[2, C.164]Тобто ми можемо констатувати, що одяг стає части-

ною іміджу козака, але справжній козак залишається поза межами ли-

ше модної оболонки, прагнучи передати через одяг своє прагнення до 

незалежності. 

Таким чином, можна зазначити, що козацький одяг (мода) є  

складовою сучасної естетики, із залученням до неї козацької старо-

винної моди відбувається зміна світогляду сучасної людини. Козацька 

мода також нами розглядається як унікальний феноменом української 

культури у ретроспективі і потребує подальшого філософського та 

культурологічного  дослідження.  

Традиційне українське вбрання – один із символів українства, 

складова, без якої немислима національна ідентичність українського 

народу. Одна з головних ролей національної культури – у самопізнан-

ні, самотворенні українського народу з метою збереження його націо-

нально-культурної самоідентифікації через народний одяг є неоцінен-

ною, бо коріння народних традицій прадавнє і міцне. Козацька мода 

відіграє таку роль по самовідтворенню національної культури і націо-

нального світогляду. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ   ОБГРУНТУВАННЯ 

ЕВРИСТИЧНОЇ МОДЕЛІ  ОСОБИСТОСТІ ЛІДЕРА 

 

В статті розглядаються важливі аспекти соціально-

психологічного обгрунтування евристичної моделі особистості лідера 

в контексті її зв’язку з умовами навчальної діяльності студентських 

груп та їх життєдіяльності. Такий підхід  актуалізує  творче відтво-

рення лідерської діяльності у напрямку покращення навчання і життє-

діяльності студентських груп. Викладається  комплекс  компонентів     

змісту евристичної моделі особистості лідера, які у своїй єдності  ви-

значають її структуру.  

Аналіз проблеми в наукових  джерелах  свідчать про те, що 

ефективність лідерської діяльності,  в найбільшій мірі,  визначається  

евристичним  підходом – оновленими, творчо спільними діями   і сто-

сунками лідера і членів  певної групи  студентів.  Автори  Великої 

психологічної енциклопедії  акцетують увагу на  евристичній діяльно-

сті лідера, яка   характеризується  спільними, творчими роздумами, 

креативними соціально-психологічними стосунками в певній групі [2].   

Найважливіші  науково-теоретичні   аспекти  обгрунтування  

евристичної моделі особистості лідера є  у працях А.В. Петровського  і 

М.Г.  Ярошевського, Е.С.  Кузьміна, В.Е.  Семенова, В.В.  Ягупова, 

Маслоу А. та ін. Психологи  визначають  думку, що саме подібна мо-

дель, яка постає  у соціально-психологічному аспекті, повинна мати 

універсальну  структурну побудову [3,4,5,6].  Своєрідну соціально-

психологічну позицію, щодо моделі, виклав Вірджинія Н. Квін, на ду-

мку якого  вона сприяє  взаємодії множини компонентів у цілісній сис-

темі лідерства [1].   
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Напрацьовані науковцями точки зору, свідчать про те, що   об-

грутування   та створення соціально-психологічної   структури еврис-

тичної моделі  особистості лідера є особливо, актуальним завданням. 

Звідси, основною метою статті є  розкриття  аспектів соціально-

психологічного   обгрунтування  структури евристичної моделі особи-

стості  лідера  з  основною потребою – досягти креативного, продук-

тивного результату  в  лідерській дяльності.  

Виклад основного  матеріалу. Аналіз роздумів науковців і вла-

сного досвіду вивчення лідерської діяльності,  дозволяє  при обгрунту-

ванні моделі особистості лідера, брати до уваги  ті значущі  компоне-

нти, які, по-перше, складають основу  її структурної побудови, допов-

нюючі один  одного, а по-друге,  і їх критерії, що визначають  сутність 

креативної реалізації  певних компонентів.   

Одним із важливих  компонентів евристичної моделі особис-

тості  лідера  є  його установка на модифіковану соціалізацію  в се-

редовищі  студентів, яка  визначається критеріями:   регуляцією 

соціальної поведінки,  підвищенням соціального статуса  лідера,  креа-

тивністью  стосунків у студентському середовищі, вдосконаленням  

групової  атмосфери та ін.  Публікації  науковців свідчать, що  еврис-

тична  модель особистості лідера   краще  обгрунтовується  компонен-

том   еталонної  лідерської діяльності, в якій  лідер  повинен  реалі-

зувати наступні критерії:  духовні цінності, нормовані гуманні стосу-

нки, доброзичливу  групову дружбу,  вдале прийняття рішення, прави-

льне уявлення про  креативність дій особистості. На  їх  основі фор-

мується  своєрідний особистісний  і груповий  еталон   лідерства – яск-

раве  джерело  покращення життєдіяльності студентських груп. 

Не менш важливо, щоб  в  лідерській діяльності оптимально  

відбивалися зразкові  індивідуально-психологічні особливості особис-

тості лідера.  Саме  вони повинні складати  особливий зразок особис-

тості лідера, який  і є,  важливим  компонентом  евристичної моделі 

лідера.  Цей  компонент визначається такими критеріями:  доскона-

лим  еталоном  поведінки, продуктивним мисленням,  зразковою ви-

нахідливістью, демонстрацією нестандартних дій  і контактів, ухва-

ленням   розумного рішення в проблемній ситуації та ін. Суттєво, осо-

бливий  зразок особистості  лідера,   постійно  підтримувати  та  вдос-

коналювати   за  наступними умовами: розвитком продуктивної  акти-

вності;  моделюванням креативних, корисних  дій; пошуком  цікавих  

стосунків для  членів групи;  зразковим виконанням лідерських функ-



  

 

НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА І.А.ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО СОРАТНИКІВ ТА УЧНІВ 

 

201 
 

цій;  винахідливистью  при   виході  із скрутного становища, втіленням   

прийомів  еталонного    навчання  та  ін.  

На думку досвідченних  психологів  як  педагогів,  важливо,  

щоб евристична модель  особистості лідера  і його лідерська діяльність  

у навчально-виховному  процесі  визначалася   трьома  основними, 

тісно пов’язаними  компонентами: поведінковим, емоційним і ког-

нітивним. 
Кожен із цих компонентів  визначається певними евристичними  

критеріями.  Поведінковий компонент  як соціально обумовлений про-

яв особистості  лідера, включає наступні критерії:  вдалі реакції на 

групові подразники, нормовані дії, комфортні стосунки і відносини, 

ціннісні орієнтації, приємні рольові функції, доброзичливість і друже-

любність у своєму статусі, ефективна регуляція поведінки. Емоційний 

компонент, передусім, визначається позитивним психічним станом  

лідера,  який, як  правило, фіксується, наступними  критеріями: осо-

бистісною чутливістью, задоволеністью стосунками, спокійом в кон-

тактах, позитивним настрієм, яскравістю емоцій, емоційним відгуком, 

почуттям групової радості та ін. Когнітивний компонент особистості 

лідера характеризується  критеріями:  пізнавальними  намірами,  ви-

бірковістью  роздумів  про дійсність, оперативною пам’ятью, адекват-

ністью інтелектуального взаєморозуміння  з  членами  групи та ін.  

Обговорення   проблеми обгрутування  евристичної моделі осо-

бистості лідера  з досвідченими  психологами  як  педагогами, навело 

на   думку,  включення в структуру  подібної моделі  діяльного ком-

понента, який визначається  системою наступних критеріїв:  показом  

еталону  лідерської діяльності,  ідеальним стилем лідерства, особисті-

сними утвореннями: знаннями, уміннями і досвідом,  наміром успішно 

реалізувати себе,  самооцінкою  гідності свого лідерства,  діловитістью 

в судженнях і рішеннях. 

Таким чином, викладений комплекс компонентів і їх критеріїв  

складає, майже,  повноцінне обгрунтування   структури евристичної  мо-

делі особистості лідера,  як  першооснову його  успішного лідерства. 

