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НА НАШУ думку, у вивченні
проблем сучасного «глоба-

лізованого» соціального життя клю-
чову роль  повинні  відігравати
міжнародні порівняльні досліджен-
ня. Це твердження, зокрема, повною
мірою стосується державно-управ-
лінської науки. Піднятися на новий
рівень у межах цього комплексу дис-
циплін дозволяє звернення до ме-
тодологічних  і концептуальних
напрацювань так  званого  по-
рівняльного державного управлін-
ня. Так іменується підгалузь або
підхід до розв’язання проблем науки
державного управління, що зістав-
ляє та порівнює адміністративну
практику в різних країнах і веде
пошук теорій, придатних для широ-
кого застосування під час вивчення
відповідної практики у світі1.

Проте воліємо підкреслити таку
обставину. Ще один з фундаторів су-
часної науки державного управління
Р. Даль, визначаючи майже шістдесят
років тому її необхідні елементи,
зокрема констатував, що повинен
існувати  масив порівняльних
досліджень, і це дозволить сформулю-
вати принципи та узагальнення, які
долатимуть межі національних кор-
донів і приналежного окремим краї-

ÇÀÐÓÁ²ÆÍÈÉ ÄÎÑÂ²Ä
ÓÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß ÑÈÑÒÅÌÈ
ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂË ²ÍÍß

нам історичного досвіду2. Тобто вже
в період становлення наукової галузі
акцентувалося ключове значення й
парадигматичний статус міжнарод-
ної компаративістики.

Переконані, що одним з безсум-
нівних , незаперечних надбань
вітчизняної політичної сфери та сис-
теми державного управління є вко-
рінення демократичного характеру
їхнього функціонування та розвитку.
Тому, незважаючи на те, що треба
звертатися до досвіду всіх без винят-
ку регіонів світу, його порівняльна
цінність з точки зору державно-
українських проблем, вирішуваних в
Україні, не є однаковою. Для більш
ефективного розв’язання стратегіч-
них і тактичних завдань поточної
розбудови української державності
важливе значення має передусім гли-
боке осмислення й творче запози-
чення досвіду світових лідерів у зап-
ровадженні та постійному вдоскона-
ленні демократичної практики дер-
жавного управління – високорозви-
нутих і середньорозвинутих у пол-
ітичному й економічному сенсі країн
Західної Європи, Північної та Півден-
ної Америки, Австралії й Океанії.1 Balanoff H., Van Wart M., Pryor K.

Comparative public administration // International
encyclopedia of public policy and administration /
Editor in chief J. M. Shafritz. – Boulder (Colorado):
Westview, 1998. – Vol. 1. – P. 456.

2 Див.: Dahl R. A. The science of public
administration // Public Administration Review. –
1947. – Vol. 7. – № 1. – P. 1—11.

ÒÀ ØËßÕÈ ÉÎÃÎ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß
ÄËß  ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß

ÑÒÀËÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Кондратюк Т. В.,
заступник міністра України

у справах сім’ї, молоді та спорту
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Ідеться про здобутки західної мегацивілі-
зації. У межах останньої, як доводять мекси-
канські фахівці Д. Арельано-Гаульт і А. дель
Кастільо-Вега, треба насамперед аналізувати
й порівнювати три різні традиції державного
управління: англосаксонську, латинську й скан-
динавську. Очевидно, що кожна з цих категорій
охоплює велику групу держав. Відповідно вони
не враховують багато моментів, якими
відрізняється адміністрування в окремих
країнах кожної з груп. Утім, застосування в на-
уковому дослідженні подібних узагальнюючих,
наднаціональних «ідеальних типів» (позначен-
ня М. Вебера) може бути корисним.3

Надалі охарактеризуємо три вказані тра-
диції. При цьому спочатку висвітлюватиме-
мо їхні загальні риси та тенденції, а потім звер-
татимемося до досвіду окремих країн – тих, у
яких утілення традицій набуває рис «взірце-
вого», найпоказовішого, найнаочнішого. Для
того, щоб їх виділити, ми проаналізували ши-
року сукупність фактів, процесів і явищ. На
зазначеній підставі можемо стверджувати, що
такими країнами виступають: для «англосак-
сонської» традиції – США, для «латинської»
традиції – Іспанія, для «скандинавської» тра-
диції – Швеція.

Перша з перелічених мегатрадицій дер-
жавного управління відображена в працях
таких корифеїв наукової галузі, як В. Вільсон
(Wilson), Л. Гулік (Gulick), Д. Волдо (Waldo),
В. Остром (Ostrom). Вона розвивалася шляхом
так званої «відмови від влади», тобто має
схильність до наголошування на нейтраль-
ності й професійному адмініструванні як на
головних інструментах контролю над бюрок-
ратичними утвореннями та запобігання по-
траплянню в полон до останніх. Згідно з анг-
лосаксонською традицією, акцент робиться на
відповідальності, підзвітності державного уп-
равління та на ефективності, економічності як
його справжній місії. Іншими словами, вва-
жається, що створення ефективних і нейтраль-
них бюрократичних структур призводитиме
до розвитку та процвітання в суспільстві.