Висновки : 1. Обгрунтована багатокомпонентна структура ев-

ристичної моделі особистості лідера,  свідчить  про  сучасне, соціально 

– психологічне оновлення лідерства,  орієнтованого, в першу чергу,  на  

креативні  стосунки і  здорові, життєві спрямування  певних студент-

ських груп. 2. Компоненти  викладеної  моделі  відіграють важливу 

роль у прогнозуванні успішної евристичної лідерської діяльності у 

теперішній час.   
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Подальшим  дослідженням обгрунтування  евристичної моделі 

особистості лідера, може  бути вивчення  компоненту професійної 

спрямованості – здатність  особистості лідера демонструвати у своїй 

справі продуктивну психолого-професійну мотивацію.  
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ДУХОВНОСТІ У СПАДЩИНІ І.А.ЗЯЗЮНА  

 

Суть людини – в її духовності. Чим вищий рівень духовності 

окремої людини, групи людей, народу, нації – тим більше в їхньому 

діянні добротворення і менше зла, злодіяння. Саме почуття спонукає 

розум до дії, а дія впливає на результат. З особливим теплом Іван Анд-

рійович писав про своїх вчителі. Класний керівник відіграв провідну 

роль у житті, у духовному розвитку і самовдосконаленні. Залишився 

зіркою першої величини і незабутньою Божою обдарованістю  поваги, 

любові і вимогливості до вихованців. [1, с.13]  

 Будь-яка Людина має у собі  основу, певний корінь, якщо мож-

на  його знищити,  то можна знищити і  людину, можна  знищити на-

цію. А якщо у кожного із нас будуть певні морально-етичні бази, які не 

можна порушити  ні за яких умов то народ буде непереможним. У нас 
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будуть  певні ідеали та переконання які повинні існувати завжди та які 

формують базу всього народ. 

 Іван Андрійович турбувався про педагогічну майстерність вчи-

теля, про виховання духовної, душевної, розумної, успішної, конкуре-

нто-  спроможної, мислячої, працьовитої,  відповідальної  особистості. 

«Майстерність  педагога – в «олюдненні», натхненності знання, яке не 

переноситься із книг у аудиторію, а висловлюється як власний погляд 

на світ. На ґрунті професійних знань формується педагогічна свідо-

мість – принципи і правила, які є засадовими щодо дій і вчинків учите-

ля. Ці принципи і правила кожний педагог виробляє на підставі влас-

ного досвіду, але осмислюючи, усвідомити  їх можна лише за допомо-

гою наукових знань, що потребують систематичного поповнення. Слід 

зауважити, що складність навчання вчителя, набуття професійної ком-

петентності полягає і в тому, що професійне знання має формуватися 

водночас на всіх рівнях: методологічному, теоретичному, методично-

му, технологічному. Це потребує розвинутого професійного мислення, 

здатності добирати, аналізувати й синтезувати здобуті знання у досяг-

ненні мети, уявити технологію їх застосування. [2,с.34-35].        

Професор переконував: Наша праця – це повсякчасна зміна си-

туацій, що викликає то посилене збудження, то гальмування. Учитель 

повинен уміти зберігати працездатність, володіти ситуаціями для за-

безпечення успіху в діяльності і збереження свого здоров’я.[2,с.50].  

Академік стверджував: «У педагогічній дії є два рівнозначні 

суб’єкти за змістовою сутністю – Людина і Людина. Вони мають ство-

рювати один одному відчуття спокою, рівноваги, благополуччя, щастя. 

Як це зробити, знає перед усім педагог. Він має навчити цього своїх 

учнів незалежно від предмета викладання. Навчити ненав’язливо, не-

тенденційно, мимовільно. Навчити своєю Поведінкою, своїм Стату-

сом, своїми Знаннями, Своєю людяністю, своєю Свободою, своєю Лю-

бов’ю, своїм Щастям, своїм Талантом. Я прошу Бога одного – часу для 

добра Людям. Часу не в розумінні життєвої пролонгованості, а часу в 

добі, такій швидкоплинній і обмеженій, що не вистачає приділити його 

Людям стільки, скільки вони того бажають. Я Богові завжди дякую за 

те, що він обрав мене це Добро генерувати і кореспондувати. Шкодую, 

що поряд зі мною він ставив нелюдів, які завжди заважали мені робити 

Добро, терзали мою душу намагалися принизити і знищити. Але Бог у 

мені не помилився. Жодного разу у житті я його не зрадив. З його допо-

могою я завжди перемагав. Можу засвідчити, що жодного разу у житті я 

не мав поразки. Про це добре знають мої недруги, які потерпали, як пра-
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вило, від моєї витримки, але ще більше знають і з того радіють мої щирі 

друзі, разом з якими  я робив і продовжую робити Добро – моє основне і 

єдине багатство на цій грішній і жорстокій  Землі.»[1, с.74]. 

У кожного із нас свій Іван Андрійович! Для мене особисто І. А. 

Зязюн - великий Вчитель, геніальний вчений, справедливий і турбот-

ливий як Господь, вимогливий як життя, взагалі всі найкращі, найве-

личніші, найдостойніші слова які є в українській мові це про нашого  

незабутнього Івана Андрійовича. 

Вперше я побачила цього дивовижного  Українця, на екрані  теле-

візора в березні 1987 року, у передачі із «Останкіно», коли з родиною пе-

ребувала на німецькій землі. Ректор Полтавського педагогічного інститу-

ту потужно презентував свої ідеї та напрацювання. Моє серце переповня-

ла радість, що на нашій українській землі є такий  діамант! Думала, які 

щасливі студенти, що мають можливість навчатися, а викладачі вишу бу-

ти поряд, працювати та ще і співати разом з ректором. 

Повернувшись в рідний Київ, очоливши експериментальну 

школу-лабораторію Педагогічного інституту ім.М.Горького, нині На-

ціональний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, намагалася  

впровадити  хоч деякі ідеї  Івана Андрійовича в життя нашої школи : 

педагогічний клас і українська пісня. З першого року пошуків намага-

лася переконати своїх колег, що ми, вчителі, зобов’язані бути здатни-

ми виховувати моральні цінності у наших учнів, маємо  навчити лю-

дину  бути Людиною.   

Друга зустріч і з Іваном Андрійовичем відбулася в жовтні 1991р. 

коли він був Міністром освіти. 56 хвилин він подарував звичайному дире-

ктору школи! Розпитав, що робимо в школі-новобудові, як я особисто 

бачу освіту самостійної України, чи підтримують колеги, як допомагає 

Анатолій Іванович Тимчик, в той час і ще багато років, справжній керів-

ник  головного управління освіти  Києва. Розмова була щирою та неви-

мушеною. Відчуття спокою, впевненості, що ми  варті уваги. 

Під кінець зустрічі Іван Андрійович розповів про свій план створи-

ти експериментальні школи Міністерства освіти. Вручив мені свою візиті-

вку, дописавши домашній телефон, запевнив: «Ваша школа буде першою 

експериментальною Міносвіти». Звичайно я запросила Міністра до коле-

жу щоб  мав можливість переконатися, чи ми варті  уваги. 

Захоплена, здивована, зачарована дивовижністю, духовністю, 

простотою, щирістю,  увагою Міністра до звичайного вчителя, обізна-

ністю та стурбованістю шкільними проблемами. Дякуючи Богу за мо-

жливість зустрічі з такою дивовижною Людиною; полетіла осмислю-
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вати та планувати щоб не осоромитися та виправдати  сподівання бути 

справжньою експериментальною школою з новим духом, новим зміс-

том, зокрема виховним. Проте не так сталося як сподівалося! 

Пам’ятаємо початок дев’яностих. Наші «патріоти» з’їли міністра. Іван 

Андрійович перейшов до Інститут педагогіки. 

 В той час наш навчальний заклад здобув новий статус - Україн-

ський колеж (школа ліцейного типу). Творчий потенціал педагогічного 

колективу був на піднесенні. За сприяння А.І.Тимчика, ми провели 

десятиденні інноваційні методологічні курси, на яких докторантка Мо-

сковського Університету методолог С.М.Ляпідевська навчила нас (32 

учителя) користуватися ігротехнікою та, власне, навчила найголовні-

шого -   вміння користуватися своїм розумом, осмислювати свої думки 

і дії, проектувати ситуації успіху на уроках. То було найцікавіше жит-

тя - наш перший  експеримент «Створення умов для самореалізації 

особистості учня та вчителя». Звичайно, у мене з’явилася причина і 

можливість зателефонувати Івану Андрійовичу  та запросити його на 

зустріч до колежанської родини.  