Водночас бюрократичні утворення роз-
глядаються як такі, що несуть загрозу за умови
надання їм влади; звідси випливає, що сус-
пільство повинно жорстко й безперервно їх
контролювати. Нарешті, акцентується та об-
ставина, що навіть нейтральні бюрократичні
структури можуть використовувати владу не-
належним чином. Це робить необхідним ви-
лучення влади в бюрократичних утворень і
заборону для них користуватися владою. Як
цього досягти? На думку прихильників анг-
лосаксонської традиції, через розуміння бю-
рократичних структур просто як інструмен-
тальних виконавців політичної та соціальної
волі. Бюрократи повинні лише здійснювати
виконавську роботу як «слуги» громадськості.
Згідно з цим підходом, коли політика як «про-
цес, котрий детермінує хто (який саме со-
ціальний актор), що, коли та яким чином
одержує владний розподіл цінностей»4,
утручається в державне управління, одразу
виникають проблеми та знижується
ефективність.

Протягом кількох останніх десятиліть у ме-
жах англосаксонської традиції відбулися суттєві
зрушення. Стверджувати це дає підстави на-
самперед дослідження процесів державотво-
рення в США. Воно давно та плідно
здійснюється у вітчизняному соціальному
знанні. Однак воліємо підкреслити обставину,
якій у вітчизняний літературі досі, на наш по-
гляд, не приділялося достатньої уваги, а саме:
помітний вплив на американську науку й со-
ціальну практику здійснило так зване «нове
державне управління» – напрям, що розвивався
з кінця 60-х рр. минулого століття. Його
провідні представники Ф. Маріні та Г. Дж. Фре-
деріксон внесок «нового державного управлі-
ння» в теорію державного управління й без-
посередню державно-управлінську діяльність
узагальнюють таким чином5.

По-перше, у сфері державного управління

3 Arellano-Gault D., Castillo-Vega A. del. Maturation of
public administration in a multicultural environment: lessons from
the Anglo-Saxon, Latin, and Scandinavian political traditions //
International Journal of Public Administration. – 2004. – Vol. 27.
– № 7. – P. 520.

4 Lexicon of terms and concepts in public administrarion,
public policy and political science / Supervised by K. E. McVicar.
– 2 nd ed. – Kyiv: Osnovy, 1998. – Р. 322.

5 Див.: Frederickson H. G., Marini F. Public administration,
new // International encyclopedia of public policy and
administration / Editor in chief J. M. Shafritz. – Boulder
(Colorado): Westview, 1998. – Vol. 3. – P. 1804-1805.
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увага значною мірою змістилася з менеджменту
агентств до проблем управлінської політики.
Якість навчання, наслідки застосування зако-
нодавчих актів і стан навколишнього середо-
вища стали «одиницями аналізу» або політич-
ними проблемами щонайменше настільки ж
важливими, як практика управління навчаль-
ними закладами та підрозділами органів вла-
ди. Політичний підхід до державного управлі-
ння розквітнув, і це дало суттєвий позитивний
ефект з точки зору якості керування.

По-друге, соціальну справедливість було
додано до результативності та економічності
як підставу або виправдання для управлінсь-
ко-політичних рішень. Рівна правова захи-
щеність стала розглядатись як настільки ж
важлива для тих, хто застосовує закони (ад-
міністраторів сфери державного управління),
наскільки вона важлива для тих, кого обира-
ють, щоб закони створювати.

По-третє, було відкинуто уявлення про
адміністративний нейтралітет. Питання поля-
гає в тому, за що виступають, у що вірять, на
що орієнтовані державні адміністратори.

По-четверте, етика, чесність і відпові-
дальність у діяльності органів влади знову
повернулися до лексикону державного управ-
ління. Кар’єрні державні бюрократи більше не
розглядаються як прості виконавці фіксованих
рішень, що було притаманно домінуючій теорії
другої половини 50-х і першої половини
60-х рр.; нині їх розглядають як осіб, які
отримали громадську довіру для несення
державної служби найвищого можливого
рівня із справедливим розподілом витрат і
вигід поміж людьми.

По-п’яте, «нове державне управління»
доводить, що зі зміною громадських потреб
урядові агентства часто переживають цілі, які
перед ними ставилися. Частота згадки про
прибутки від зростання та збитки від занепа-
ду в лексиконі державних адміністраторів
зблизилися. Скасування непотрібної або не-
ефективної організації чи програми нині
сприймається як особливо почесний адміні-
стративний обов’язок. З’явилася велика
кількість праць із «скасовуючого управління»
(англ. “cutback management”).