Дорогий для мене гість приїхав 22 лютого 1992 року о 14 годині 

дня та був у нашій школі до 22-ї години вечора. Нам було дивовижно 

цікаво і відповідально, ми ловили кожне його слово! Іван Андрійович 

зустрівся із старшокласниками, розповів їм про патріотизм японських 

старшокласників, про їх відданість глибинним традиціям японського 

народу, про відповідальність за свій вибір життєвого простору. 

При зустрічі із педагогічним колективом  вчений акцентував на 

значущості педагогічної майстерності у просторі школи. Підкреслив, 

що школа навчала і навчає з більшим чи з меншим успіхом математи-

ки, хімії, фізики, літератури, історії – багато дисциплін у розкладі ли-

ше уроків духовності, моральності немає. Усі наші сучасні біди мають, 

як правило, одну причину – дефіцит культури і моральності, дефіцит 

доброти і милосердя, краси людських стосунків. 

 Значний науковий та практичний інтерес мають дані про сти-

мулюючий вплив мистецтва на здібності людей, особливо школярів, на 

їх загальний розвиток, підвищення успішності. З великим навантажен-

ням у школі справляються ті діти, які мають розвинені художні інтере-

си. Музично-естетичний розвиток людини сприяє формуванню волі, 

уваги, спостережливості, пам’яті, уяви, мислення, тобто найважливі-

ших якостей особистості. Закликав всіх присутніх пам’ятати, що ко-

ріння особистості творчої,  духовної,  душевної, розумної, успішної, 

мислячої міцно закладається в дитинстві. Вчителі і батьки зобов’язані 
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навчити школярів на основі знань, вміти забезпечити своє успішне 

життя, а для цього  ми маємо закохати в себе дитину. Доктор філософ-

ських наук розповів і про перебування в Японії, про  її  культуру та 

освіту, про використання народної пісні у вихованні молодого поко-

ління (понад  300 пісень має знати кожен  японець), що пісня -  це і 

виховання і збереження здоров’я, що спів розвиває вміння чути та від-

чувати іншого, формує колективізм, оздоровлює дихальну систему. 

Ми не могли відпустити таку Людину, науковця високого рангу, тож 

запропонували побути ще і в ролі експерта та  переглянути наші пре-

зентації у відеозаписах, які за сприяння  Б.М. Жебровського у нас бу-

ли. Це і зустрічі з людьми різних професій, і презентації конкурсів 

«Учитель року», і презентації  дитячої творчості, і зустрічі у дебатному 

клубі, і спортивні веселі старти, і вісті із кращих уроків за новою, на 

той час, блочною системою 3 по 30 із здоров’язберігаючими техноло-

гіями навчання. Оригінальна методика вирощування знань в основній 

та старшій школі, для учнів 5-11 класів запроваджено навчання за ака-

демічними парами по 90 хвилин відводиться одному предмету, але не 

парами 2 уроки  по 45 хв. а трьома уроками по 30 хв. Це дає змогу 

школярам частіше відпочивати і рідше переключатися з одного пред-

мета  на інший. У колежан  не спостерігається накопичення втоми від 

участі в навчальному процесі. 

Далі було щире і зацікавлене обговорення за чаєм. Оцінка Івана 

Андрійовича нашій педагогічній майстерності була висока. Він дав 

важливі поради для самовдосконалення нашої творчості та розвитку 

самоуправління у колежі. 

Завершили нашу незабутню зустріч угодою про співпрацю із 

лабораторією естетичного виховання Інституту педагогіки. І тут же 

наш дивовижний Зязюн взяв з мене слово скласти кандидатський мі-

німум   та писати  дисертацію. Тож третя зустріч стала для мене новим 

етапом життя.               

Іван Андрійович був переконаний сам, тож переконував інших, 

що праця вчителя співзвучна із роботою скульптора. Скульптор - ремі-

сник шукає проект  і згідно проекту відсікає все те, що не відповідає 

запланованому, а Скульптор – Творець шукає камінь, вдивляється в 

його красу, а потім виточує скульптуру. Тож і вчитель із високою пе-

дагогічною майстерністю має відточувати природні задатки дитини. 

Вчений стверджував, що місце народження - Божий рай, центр 

Всесвіту, а Родина – Божий осередок духовності, людяності, життєвої 

правди  і правдивості. Основне педагогічне кредо батьків Івана Андрі-
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йовича «Твоє Щастя в твоїх руках. Педагогічні можливості батьків 

були безмежними, - стверджував автор книги « Педагогіка добра», а 

вплив батьків збережеться на все життя і вилучити його з духовності 

людини неможливо. Свято зберігаючи культуру предків і християнсь-

ку віру в Ісуса моя родина  прищепила мені вміння виживати за будь-

яких життєвих негараздів, дотримуючись правил надзвичайно гуман-

ної християнської етики…[ 1,с.15 ]. 

Ще й досі тривають суперечки про великі виховні можливості 

християнської педагогіки й співпрацю між Церквою та школою в ца-

рині розвитку духовного світу особистості школяра; ще й досі вирі-

шуються питання правового врегулювання присутності Церкви в шко-

лі; ще й досі більшість  освітян побоюється відмовитися від анахроніч-

ної ідеології атеїзму й говорити з дітьми про Бога. Але плин часу не 

спинити, і не спинити нашої духовної онови, як не спинити й побож-

ного та христолюбного народу українського на шляху відновлення ним 

своєї духовної самобутності. Віримо, віруємо свято й незрушно: голо-

вна запорука відродження України – у поверненні до її християнських 

коренів, до її істинної високодуховної сутності, у поверненні до Бога. І 

започаткувати цей процес має саме школа, але школа одухотворена!  

«Велика трагедія народу, коли він помирає від засухи, голоду, 

злиднів, економічної кризи.  Причин тут декілька. Скажімо, засуха, 

голодомор-геноцид, обмежені голови політиків. У стократ більша тра-

гедія народу, коли він живе мертвим, коли душа його не збагнула вла-

сних історичних надбань культури. І тут причин декілька. Але основна 

із них – розумні голови політиків, бо таким народом легко керувати, 

легко його зробити найдешевшою рабською трудовою силою в світі. 

Не дивно, що у країні ставлення до культури, освіти стає адекватно 

найзлішим  ворожим силам або паразитам.[3, с. 31]. 
Тож виховання  вільної конкурентно спроможної Я – особистос-

ті, громадянина України здатного жити зі своїми життєвими потреба-
ми за свої надбання від своєї духовно-матеріальної діяльності, а не 
розраховувати на когось. 

Відповідно необхідні нові підходи до взаємин: збагачуватися осві-
тою, обміном інтелектом, інформацією, досвідом промислового виробни-
цтва, досягненнями в культурно-мистецьких галузях, спорті. А в цілому – 
обміном конкурентоспроможністю: можна так – можна краще. 
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Черкашин А.І., Бондаренко К.О. 

м. Харків, Україна 

 

ПРОФЕСІЙНА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Постановки проблеми. Вивчення особливостей формування 

професійної індивідуальності особистості – це та сфера психологічних 

знань, інтерес до якої є постійним як в теоретичних, так і практичних 

аспектах. Відзначимо, що розвинені індивідуальні особливості студентів 

мають самостійну цінність не тільки в період навчання в технічному ВНЗ, 

а й в період майбутньої професійної діяльності на промисловому підпри-

ємстві. Специфіка формування професійної індивідуальності студентів у 

багатьох аспектах залишається суперечливою проблемою. 

Аналіз літератури. Розвиток професійної індивідуальності 

вивчали багато видатних вчених: Б.Г. Ананьєв, Ж.Б. Богдан, І.А. 

Зязюн, Н.В. Кларін, Є.О. Клімов [1], Т.В. Гура, О.А. Ігнатюк, С.Д. 

Максименко, В.С. Мерлін, М.О. Моляко, В.Ф. Моргун, Н.В. 

Підбуцька, Н.А. Побірченко, Г.В. Попова, В.В. Рибалка, О.Г. 

Романовський, С.Л. Рубінштейн [3], В.М. Русалов,  О.Г. Солодухова, 

Л.Н. Собчик, В.О. Татенко, А.І. Черкашин [4, 5], Ю.М. Швалб та ін. 

Мета дослідження. Емпірично дослідити особливості профе-

сійної індивідуальності студентів вищого навчального закладу. 

Виклад матеріалу. Поняття «професія» і «індивідуальність» 

розглядаються нами у контексті індивідуального внеску особистості в 

розвиток професійної діяльності.  Психологічний зміст професії розк-

ривається в працях Є.О.Климова. При цьому вченим підкреслюється, 

що в професії люди мають одну базову систему цінностей. У дослі-

дженнях Є.О.Климова поєднуються сутнісні ознаки професії, які 

зв’язані з виділенням (або уточненням) самого об’єкту і предмету 



  

 

НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА І.А.ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО СОРАТНИКІВ ТА УЧНІВ 

 

209 
 

професійної діяльності, розв’язується питання реалізації людиною себе 

як професіонала в певній сфері життєдіяльності.  

Професійна індивідуальність як інтегроване психологічне новоутво-

рення особистості, що набуває сутнісного змісту в умовах професійно-

навчальної діяльності, гарантує майбутньому спеціалісту технічної 

спеціальності творчу активність і підтримку в неперервному розвитку 

пізнавального інтересу до індивідуальних можливостей власної особи-

стості. Якісно новими стають міжособові стосунки, іншого смислу 

набувають ставлення майбутніх спеціалістів технічної спеціальності до 

професійного навчання. На основі цього неодмінно буде розвиватися 

індивідуально-психологічний потенціал сучасних фахівців технічної 

сфери. Зокрема, йдеться про формування професійної індивідуальності 

майбутніх спеціалістів технічної спеціальності [2]. 

Теоретичні уявлення розвитку професійної індивідуальності 

студентів як процесу були викладені у працях С.Л. Рубінштейна, який 

підкреслював, що механізми будь психічної активності (в тому числі 

професійної) складаються не до початку діяльності, а саме в процесі 

самої діяльності. Розвиток професійної індивідуальності студентів як 

процес функціонує і розвивається у дисциплінах різних циклів (соціа-

льно-гуманітарного, професійного, природничо-наукового). Сам про-

цес розвитку професійної індивідуальності студентів вивчається з по-

зиції того, хто навчається, шляхом оцінки системи професійних знань, 

умінь, практичних дій [3]. 

На підставі проведеного теоретичного дослідження нами було 

визначено, що  професійна ідентичність особистості являє собою інте-

гративну якість особистості, яка містить когнітивні, емоційні, поведін-

кові характеристики особистості та визначає ефективність професійно-

го розвитку людини [4]. 

У нашому дослідженні брало участь 94 особи, з них 31 дівчина і 

63 хлопця. Усі вони є студентами Національного технічного універси-

тету «Харківський політехнічний інститут» груп ІТ-55, ІТ-54, ІТ-53, 

ІТ-52 та ІТ-51. У дослідженні використана методика багатофакторний 

опитувальник Р.Б. Кеттелла. 

Таблиця 1 – Результати за методикою «Багатофакторний особистісний 

опитувальник 16PF» 
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        Курс 

 

 

Фактор 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

Середнє 

значення 

А 5 4,7 5,7 4,9 5 5,1 

В 6,6 6,9 6,8 6,8 7 6,8 

С 6,4 6,4 6,7 7 7,3 6,8 

Е 4,8 5,4 6,5 6 6,8 5,9 

F 6 5,6 5,3 5,1 5 5,4 

G 5,9 6 5,8 7 7 6,3 

Н 4,5 5 5,7 6 6 5,4 

I 5,3 5 5 5,1 4,6 5,0 

L 5,9 6 6 6,6 6,5 6,2 

М 5,8 5,7 5,2 4,9 4,6 5,2 

N 5,1 5,6 5,8 5,3 5,7 5,5 

О 4,5 4,8 4,8 5,3 5,1 4,9 

Q1 4,5 5 6,5 5,6 5,3 5,4 

Q2 7 6,8 6,8 7,1 7 6,9 

Q3 6,5 6,3 5,9 6,7 6,7 6,4 

Q4 6,6 6 5,6 6,7 7 6,4 

 

Загальний аналіз отриманих результатів показав, що студенти 

технічних спеціальностей мають схильність до логічного та критично-

го мислення; обирають віддаленість від групи, схильні самостійно 

приймати рішення дотримуються власної думки; переважно зберіга-

ють спокій і розсудливість, емоційно стійкі; є тенденція до більш ригі-
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дної, непоступливої поведінки та оцінки; в них є пріоритетними мо-

раль та совість, акуратність; є схильність обмірковувати свої вчинки і 

йти на обміркований ризик. Також можна визначити прояви гнучкості 

та пристосованості до різноманітних ситуацій. Вони мають досить 

обережний, підозрілий характер, що допомагає уникнути помилок; 

здатність до креативного мислення та тверезо оцінити ситуацію, з ви-

годою для себе; виявлено деяку невпевненість та схильність звинува-

чувати себе, тривожність, але є схильність до підвищення впевненості 

у собі. Фактор «радикалізм – консерватизм» має середні показники, що 

також є ознакою гнучкості та пристосованості респондентів до умов 

оточуючої середи, вони не схильні швидко приймати рішення і спира-

ються як на традиційні погляди так й на новаторські; схильні швидко 

та ефективно організовувати себе та свій простір. 

Висновки. Студенти технічних спеціальностей, за результатами 

опитування мають особистісні якості, які допомагають у точному, 

ефективному, цілеспрямованому виконанні поточних завдань та, вра-

ховуючи помилки або навіть не допускаючи їх, можуть виконувати 

свої обов’язки та розвивати власний професіоналізм. 

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у вивченні соціально-

психологічних чинників розвитку професійної індивідуальності у май-

бутніх спеціалістів технічних спеціальностей, реалізацію індивідуаль-

них властивостей особистості, що забезпечують сформованість соціальної 

відповідальності майбутніх спеціалістів технічних спеціальностей за 

конкурентоспроможність вітчизняної промисловості. 
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РОЛЬ ТВОРЧОСТІ У ВИХОВНІЙ СИСТЕМІ  

ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Постановка проблеми. Важливою проблемою сучасної освіти 

виступає брак уваги до творчого розвитку особистості. Навчання но-

сить здебільшого натаскувальний характер, залишаючи поза увагою 

креативну сферу особистості. Як наслідок людина позбавлена можли-

вості творчого самовираження,  що негативно відбивається на її ста-

новленні як особистості. Тому сьогодні виникає потреба у школі, яка б 

виховувала не автоматів, а особистостей, здатних виявляти власну 

думку, почуття та фантазію. Саме таку школу, що отримала назву 

“Школа радості” створив свого часу видатний український педагог 

Василь Олександрович Сухомлинський, в якій пріоритетна увага при-

ділялася пробудженню творчих сил особистості, її самовираженню.  

Зв’язок проблеми з теоретичними та практичними завдан-

нями. Педагогічна система В. Сухомлинського дає можливість, спи-

раючись на природу дитини, її внутрішній світ виховувати багатогран-

ну, творчу особистість. 

Аналіз публікацій. Незважаючи на те, що ім'я В. Сухомлинсь-

кого майже забуте, тим не менш ідеї визначного педагога-гуманіста 

знаходять своє продовження в працях українських педагогів, зокрема, 

у відомій Концепції педагогіки добра академіка Андрія Івановича 

Зязюна [1].  

Мета даної статті полягає у визначенні ролі творчості  у ви-

ховній системі В. Сухомлинського. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні, виховуючи осо-

бистість, педагог часто забуває про її природне прагнення до самови-

раження та самоствердження. Про це свого часу зазначав американсь-
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кий психолог та педагог А. Маслоу, вважаючи самоактуалізацію осо-

бистості найвищою її потребою [2].  Тієї ж думки притримувався і наш 

український педагог Василь Сухомлинський. Педагог все своє життя 

прагнув до того, щоб людина мала змогу виявити себе, і виявити з 

кращого боку [3]. Тому він вивчав духовний світ своїх вихованців, 

вважаючи, що кожна дитина “по-своєму бачить навколишній світ, по-

своєму сприймає речі та явища, по-своєму думає” [4, c. 93].  