По-шосте, зміни, а не зростання, почали
трактуватись як більш значуще теоретичне
питання. Оскільки відповідальна система
органів державного управління як розши-
рюється (коли потреба в цьому очевидна), так
і звужується (коли потреба в послугах певно-
го агентства зникає), належне управління
змінами, а не просто зростання, повинно бути
критерієм ефективності в державному уп-
равлінні.

По-сьоме, фахівці дійшли того висновку,
що ефективне державне управління має виз-
начатися в контексті активної участі в ньо-
му громадськості.

По-восьме, у 50-х і 60-х рр. переважали
дослідження процесу прийняття рішень, про-
те в 70-х рр. прийшли до кращого розуміння
того, що більш складним питанням є виконан-
ня рішень. Було теоретично осмислено про-
цеси впровадження та виконавську
діяльність.

По-дев’яте, були піддані жорстко-критич-
ному аналізу правильність «раціональної мо-
делі» державних організацій та корисність
поняття «суворої ієрархії» для їхнього функці-
онування.

Нарешті, хоча плюралізм продовжує
сприйматися широким загалом як корисний
засіб пояснення механізмів державної влади,
він перестав бути стандартом для практики
державного управління.

У тих же США протягом останніх деся-
тиліть поряд з «новим державним управлін-
ням» розвивалися й інші підходи, що претен-
дували або навіть продовжують претендува-
ти на парадигматичний статус. Насамперед
ідеться про так званий «новий державний
менеджмент». Вважають, що цю модель як
певну цілісність уперше запропонували нау-
ковці Девід Осборн (Osborne) і Тед Геблер
(Gaebler)6.

Концептуальна сутність «нового держав-
ного менеджменту» полягає в тому, що ро-
биться наголос на використанні інновацій,
ресурсів і організаційних ідей приватного сек-
тора для вдосконалення управлінської діяль-

6 Див.: Public Administration Review. – 1996. – Vol. 56. –
№ 3. – P. 247—255.
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ності в секторі державному. Серед чільних
урядовців палким прибічником цієї моделі був
віце-президент  США Ел Гор (Gore), завдяки
чому її було прийнято на озброєння адмініст-
рацією президента Клінтона. Тобто в певно-
му сенсі можна сказати, що в Америці зазна-
чений підхід був офіційним.

«Новий державний менеджмент» був
упроваджений у практику державного
управління США. Він  став елементом
фундаменту, на який і нині спираються у своїй
діяльності  органи влади цієї країни.
Використовуючи популярний у сучасній
соціологічній теорії термін, воліємо наголоси-
ти на державно-управлінській укоріненості в
США «нового державного менеджменту».

Що стосується критиків цієї парадигми
науки й практики державного управління,
вони акцентують увагу в першу чергу на тому,
що в її межах люди розглядаються скоріше як
«споживачі», ніж як «громадяни». Відповідно
в них вбачають передусім користувачів кінце-
вого продукту системи державного управлі-
ння, а не співучасників політичного процесу,
творення державної політики. Особистість є
одиницею скоріше економіки, ніж демократії.
До речі, таке ставлення вельми поширене
серед працівників органів влади США всіх
рівнів.

Подолання цієї обмеженості поставили
собі за головну мету прибічники чергової мо-
делі, що претендує на парадигматичний ста-
тус, – так званої «нової державної служби». Її
специфіку на межі століть чітко артикулюва-
ли американські дослідники Джанет і Роберт
Денхардт7. Концепція «нової державної служ-
би» акцентує первинну роль громадян, що
полягає у їхній активній участі в управлінні
державними справами та на всіх етапах тво-
рення й провадження державної політики.

Зазначається, що в умовах глобалізації еко-
номічного й політичного життя, коли вини-
кають підстави говорити про «транснаціо-
нальне управління» та про «транснаціональні
виконавчі мережі», виконання громадянами

національних держав цієї ролі утруднюється.
Проте й боротьба за збереження та посилен-
ня демократичних засад в управлінні суспіль-
ними та міжнародними справами також роз-
гортається в різних регіонах світу. Як приклад
можна згадати впливовий австралійській не-
прибутковий проект «електронної демок-
ратії»8. Його метою є залучення до обговорен-
ня цих питань провідних політиків, держав-
них  високопосадовців, науковців , під-
приємців, інших представників зацікавлених
громадських кіл. Дискусія ведеться стосовно
ключових, найважливіших проблем політич-
ного життя, формулювання й провадження
державної політики.