В. Сухомлинський з великою пошаною ставився до дітей та 

їхнього світу, вважаючи Дитинство найважливішим періодом людсь-

кого життя, не підготовкою до майбутнього життя, а справжнім, яскра-

вим, самобутнім, неповторним життям [4, c. 14].  

Саме повагою до дитини, її духовного світу керувався педагог, 

коли створював свою, відому на весь світ, “Школа радості”. В ній на 

відміну від традиційної школи заняття відбувалися не в задушливих 

класах, а на лоні природи. Діти гралися, відпочивали, ходили в ліс, 

плавали в річці, порпалися в садку, малювали. Зовні складалося вра-

ження, що ніякого навчання взагалі не відбувається. Але це тільки на 

перший погляд. Насправді діти вчилися, але це навчання не було тим 

натаскуванням, яким грішить традиційна школа. Навчання відбувалося 

мимовільно, одночасно з грою, відпочинком, походами, творчою пра-

цею. Зокрема, йдучи в ліс, діти водночас вивчали флору та фауну 

місцевості. Малюки збирали гриби, ягоди, милувалися лісовими квіта-

ми. Їхній улюблений вчитель розповідав їм про мешканців лісу – 

птахів, звірів, комах, про яких діти відразу складали казки. Ця особ-

ливість дитини сприймати й водночас створювати є важливою умовою 

її розвитку. Розуміючи це, Сухомлинський не просто вкладав знання в 

голови дітей, а будив у них творчу думку, почуття та фантазію. Такий 

підхід давав змогу дитині самовиразитися, розкрити свої здібності та 

можливості. “Дитина, – зауважував педагог, – мислить образами”. То-

му чім яскравіші в її уяві ці образи, тим глибше осмислює вона зако-

номірності природи [4, c. 31]. 

Здатність мислити образами робить дитину схожою на малень-

кого художника, який створює в своїй уяві фантастичні картини, 

котрим позаздрив би і маститий майстер. Дітлахи дуже любили збира-

тися вечорами в своєму “куточку мрії”, коли все набуває іншого, за-

гадкового вигляду. Тут народжувалися найфантастичніші образи, 

складалися казки, в яких дитина виражала свої переживання, думки та 

фантазію. “Творчість дітей – це глибоко своєрідна сфера їхнього ду-

ховного життя, самовираження та самоствердження, де яскраво роз-
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кривається індивідуальна самобутність кожної дитини. Цю само-

бутність неможливо охопити якимись правилами єдиними та обов'яз-

ковими для всіх” [4, c. 51]. 

Сама природа дитячої думки потребує поетичної творчості. То-

му дитині такою близькою є казка, в якій вона живе та діє, знаходячи 

вихід своїм фантазіям та мріям. Слухаючи чи придумуючи казку, вона 

уявляє себе добрим героєм, який бореться зі злом та перемагає його. 

Казка дарує дитині величезну радість та насолоду. “Серце завмирає у 

дитини, коли вона слухає чи промовляє слова, що створюють фанта-

стичну картину. Я не уявляю навчання в школі не лише без слухання, 

але і без створення казки” ,– зауважував В. Сухомлинський [4, с. 34]. 

На жаль, в школі вчителі в переважній своїй більшості не ро-

зуміють чудової мови дитячої фантазії, її поезії. Вони забувають, що 

кожна дитина не лише сприймає, але й “малює, творить, створює”. 

“Дитяче бачення світу – це своєрідна художня творчість. Образ, 

сприйнятий і водночас створений дитиною, несе в собі яскраве 

емоційне забарвлення. Діти переживають бурхливу радість, сприйма-

ючи образи навколишнього світу та додаючи до них щось від фантазії” 

[4, c. 43]. 

В своїй фантазії дитина виходить за рамки дорослих уявлень 

про навколишній світ. Вона ще поки не знає фізичних законів чи за-

конів пропорції, не знає, де закінчується реальний світ і починається 

світ фантазії. Тому Сухомлинський радив учителям, щоб вони, навча-

ючи дітей законам пропорції, перспективи, співмірності, водночас да-

вали простір для дитячої фантазії,  казкового бачення навколишнього 

світу [4, с. 53]. 

Про це говорив і видатний український та російський вчений, 

педагог та інженер, засновник Харківського технологічного інституту 

та Київського політехнічного інституту В. Кирпичов. У своїй статті 

“Значення фантазії для інженерів” вчений зауважував, що “для ма-

леньких дітей дуже важливо в цьому відношенні читання чарівних ка-

зок. Тепер нерідко можна зустріти батьків, що повстають проти казок; 

вони не дають їх своїм дітям, прагнучи виховати тверезих, ділових 

людей. Я завжди пророкував таким батькам, що їхні діти не стануть ні 

математиками, ні винахідниками” [5, с. 24]. 

Вчений також посилається на досвід стародавніх греків, в яких 

навчання полягала передусім в оповіданні міфів для збудження в дитини 

уяви та творчої здатності. Чому ж сучасні педагоги вважають, що голов-

ним є втиснути в голови дітям готові істини, узагальнення та умовиводи? 
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Чи не є це профанацією самої ідеї освіти? Адже, якщо ми прагнемо вихо-

вувати справжніх професіоналів та лідерів слід попіклуватися передусім 

про те, щоб особистість вміла виражати власну думку, почуття та фан-

тазію. Саме тому навчання має спиратися на внутрішній світ особистості, 

її прагнення до самовираження та самостверження.  

Висновки: Педагогічний досвід Василя Сухомлинського пока-

зує наскільки важливу роль відіграє творчість в навчанні і вихованні 

особистості. За допомогою творчості людина пізнає навколишній світ 

в усій його красі та величі. Водночас творчість відображає неповтор-

ний світ думок, почуттів і фантазії особистості.  
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ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ МАЙБУТНІМИ ЕКОНОМІСТАМИ 

 

Постановка проблеми. Новітнє століття характеризується 

швидким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, що 

зумовлюють значні зміни в усіх сферах життя людини, зокрема, в осві-

тянській діяльності. Підготовка майбутніх фахівців спрямована на фо-

рмування основних вмінь пристосувальної діяльності та здатності до 

самостійного навчання, що сприяє пошуку новітніх інформаційних 

технологій, які б забезпечили високий рівень знань, у нашому випадку, 

економічної термінології, та формування вмінь її використання у про-
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фесійному середовищі. Досить актуальним, у наш час, є використання 

мультимедійних та інтерактивних технологій, що полегшують сприй-

няття матеріалу, підвищують зацікавленість студентів предметом ви-

вчення, надають можливість змінити способи обробки та подання ве-

ликих об’ємів інформації, покращують взаємодію між викладачем та 

студентами, що сприяють перетворенню загальних економічних знань 

в проаналізовані особистісні знання та надають можливість зробити 

навчальний процес більш ефективним. Одним із новітніх дидактичних 

засобів серед інформаційних технологій, що забезпечує перехід від 

традиційних форм навчання і підвищує ефективність організації нав-

чального процесу, є інтерактивні плакати. 

На даний час розробкою (на матеріалах шкільного курсу) та 

впровадженням інтерактивних плакатів в навчальну діяльність активно 

займаються вчителі-практики (А. Асаінова, Г.  Аствацапуров, 

Л. Желізняк, А. Сальдіна, І. Черешнюк та ін. ), в той час, коли питання 

їх використання під час професійної підготовки студентів залишається 

відкритим. 

Мета нашої статті полягає у визначенні особливостей викорис-

тання інтерактивних плакатів при викладанні дисциплін економічного 

спрямування.  

Виклад основного матеріалу. І. Черешнюк у своєму блозі роз-

глядає інтерактивний плакат, як електронний освітній засіб нового 

типу, який забезпечує високий рівень задіювання інформаційних кана-

лів сприйняття наочності навчального процесу [2]. В. Штейнберг розг-

лядає інтерактивний плакат з позиції укрупненої дидактичної одиниці, 

дидактичного багатомірного інструменту [3, с.20]. Спільним у їх пог-

лядах є ідея багатофункціональності та багаторівневості дидактичного 

засобу навчання, за допомогою якого вся інформація подається не од-

разу, а поступово, залежно від бажання та певних дій користувача. Різ-

няться їхні погляди у застосуванні електронних плакатів. Зокрема, 

І. Черешнюк відзначає лише демонстративну його сторону та розгля-

дає як засіб подання інформації, а В. Штейнберг, в свою чергу ствер-

джує про можливість його використання ще й для зворотного зв’язку 

та контролем за якістю засвоєння отриманої інформації. 