Осмислення «латинської» традиції дер-
жавного управління пов’язується насамперед
із внеском сучасних науковців Іспанії та іспа-
номовних країн Латинської Америки, у пер-
шу чергу Мексики9. Згідно з цією традицією,
влада є такою, що проникає повсюдно, усе-
осяжною. У її межах виходять з того, що по-
літики та бюрократи за визначенням є носіями
влади. Вони у відкритий спосіб уповноважені
суспільством застосовувати владу, розподіля-
ти її та контролювати невизначеність за до-
помогою її засобів. У той же час, вони відпо-
відальні за її належне використання; за «ла-
тинською» традицією, це означає створення
умов для розвитку. Усі владні структури ма-
ють бути такими, що дозволяють суспільству
зростати. Основна проблема полягає в тому,
яким чином керівники державних органів
можуть бути настільки близькими до потуж-
них приватних груп, щоб, не стаючи заруч-
никами цих груп, водночас адекватно відчу-
вати суспільні потреби.

«Латинська» модель вочевидь базується
на припущенні стосовно істотного взаємо-
проникнення політики, економіки та адміні-
стрування. Тим не менше, проблема контро-
лювання влади залишається актуальною й для
цього «ідеального типу». Припускаючи мож-
ливість такого контролю, у межах «латинсь-
кої» традиції вважають найімовірнішим його

7 Див., напр.: Denhardt R. B., Denhardt J. V. The New
Public Service: Serving Rather than Steering // Public
Administration Review. – 2000. – Vol. 60. – № 6.

8 OpenForum.com.au.
9 Arellano-Gault D., Castillo-Vega A. del. Op. cit. – P. 521,

526.
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досягнення за рахунок інтенсивних взаємоз-
в’язків між політиками, бюрократами (це по-
значення не несе ніякого негативного наван-
таження) та ключовими постатями грома-
дянського суспільства. Постійне обговорення
ними політичних питань повинно чітко ви-
являти цінності різних частин суспільства.
Водночас необхідно, щоб бюрократичні струк-
тури були спроможними сприймати існуючий
політичний плюралізм і усвідомлювати на-
слідки дій державних органів для різних со-
ціальних груп. Іншими словами, державне уп-
равління, на думку прибічників «латинської»
моделі, вимагає політичної сприйнятливості,
оскільки ефективність не є єдиним засобом
вимірювання його успішності; політична й
соціальна стабільність у плюралістичному й
конфліктному суспільстві також є вельми важ-
ливою, часто навіть більш важливою, ніж
ефективність державного управління в сенсі
його економічності.

Найяскравішим прикладом утілення «ла-
тинської» парадигми державного управління
є політичний розвиток Іспанії з середини
70-х рр. минулого століття. Можливо, передусім
внесок цієї країни до світової скарбниці на-
уки, ідеології та практики державного управ-
ління пов’язаний з розвитком регіональних
складових державно-управлінської системи.
Стосовно наукового поняття регіону, узагаль-
нюючи, можна сказати, що політологія та дер-
жавне управління розглядають регіони як те-
риторії з власними політичними або адміні-
стративними структурами, які в соціальній
ієрархії розташовуються нижче загальнодер-
жавного рівня та, у більшості випадків, між
національним рівнем і рівнем місцевих
органів державної влади. Регіони, у такому
розумінні, виступають частиною держави10.
Саме цим баченням керуються в практиці со-
ціального управління іспанські урядовці, по-
літичні та громадські діячі.

Саме Іспанія (разом з Італією) подарувала
світові, можна сказати, класичний та вельми
ефективний зразок такої нової форми держав-

ного устрою, як «регіональна держава» (англ.
“regional state”).  Найважливішими ознаками
останньої виступають:

1) деволюція законодавчої компетенції, що
означає наявність певної категорії питань, за-
конодавче вирішення яких здійснюється
регіонами самостійно;

2) загальні прямі вибори регіональної ради
(законодавчого органу);

3) існування регіонального виконавчого
органу, який несе політичну відповідальність
перед регіональною радою;

4) власна фіскальна компетенція регіональ-
них органів влади, пов’язана з системою роз-
поділу ресурсів.

У цьому типі державного устрою сфера
компетенції національного уряду формується
за залишковим принципом.

Двома головними відмінностями «регіо-
нальної держави» від федеративної держави
є, по-перше, те, що регіони не мають власних
конституцій і розподіл компетенції визна-
чається в загальнонаціональній конституції, а
по-друге, те, що регіони не представлені в
другій палаті парламенту країни. Залишаєть-
ся відкритим питання, чи є цей тип держави
сталим або ж він має розглядатися лише як
перехідна форма від унітарного до федератив-
ного державного устрою.11

Ключові моменти, що стосуються регіо-
нального поділу, управління й розвитку, в
Іспанії закріплені на рівні Основного Закону
країни. Конституцією 1978 року на додаток
до провінційної та муніципальної ланок були
створені 17 автономних «спільнот» (ісп.
“comunidades”) з власними органами держав-
ного управління, що діють на засадах само-
врядування. Нам видається найточнішим
саме такий переклад назви відповідних утво-
рень, хоча в найавторитетніших джерелах
фігурують  переважно  інші .  Зокрема ,
В.М. Шаповал говорить про «автономні співто-
вариства»12. Інше авторитетне джерело харак-
теризує адміністративно-територіальний

10 Див.: Кондратюк Т. В. Державна політика підтримки
малого бізнесу : монографія / Т. В. Кондратюк. – К. : Вид.
центр «Академія», 2003. – С. 77.

11 Meyers C., Maes R. Region // International encyclopedia
of public policy and administration / Editor in chief J. M. Shafritz.
– Boulder (Colorado): estview, 1998. – Vol. 4. – P. 1930.

12 Шаповал В. М. Державний лад країн світу / В. М.
Шаповал. – К. : Укр. Центр Правничих Студій, 1999. – С. 92.
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поділ Іспанії таким чином: «50 провінцій, що
входять до складу 17 автономних областей»13.
Останній варіант перекладу є найбільш
поширеним.

Формування правової бази утворення та
функціонування автономних спільнот було
завершено до 1985 року. Перші вибори до їхніх
органів влади у двох «історичних областях»
(ще один варіант перекладу відповідної назви)
були проведені 1979 року. Нині у всіх сімнад-
цяти створені та працюють однопалатні ре-
гіональні парламенти. Останні, зокрема, оби-
рають керівництво виконавчої гілки регіональ-
ної влади. Процес перерозподілу повнова-
жень у бік посилення відповідальності авто-
номних спільнот продовжується. Хоча вже
зараз їхні органи влади несуть повну відпові-
дальність за охорону здоров’я, освіту та інші
соціальні програми.

Нарешті, третя парадигматична наднаціо-
нальна традиція державного управління світу
західної демократії – «скандинавська» модель
– робить наголос на глибокій  упевненості в
тому, що соціальні спільноти здатні самостійно
керувати своїми справами14. Визнається, що до
певної міри самостійний інститут державної
влади є необхідним елементом соціальних
відносин, проте очікується, що індивіди та гру-
пи поділяють колективістські цінності, які то-
рують шлях до загального суспільного добро-
буту та являють собою центральний визна-
чальний фактор людської поведінки.

Підкреслимо, що скандинавські країни
мають давню традицію «гомогенного» по-
літичного лідерства з боку парламентів, що ба-
зується на мирному співіснуванні всіх
фракцій. На противагу «англосаксонській»
моделі, що передбачає недовіру поміж інди-
відами, які реалізують власні інтереси, «скан-
динавська» модель орієнтується на довіру як
найважливішу цінність15. На відміну від «ла-

тинської» моделі, влада скандинавських по-
літичних еліт не є чимось зовнішнім стосовно
до суспільного контролю. У той час, як у
«латинській» традиції влада та її використан-
ня елітами є очевидною реальністю, що
вимагає постійного пильнування з точки зору
ширших суспільних інтересів, у сканди-
навській традиції еліти постають невід’ємною
частиною суспільства і як така добре усвідом-
люють колективні потреби. Звідси випливає,
що державне управління у Скандинавії є в
основі своїй структурою, сформованою шля-
хом агрегування потреб, своєрідною «чорною
скринькою», яка продукує результати,
співзвучні «спільній волі»16.

Ураховуючи викладене вище, можна підсу-
мувати, що, згідно із «скандинавською»
традицією, державне управління повинно
посилювати відповідальність індивідів за
участь у забезпеченні загального добробуту.
Постійна зорієнтованість цієї моделі, що збе-
рігається й нині, полягає в досягненні суто
державно-управлінських результатів у спра-
ведливий і колективістський спосіб. Через це
влада не трактується як окрема, «небезпечна»
проблема. Вона розглядається в якості звичай-
ного корисного інструменту відповідальної
колективної діяльності17.

Чи не найяскравіше риси «скандинавсь-
кої» традиції державного управління втілює та
відображає його система, що склалася у
Швеції. Зокрема, шведська модель народов-
ладдя спирається на потужні регіональний і
місцевий компоненти. Територія країни по-
діляється на 21 округ-«лен». Кожен з округів
має власні органи представницько-законодав-
чої та виконавчої влади. У свою чергу, кожен
із шведських ленів поділяється на кілька муні-
ципалітетів, яких зараз у країні нараховується
290. Саме органи управління «комун» несуть
відповідальність за велику частину місцевих
послуг, зокрема функціонування шкіл, подо-
лання надзвичайних ситуацій (крім охорони

16 Див.: Rothstein B., Stolle D. Social capital in Scandinavia //
Scandinavian Political Studies. – 2003. – Vol. 26. – № 1. – P. 1—26.

17 Див.: Arellano-Gault D., Castillo-Vega A. del. Maturation
of public administration in a multicultural environment: lessons
from the Anglo-Saxon, Latin, and Scandinavian political traditions
// International Journal of Public Administration. – 2004. – Vol.
27. – № 7. – P. 522.