У нашому дослідженні ми інтерактивний плакат будемо розгля-

дати як новітній дидактичний засіб, використання якого сприятиме 

формуванню необхідних нам знань базової термінології у студентів 

економічних спеціальностей на різних етапах опрацювання теми, роз-

ділу, включаючи поточний та підсумковий види контролю, що різни-
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тимуться лише формою подання, інформаційним наповненням, спря-

мованістю теоретичних матеріалів та різноманітністю практичних за-

вдань. Інтерактивні плакати характеризуватимуться обов’язковою ная-

вністю зв’язків з майбутніми професіями студентів економічних спеці-

альностей, створять необхідне середовище для активної навчальної 

діяльності студентів та їх ефективну взаємодію з викладачем. 

Під час викладання економічних дисциплін основна увага при-

діляється вивченню тієї термінології, що становить базу теми, розділу 

чи всієї дисципліни загалом. Це зумовлено необхідністю якісного за-

своєння економічних знань, розумінням економічних процесів, що 

протікають в суспільстві, а також необхідністю використання отрима-

них знань під час виконання безпосередньо своїх професійних 

обов’язків, зокрема, при налагодженні комунікативних відносин з ко-

легами, партнерами, керівництвом.  

На нашу думку, одним із найкращих способів засвоєння необ-

хідних економічних понять, є використання наочного електронного 

«опорного конспекту», «опорних плакатів» на різних етапах опрацю-

вання теми (під час вивчення нового матеріалу, під час формування 

вмінь та навичок їх використання та на етапі закріплення й перевірки 

рівня засвоєння необхідного матеріалу). Електронний плакат характе-

ризується наявністю інтерактивної навігації і містить графічну, аудіо 

та відео інформацію.  

Варто звернути увагу, що при розробці економічного інтеракти-

вного плакату, який являється лише допоміжним дидактичним засобом 

навчання, на нашу думку, слід дотримуватись наступного плану: 

1. Визначити набір ключових економічних термінів, що стано-

влять основу розділу, теми. 

2. Підібрати мультимедійні матеріали, що використовувати-

муться у плакаті. 

3. Підібрати словосполучення, цитати, фрази, де зустрічаються 

дані економічні поняття. 

4. Скласти список життєвих ситуацій, де можливе використан-

ня даних понять. 

5. Визначити відомих економістів та їх біографічні дані, що 

стосуються обраної тематики. 

6. Розробити ситуативні моделі близькі до професійних ситуацій.  

Одночасне використання зазначених матеріалів під час розроб-

ки інтерактивних плакатів можливе за рахунок однієї з переваг, що 

відрізняє їх від друкованих, а саме, здатність розміщувати основний і 
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додатковий матеріал, що відповідають рівню підготовки студентів, за 

рахунок включення/виключення текстів, підписів, зображень [1, с.45]. 

Висновки. Отже, використання інтерактивних плакатів у навча-

льній діяльності дасть змогу досягти значних успіхів у формуванні та 

розширенні термінологічного словника студентів економічних спеціа-

льностей.  

Наша подальша робота полягає у розробці інтерактивних плака-

тів різної тематики, що будуть використовуватись нами з метою фор-

мування знань економічних понять у студентів на різних етапах занять 

з метою покращення їх професійної підготовки.  
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ВЛИЯНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ» НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПСИХОЛОГОВ 
 

Постановка проблемы. Развитие современного общества сопро-

вождается ростом значимости информации во всех сферах жизни, про-

никновением информационных идей, средств и технологий в произ-

водство, инфраструктуру, быт. Для успешной самореализации в про-

фессиональной сфере будущему специалисту необходимо свободно 

ориентироваться в океане доступной информации и обладать опреде-

ленными навыками для ее отбора, переработки и эффективного ис-

пользования. Перед системой образования ставится цель - формирова-
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ние у учащихся стиля мышления, адекватного требованиям и запросам 

современного информационного общества, воспитание у молодого поко-

ления информационного мировоззрения, формирование информационной 

компетенции, как важной составляющей профессиональной компетенции 

будущего специалиста. Одним из направлений формирования информа-

ционной компетентности студентов психологов является изучение базо-

вого курса основ информатики и вычислительной техники.  

Цель статьи. Определить задачи и значение дисциплины «Ос-

новы информатики и вычислительной техники» в формировании ин-

формационной компетенции студентов психологов. 

Изложение основного материала. Для успешного осуществле-

ния специалистом профессиональной деятельности необходимо фор-

мирование еще в процессе его подготовки определенных компетенций, 

которые затем, в результате практической деятельности и накопления 

профессионального опыта, будут совершенствоваться и достигать со-

ответствующего уровня. Формирование профессиональной компетен-

ции будущих специалистов происходит в процессе обучения как спе-

циальных, так и общеобразовательных дисциплин, в частности ин-

форматики. В настоящее время подготовка грамотного специалиста, 

практически любого профессионального профиля, стала невозможна 

без освоения студентами определенного набора знаний о способах об-

работки информации, умения оперировать некоторыми компьютерны-

ми программами, ориентироваться в современных технологиях хране-

ния и передачи информации, способности самостоятельно осваивать 

технологические новации [1]. 

 Будущая профессиональная деятельность выпускника психоло-

га направлена, прежде всего, на обеспечение гармоничности организа-

ционных процессов, что в свою очередь, влияет на эффективность 

производства. Психолог в организации, как правило, занимается до-

статочно широким спектром задач, связанных с подбором кадров, их 

обучением, “сплачиванием”, мотивированием персонала и т.п. Таким 

образом, деятельность напрямую связана с управлением, в частности, с 

вопросами принятия управленческих решений, когда в ограниченные 

сроки необходимо обработать большие объемы широко аспектной ин-

формации, поступающей из различных источников, разнородной по 

содержанию и по форме представления; провести многофакторный 

анализ всей оперативной информации, осуществить планирование 

действий и организовать их выполнение [5].  
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 Для успешного решения этих задач современный специалист 

психолог должен уметь самостоятельно, быстро, грамотно и эффек-

тивно работать с научными, справочными и производственными дан-

ными, пользоваться современными источниками информации: катало-

гами, справочными и информационными системами, электронной и 

печатной литературой, а также обладать навыками, знаниями и умени-

ями по организации и проведению необходимых теоретических и 

практических профессиональных исследований, в том числе и с при-

менением различных видов современной компьютерной техники. 

 Уровень информационной компетентности современного сту-

дента определяется многими показателями, которые можно условно 

разделить на три основные составляющие:  

- информационный показатель – способность эффективной ра-

боты с информацией во всех формах ее представления, умением фор-

мулировать свою потребность в информации, знанием общедоступных 

источников информации, а также умением самостоятельно создавать 

качественно новую информацию;  

- компьютерно-технологический показатель – способность ра-

боты с современными компьютерными средствами и программным 

обеспечением;  

- практично-прикладной показатель – способность использова-

ния современных информационных и компьютерных технологий в 

своей работе для решения разнообразных профессиональных задач. 

Учебная дисциплина «Основы информатики и вычислительной 

техники», которая относится к базовым дисциплинам подготовки сту-

дентов по направлению «Психология» в НТУ «ХПИ», является одним 

из путей формирования информационной компетентности будущего 

психолога в рамках вузовского образования [4]. Разработка курса дан-

ной дисциплины основывалась на тот факт, что большинству специа-

листов-гуманитариев в меньшей степени необходимы знания по про-

граммированию, зато очень важно формирование у студентов мировоз-

зренческих представлений о современном информационном простран-

стве, о роли и месте в нем человека и компьютера, а также формирование 

базовых навыков пользования компьютерной техникой [2,3]. 