13 Дахно І. І.  Країни світу: енцикл. довідник /І. І. Дахно,
С. М. Тимофієв. – К. : МАПА, 2007. – С. 191.

14 Див.: Laegreid P. Administrative reforms in Scandinavia –
testing the cooperative model // Public sector reform. An
international perspective / Editor B. Nolam. – London: Palgrave,
2001. – P. 66—81.

15 Див.: Christensen T., Laegreid P., Wise L. Assessing public
management reform in Norway, Sweden, and the United States
of America // International Journal of Political Studies. – 2001. –
Vol. 3. – № 3. – P. 41—70.
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правопорядку, що залишається прерогативою
центрального уряду) і містобудування.

Останнім часом у Швеції розглядається
можливість «злиття» існуючих округів-ленів
у більші за розмірами регіональні утворення,
числом від 6-ти до 9-ти. Дискусія з цього при-
воду триває. Якщо відповідне рішення таки
буде ухвалено, «об’єднавчі» процеси, ймовір-
но, завершаться в середині другого десяти-
ліття поточного сторіччя.

На основі викладеного вище можна зро-
бити такі головні висновки.

Найціннішим з точки зору розбудови україн-
ської державності є врахування здобутків країн,
що лідирують як у галузі економічного розвит-
ку, так і у справі забезпечення демократичних
засад функціонування політичної сфери. У цих
країнах, що охоплені західною мегацивілізацією,
сформувалися три основні парадигматичні
традиції державного управління: «англосак-
сонська», «латинська» і «Скандинавська» мо-
делі побудови відповідного соціального інсти-
туту, суспільної підсистеми.

Звернення до досвіду США – країни, у якій
найяскравіше втілено «англосаксонську» тра-
дицію, – дозволяє наголосити на значущості
використання наукових і практичних здобутків
парадигматичних концепцій «нового держав-
ного менеджменту», «нового державного уп-
равління» й «нової державної служби». Їх спо-
лучення призвело до того, що нині ідеологія
та механізми державного управління США
базуються на визнанні однакової цінності зав-
дань ефективного функціонування органів
влади та участі громадян у виробленні та про-
вадженні державної політики на всіх стадіях
політичного процесу.

Звернення до напрацювань «взірцевих»
країн, у яких втілюються «латинська» (Іспанія)
та «скандинавська» (Швеція) традиції держав-
ного управління, переконує, що на сучасному
етапі ключовим елементом демократії є поси-
лення регіональної, місцевої складової держав-
ного управління. Зокрема, в умовах переходу
від авторитарної до демократичної системи в
Іспанії виявило високу ефективність викорис-
тання моделі «регіональної держави». У Швеції,
де й нині основою політичних процесів вис-
тупає громадська самодіяльність і місцеве са-
моврядування, у якості засобу вдосконалення

системи розглядається насамперед посилення
її регіональної складової.

Виходячи з викладеного, можемо ствер-
джувати, що в Україні слід сконцентрувати
увагу й зусилля на сполученні високого про-
фесійного рівня державних службовців із
створенням механізмів якомога ширшого за-
лучення громадськості до формулювання та
провадження державної політики. Рівноцін-
ної альтернативи інтенсифікації громадської
участі в політичному процесі на всіх його
стадіях просто не існує. А одним з ключових
напрямів такого залучення громадян до
суспільних справ є послідовне впровадження
засад самоврядності в діяльність органів
місцевого управління України, що може
скласти перспективу подальших досліджень.
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НА ПОЧАТКУ ХХІ століття остаточ-
но окреслилися принципово нові

риси світової цивілізації,  пов’язані з  перехо-
дом від індустріального до інформаційного
суспільства. Трансформація соціуму змушує
педагогіку шукати нові ідеї та форми освіт-
нього процесу. Узагальнюючи напрямки тео-
ретичного та практичного пошуку, можемо
визнати загальну критичну спрямованість
сучасних педагогів щодо «традиційного типу
навчання» та виокремити напрямки його ре-
формування у вигляді особистісного, діяльні-
сного та технологічного підходів. Завдання-
ми нашої статті є:

1) запропонувати одне з можливих фор-
мулювань мети навчального процесу в умо-
вах інформаційної цивілізації;

2) окреслити центральні компоненти
мети (результату) навчального процесу;

3) запропонувати варіант спільної ідеї, що
об’єднує особистісний, діяльнісний та техно-
логічний підходи до процесу досягнення за-
значеної мети (освітнього процесу);

4) застерегти від найбільш вірогідної де-
формації ідеї забезпечення пізнавального ха-
рактеру навчальної діяльності як засобу досяг-
нення зазначеної мети.

Принципово новими рисами постіндуст-
ріального суспільства є зростання ролі інфор-
мації та постійне експоненціальне збільшен-
ня її обсягу. На думку провідних учених, інфор-
мація постає головним економічним ресур-
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Валєєв Р. Г.
сом1, володіння нею – найважливіша ознака
соціального розшарування2, культурної корпо-
ратизації та конкурентної переваги3.