Учебный курс дисциплины разработан в соответствии принци-

пов модульной структуры и состоит из трех основных частей: основ-

ные понятия и методы теории информации, технические средства реа-

лизации информационных процессов, прикладные программные сред-
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ства. Основными видами занятий при изучении данной дисциплины 

являются лекционные занятия и лабораторные работы в полной мере 

отвечающие задачам, поставленным при изучении данного курса: изу-

чение теоретических основ информатики, изучение принципов постро-

ения вычислительных систем, освоение прикладного и системного 

программного обеспечения, средств телекоммуникации для решения 

задач, как общего назначения, так и профессиональных. 

В рамках изучения курса «Основы информатики и вычисли-

тельной техники» студентами осваиваются следующие теоретические 

и практические понятия теории информации: 

1. Изучение фундаментальных основ информатики (алгоритми-

зация, основы программирования и элементы логики). Повышение 

уровня информационной подготовки студента психолога достигается 

при освоении общих методов информатики – информационного анали-

за и моделирования, алгоритмизация. При этом, у студентов форми-

руются аналитические, проективные, ориентационные умения и навы-

ки - получать, из различных источников необходимую информацию, 

обрабатывать и систематизировать ее, выдвигать самостоятельные 

гипотезы и прогнозы в решении тех или иных проблем, выстраивать 

последовательность (алгоритм) решения этих проблем, формулировать 

аргументированные выводы; 

2. Изучение технических способов реализации информацион-

ных процессов (возникновение и развитие компьютерной техники, 

аппаратная часть и программное обеспечение компьютеров). Технико-

программная область информационного общества изменяется чрезвы-

чайно динамично. В связи с этим информационная подготовка студен-

тов психологов направлена на формирование необходимой базы зна-

ний и развитие у обучающихся навыков самостоятельного обновления 

и усовершенствования в течение жизни знаний и умений в вопросах 

применения тех или иных технических и программных средств наибо-

лее эффективных в решении поставленных производственных задач; 

3. Совершенствование пользовательской направленности (при-

кладные программные средства). На данном этапе информационная 

подготовка студентов психологов идет по пути формирования умений 

и навыков работы с текстовыми процессорами, электронными табли-

цами, системами управления базами данных, программными сред-

ствами по созданию публичных презентаций.  Также формируются 

навыки работы по получению доступа и поиска информации в сетевых 

базах данных и работы с электронной почтой и другими средствами 
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телекоммуникаций  для решения задач общего и профессионального 

назначения.  
Выводы. Одной из важнейших задач профессионального обра-

зования является подготовка будущего специалиста к работе в инфор-

мационной среде. Навыки, приобретенные в процессе изучения курса 

«Основы информатики и вычислительной техники» позволят студенту 

психологу не только знать основные положения и принципы информа-

тики, но и быть подготовленным пользователем, уметь работать с опе-

рационными системами, использовать и осваивать следующие классы 

программного обеспечения: программы для работы в Интернете, офисные 

программы, математические пакеты. Таким образом, дисциплина воспи-

тывает в будущих специалистах психологах понимание последствий вли-

яния на людей той или иной информации, а также формирует у студентов 

способность и готовность самостоятельно использовать динамично разви-

вающиеся информационные технологии для повышения эффективности 

будущей профессиональной деятельности. 
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Постановка проблеми. Суттєві зміни, що відбуваються у поча-

тковій школі (впровадження положень Концепції нової української 

школи, нових Державних стандартів початкової загальної освіти, нав-

чальних програм, підручників), висувають нові вимоги до діяльності 

вчителя початкових класів. Адекватно реагувати на зміни може вчи-

тель, готовий до освоєння нових інноваційних процесів, пошуку ефек-

тивних шляхів взаємодії з учнями та їх батьками. Тому набуває актуа-

льності проблема підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

дослідницької діяльності. 

Аналіз практики означеної підготовки свідчить про існування 

низки недоліків, серед них: недостатня увага до розвитку наукового 

мислення студентів. Це актуалізує проблему пошуку інноваційних те-

хнологій та методів підготовки молодого вчителя-дослідника.  

Основна мета статті. Мета статті полягає у висвітленні автор-

ських інтерактивних методів підготовки майбутніх учителів початко-

вих класів до дослідницької діяльності. 

Виклад основного матеріалу. До пріоритетних педагогічних 

технологій підготовки майбутніх учителів початкових класів відносимо 

особистісно орієнтовані, які ставлять у центр системи освіти ВНЗ сту-

дента, забезпечують йому комфортні і безпечні умови розвитку, реалі-

зацію природних можливостей майбутнього фахівця. Особистісно орі-

єнтовані технології характеризуються антропоцентричністю і гуманіс-

тичною спрямованістю на різнобічний, вільний і творчий розвиток 

особистості [1, с.33]. Серед них визначаємо інтерактивну технологію 

навчання, що базується на діалозі, партнерстві викладача і студента, 

розвитку в останніх комунікативних здібностей та мислення. 

Нами були розроблені методи цієї технології, котрі сприяють ро-

звитку наукового мислення майбутніх учителів, під яким ми розуміємо 

діяльність розуму (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння) зі ство-

рення власних думок. Ми керувалися законом академіка І. Зязюна: 

"Чим об’ємніше і значущіше ціннісне наповнення педагогічної техно-

логії, тим продуктивнішим і якіснішим буде процес учіння, більш віль-

ним, фізично й морально здоровішим буде суб’єкт учіння, вагоміше й 
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потрібніше для нього й соціуму виявлятиметься його (суб’єкта) твор-

чий потенціал" [2, с. 26]. А також ідеєю зв’язку мислення із засвоєнням 

знань. А. Решетніков зазначав, що "спосіб організації пізнавальної дія-

льності студентів (як планомірне дослідження об’єкта) визначає зміст 

засвоєних знань, а в процесі інтерорізації діяльності він стає способом 

мислення" [3, с. 113]. 

Розглянемо розроблені нами інтерактивні методи, які можна ви-

користовувати на лекційних заняттях. 

"Побудуй висновок". Лектор проголошує засновки міркування і 

пропонує студентам зробити самостійно висновок. Вислуховуються 

декілька варіантів, відзначається більш чіткий і глибокий. 

"Перевір точність своїх думок". Лектор ставить запитання за 

змістом лекційного матеріалу та вислуховує відповіді студентів не ко-

ментуючи їх. Далі студентам пропонується перевірити істинність своїх 

думок шляхом співставлення з достовірним матеріалом підручника, 

навчального посібника, словника тощо. Після цього студенти мають 

висловитись щодо точності власних думок. 

"Аналогія". Лектор, ознайомлюючи студентів з новими поняття-

ми, пропонує їм самостійно розкрити зміст цих понять на підставі вже 

відомих. 

"Прокоментуй ланцюжком". Лектор пропонує студентам проко-

ментувати зміст продиктованих ним тез. Якщо студент не справляєть-

ся, просить допомогти інших або сам включається в процес пояснення. 

"Давайте обговоримо…". Це метод, при якому змінюється пос-

лідовність навчального процесу: студенти заздалегідь удома опрацьо-

вують навчальний матеріал, визначений викладачем, а на лекційних 

заняттях відбувається обговорення вивченого.  

Для проведення семінарських або практичних занять нами роз-

роблені такі інтерактивні методи навчання: 

"Діалог". Студенти розташовуються один навпроти одного і 

впродовж 2-3 хвилин готують по одному запитанню за темою теорети-

чного матеріалу, що розглядається на занятті. Студент ставить питання 

своєму одногрупнику та оцінює його відповідь, після чого вони міня-

ються ролями. Група слухає діалог кожної пари, адже питання не мож-

на повторювати. Тому доцільно розпочинати із пари найслабших сту-

дентів, адже сильніші швидше можуть зорієнтуватися і сформулювати 

оригінальні запитання. Метод дозволяє швидко мобілізувати групу 

студентів, налаштувати на продуктивну інтелектуальну діяльність та 

повторити теоретичний матеріал. 
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"Критичний аналіз". Групу студентів ділимо на дві підгрупи. 

Одна з них шукає позитив у певному педагогічному явищі, процесі чи 

ідеї, інша – негатив. Цей метод розвиває критичне мислення, вчить 

різнобічно аналізувати будь-яку проблему. 