Спеціальні дослідження свідчать, що її
обсяги збільшуються вдвічі через кожні два
роки4. Слід урахувати, що майже аналогічни-
ми темпами збільшується центральний еле-
мент інформаційного простору – наукові знан-
ня, які визначають зміст освіти5, унаслідок чого
ускладнюється своєчасне адаптування на-
вчального процесу до постійного динамічно-
го оновлення наукових знань. Замість екстен-
сивного збільшення термінів навчання дослід-
ники пропонують шукати нові шляхи підви-
щення інтенсивності навчального процесу6,
зокрема засвоювати такий навчальний мате-
ріал, який при своїй мінімальній кількості
може озброїти студентів максимальним обся-
гом інформації, зазначаючи, що задля цього
«постає завдання найбільш економного відбо-
ру наукових знань за всіма предметами на-
вчання у ВНЗ»7. Філософський бік проблеми

1 Тоффлер Э. Третья Волна / Э. Тоффлер. – М. : АСТ,
999. – С. 143.

2 Ибрагимов И. М. Инфомационные технологии и сред-
ства дистанционного обучения : учеб пособие для студентов
высш. учеб. заведений / И. М. Ибрагимов : под ред. А. Н.
Ковшова — М. : Изд. центр «Академия», 2005. –  С. 9.

3 Новые педагогические и информационные технологии в
системе образования : учеб. пособие для студентов пед. вузов
и системы повышения квалификации пед. кадров / Е. С. Полат,
М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров ; под ред.
Е. С. Полат. — М. : Изд. центр «Академия», 2005. – С.7.

4 Ибрагимов И. М. – Зазначена пр. – С. 3.
5 Захарова И. Г. Информационные технологии в образо-

вании : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений /
И. Г. Захарова. — М. : Изд. центр «Академия», 2005. – С. 4.

6 Образцов П. И. Психолого-педагогические аспекты
разработки и применения в вузе информационных техноло-
гий обучения / П. И. Образцов. — Орел, 2000. – С. 10.

7 Педагогика и психология высшей школы : учеб. посо-
бие. — Ростов-н/Д. : Феникс, 2002. – С. 282.
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коментує відомий російський учений Г.К.
Селевко, зазначаючи, що «гігантське різнома-
ніття культурної інформації… сьогодні знахо-
диться в глибокому протиріччі… з існуючою
системою навчання, яка спирається на обме-
жену стандартами освіту»8.

Крім зростання обсягів наукового знання,
ще більш високими темпами збільшуються так
звані «інформаційні шуми»: зайва, надлишко-
ва, нерелевантна, неструктурована інформа-
ція, яка ускладнює – іноді непереборно –
діяльність з її обробки9. Разом з цим слід ура-
хувати результати досліджень сучасних пси-
хологів, які зазначають, що наша здатність до
обробки інформації обмежена на двох рівнях
– сенсорному та когнітивному: «якщо нам вод-
ночас нав’язують занадто багато сенсорних
ознак, це може викликати «перевантаження»;
якщо ми намагаємось опрацювати в пам’яті
занадто багато подій, також виникає переван-
таження»10.

Слід погодитися з висновком провідних
учених: «Предмет нашої законної гордості –
великий обсяг предметних знань – у зміне-
ному світі практично втратив свою цінність,
оскільки  інформація стала легкодоступ-
ною… та необхідними постають не власне
знання, а знання про те, де й як їх застосо-
вувати»11. У зв’язку з цим особливої акту-
альності набувають дослідження когнітив-
ними психологами сутності декларативної
та процедурної інформації12: відповідно –
відомостей про те, що відбувається та про
те, як відбувається.

У сучасній педагогічній думці загальновиз-
наною є оцінка недостатньої ефективності
традиційного типу навчання у зв’язку з при-

таманним йому інформаційно-догматичним
методом організації навчального процесу,
який заснований на репродуктивному типі
мислення та за своєю сутністю, на думку дос-
лідників, є дидактичною машиною, конвеє-
ром знань13, школою пам’яті14. Ще понад 30
років тому педагоги на підставі посилки
«немає засобів та методів, які дозволяють
засвоїти на все життя» акцентували проблему
«що важливіше для вищої освіти – пам’ятати
або знати?»15 Ураховуючи вищезазначені
відомості щодо експоненціального зростання
обсягів інформації, слід погодитися з крити-
кою традиційного навчання, яке «безнадійно
націлене на запам’ятовування величезних об-
сягів нефункціональної інформації»16.

У сучасному світі особистості необхідно
володіти здатністю та вміннями самостійно-
го пошуку, оцінки, обробки, структурування,
зберігання інформації, а крім того, — мотива-
цією до пізнання та відповідними вольовими
якостями. Формування відповідної інтегра-
тивної якості особистості, яку все частіше на-
зивають пізнавальною самостійністю, на нашу
думку, і постає метою навчального процесу в
умовах інформаційного суспільства.