"Професійний погляд". Студенти демонструють своє бачення ре-

алізації певного теоретичного питання в практиці сучасної початкової 

школи. Студенти працюють мікрогрупами із 2-4 осіб. Кожна мікрогру-

па отримує індивідуальне завдання, обговорює його впродовж 5-7 хви-

лин, а потім доповідає біля дошки, обов'язковою умовою є активна 

участь студента. Цей метод забезпечує професійне спрямування навча-

льного предмета. 

"Зайве слово". Студентам пропонується по черзі придумати 3-4 

слова (словосполучення) за темою заняття, серед яких одне є зайвим та 

визначити узагальнююче поняття. Такий метод розвиває вміння порів-

нювати, узагальнювати, класифікувати, здійснювати самоконтроль і 

самооцінку своїх знань. 

Висновки. Отже, підготовка майбутніх учителів початкової 

школи до проведення педагогічних досліджень має сприяти розвитку у 

студентів наукового мислення. Розроблені нами інтерактивні методи 

активізують навчально-пізнавальну діяльність студентів, розвивають у 

них уміння порівнювати, узагальнювати, аналізувати, класифікувати, 

робити висновки, привчає до самостійного пошуку ідей.  

Перспективи подальших розробок. Подальших наукових роз-

відок потребує дослідження інших особистісно орієнтованих техноло-

гій: проектної та проблемної. 
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МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ФОРМУВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА  

 

Сучасна вітчизняна освіта знаходиться у стані такої, що наздо-

ганяє передові європейські країни у напрямі активізації інноваційної 

парадигми. Не дивлячись на підвищену увагу до цього питання у Зако-

ні України «Про вищу освіту», на сьогодні втілення інноваційних тех-

нологій у ВНЗ знаходиться на недостатньому рівні. Слід розуміти, що 

чим довше буде зберігатись така ситуація, тим складніше інтегрувати-

меться освіта України в європейський простір. Тому виникає нагальна 

проблема у адаптації до умов професійної освіти взагалі та педагогіч-

ної зокрема інноваційних технологій. Серед них останнім часом значна 

увага приділяється методу проектів. Однак його практична реалізація у 

навчальний процес професійної підготовки фахівців педагогічної сфе-

ри потребує більш глибокого вивчення. Це питання і стало метою за-

пропонованої публікації. 

Сьогодні стає зрозумілим, що вже недостатньо активізувати пі-

знавальну діяльність студентів, а слід створити усі умови для форму-

вання у них інноваційного потенціалу. Одним із шляхів, що дозволяє 

значною мірою реалізувати це завдання, є метод проектів, до якого 

останнім часом значно зросла увага як науковців, так і практиків. При 

цьому застосування в освіті методу проектів (Е. Полат, І. Зимня, 

Т. Сахарова) усе частіше конкретизується до умов викладання певної 

навчальної дисципліни (О. Ляпіна, Е. Гилєва, Г. Алябушева).  

Історичне коріння методу проектів, як стверджує німецький 

вчений М. Кнолль у статті «300 років вчимося у проекті», бере свій поча-

ток ще з XVI століття, де його було застосовано у Римській вищій школі 

мистецтв. Пізніше, у 1911 році, Бюро виховання США узаконило такий 

підхід, спираючись на його використання Д. Снедзеном. Останній пропо-

нував дітям фермерів, які мали пропуски занять, завдання для самостійної 

позакласної роботи у вигляді домашніх проектів.  

Активно застосовуватись у навчальному процесі метод проектів 

почав у 20-х роках ХХ століття у США. Слід нагадати, що його засно-

вник Джон Дьюї не досяг бажаного результату після його реалізації, 

чому було багато причин. Наукову базу застосування «методу про-

блем» (як він його називав), вчений заклав у книзі «Школа і суспільст-
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во». При цьому він спирався на ті позиції, що той, що навчається, по-

винен не просто отримувати знання, а вміти застосовувати їх для ви-

рішення нагальних проблем тут і зараз через доцільну діяльність у 

співвідношенні з особистим інтересом саме у цих знаннях [2]. Тож Дж. 

Дьюї можна назвати одним із засновників компетентнісного підходу в 

освіті. Послідовник і учень вченого, американський учитель 

В.Х. Кілпатрик продовжив втілення ідеї проектування навчального 

процесу і назвав спосіб організації роботи з учнями методом проектів. 

Саме йому належить ідея систематизації проектної роботи через виді-

лення продуктивних, споживчих, дослідницьких та навчальних проек-

тів. Сучасні вчені додають до них ще й творчі, ігрові, інформаційні, 

практико-орієнтовані та інші види проектів. Це й зрозуміло, адже ме-

тод проектів розглядається як один з тих, що найбільш ефективно до-

зволяє формувати інноваційний потенціал фахівця. 

Розповсюдження методу проектів спричинило появу нового 

явища – «проектного навчання» (В. Гузєєв, В. Жинжило, Е. Кротова, 

Л. Левчук, Н. Матяш, В. Мельников, В. Мигунов, П. Петряков, 

М. Ретивих), яке розглядають як цілісну методичну систему, побудо-

вану на методі проектів, що охоплює увесь процес навчання. Основ-

ним результатом реалізації цього методу є проект, який, частіше за все, 

розробляється групою студентів. 

Структуру проекту найбільш лаконічно та точно представив 

І. Сергєєв [3] через сукупність п’яти «П»: проблема, планування, по-

шук інформації, продукт та презентація. Для викладача найбільшу 

складність представляє пошук проблем, пов’язаних із майбутньою 

професійною діяльністю майбутніх педагогів. Сьогодні необхідно 

створити банк таких проблем на основі аналізу як світового, так і віт-

чизняного педагогічного досвіду, спираючись на інтернет-ресурси; 

бесіди з фахівцями, аналіз умов педагогічних практик. 

Слід погодитись із рядом вчених (Е. Карпова, Л. Левчук, 

В. Жинжило), які серед етапів реалізації методу проектів виділяють: 

– підготовчий етап, який передбачає організаційну роботу по 

формуванню проектних груп, визначення проблеми проекту та теми на 

її основі, пошук інформаційних джерел; 

– дослідницький етап має за мету вивчення відповідних  інфор-

маційних джерел з метою пошуку шляхів вирішення проблеми проек-

ту, оформлення результатів дослідницької роботи, підготовку презен-

тації за її результатами; 
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– етап представлення результатів дослідження включає публі-

чну презентацію шляхів вирішення проблеми проекту; оцінку роботи 

проектної групи як у цілому, так кожного з її учасників окремо. 

Важливого значення у процесі реалізації методу проектів мають 

принципи, на основі яких організується діяльність за цих умов. Спи-

раючись на підходи Л. Гурьє [1] щодо принципів педагогічного проек-

тування, запропонуємо наступну систему принципів втілення у навча-

льний процес методу проектів як одного з шляхів формування іннова-

ційного потенціалу майбутнього педагога: 

– принцип людських пріоритетів, який орієнтує на урахування 

пріоритету якісної професійної підготовки майбутнього педагога як 

компетентного спеціаліста зі сформованим інноваційним потенціалом; 

– принцип саморозвитку проектованих систем, процесів, ситу-

ацій, що передбачає у ході опрацювання проекту внесення певних 

змін, які допускатимуть його спрощення або ускладнення у залежності 

від інноваційного потенціалу студентів; 
– принцип повноти, що передбачає реалізацію у навчальному 

проекті системи заходів, які відповідають вимогам майбутньої профе-
сійної діяльності педагога як носія інноваційної культури; 

– принцип діагностованості, який передбачає моніторинг ре-
зультатів опрацювання проекту на певних етапах його розробки через 
реалізацію каналу зворотного зв'язку з викладачем з тим, щоб своєчас-
но вносити корективи у його зміст з метою забезпечення ефективний 
умов для формування інноваційного потенціалу майбутнього педагога; 

– принцип конструктивної цілісності, що передбачає послі-
довну реалізацію усіх етапів методу проектів, кожен з яких спрямова-
ний на формування інноваційного потенціалу. 

Отже, метод проектів повною мірою дозволяє позитивно впли-
нути на формування інноваційного потенціалу майбутніх педагогів 
через реалізацію відповідних етапів та принципів. Подальші дослі-
дження будуть спрямовані на створення банку проблем з педагогічної 
діяльності як основи розробки проектів. 
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