Розуміння цієї проблеми лише за останнє
десятиріччя зумовило значну кількість педа-
гогічних досліджень, об’єктами яких стали
«навчально-пізнавальна активність», «на-
вчально-пізнавальна самостійність», «на-
вчально-пізнавальні інтереси».  Наприклад,
для В.В. Гузєєва пізнавальна самостійність
постає обов’язковою передумовою актив-

8 Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе
информационно-коммуникационных средств / Г. К. Селевко.
— М. : НИИ школьных технологий, 2005. – С. 112—113.

9 Педагогика и психология высшей школы. –  С. 282.
10 Солсо Р. Когнитивная психология / Р. Солсо. — 6-е

изд. — СПб. : Питер, 2006. – с. 26
11 Бершадский М. Е.  Дидактические и психологические

основания образовательной технологии / М. Е. Бершадский,
В. В. Гузеев. — М. : Центр «Педагогический поиск», 2003. – С. 66.

12 див. Солсо Р. – Зазначена пр. – С. 268—269, Когнитив-
ная психология : учеб. для вузов / под ред. В. Н. Дружинина,
Д. В. Ушакова. – М. : ПЕР СЭ, 2002. – С. 112.

13 Гузеев В. В. Познавательная самостоятельность уча-
щихся и развитие образовательной технологии / В. В. Гузеев.
— М. : НИИ школьных технологий, 2004. – с. 71.

14 Морозов Д. В. Креативная педагогика и психология :
учеб. пособие / Д. В. Морозов, Д. В. Чернилевский. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. : Академ. проект, 2004. – С. 318.

15 Архангельский С. И. Лекции по теории обучения в
высшей школе / С. И. Архангельский. — М. : Высш. шк.,
1974. – С. 93.

16 Гузеев В.В. – Зазначена пр. – С. 71.



1 4

ності17, у свою чергу останню І. В. Некоз  роз-
глядає як необхідну умову та чинник розвит-
ку пізнавального інтересу18, а Н. М. Давидюк
ядром пізнавальної активності студента виз-
нає пізнавальний інтерес19. Не намагаючись
здійснити в цьому дослідженні співвідно-
шення зазначених понять та якостей особи-
стості, лише погодимося з тою думкою, що
пізнавальна активність і пізнавальна са-
мостійність взаємно посилюють одна одну,
виступають якісними характеристиками
пізнавальної діяльності20, їх необхідно роз-
глядати і як мету діяльності, і як засіб її досяг-
нення, і як результат 21.

Вважаємо, що зазначені позиції корелю-
ють з розвитком сучасної педагогічної дум-
ки. Наприкінці ХХ сторіччя в педагогіці ос-
таточно сформувалися два концептуальні
підходи до зміни освітньої парадигми: осо-
бистісно орієнтований, ілюстрацією якого є
таке судження: «Школяр не може засвоїти на-
вчальний матеріал, який не відповідає по-
требі в його вивченні й не вимагає розумо-
вого напруження в навчанні, не вимагає емо-
ційних переживань»22, та діяльнісний підхід,
згідно з яким «твердо встановлено, що єди-
ним каналом для переходу зовнішньої інфор-

мації до мозку людини є його власна навчаль-
на діяльність»23.

На нашу думку, беззаперечною є
відсутність протиріч між цими підходами:
вони визначають дві необхідні умови успіш-
ного навчання, методологічне підґрунтя
більшості інших концепцій навчального про-
цесу. Разом з тим, ми поділяємо позицію тих
учених, які розвивають (вважаємо, що на заз-
наченій методологічній основі) технологічний
підхід до освітнього процесу. Технологічний
підхід передбачає безумовне розуміння ре-
зультатів освіти та діагностичне формулюван-
ня її цілей.

Провідні розробники педагогічних техно-
логій обґрунтовано критикують розуміння
результатів навчання як традиційного «комп-
лексу ЗУН»: знань, умінь та навичок, зазнача-
ючи, що обидві останні компоненти відобра-
жають різні типи інтеріоризації одного еле-
менту змісту освіти – способів діяльності. Зок-
рема, В.В. Гузєєв наголошує, що вміння – це
способи діяльності, які засвоєні: тобто вони
повністю контролюються свідомістю, навич-
ки – способи діяльності, які присвоєні, тобто
засновані на підсвідомості, свого роду авто-
матизми, не контрольовані розумом24.  Це
певною мірою відповідає погляду традицій-
ної дидактики на 4 форми об’єктивного дос-
віду людства, які складають зміст освіти:
1) накопичені відомості про природу, люди-
ну, мистецтво, техніку та технологію; 2) досвід
практичної діяльності; 3) досвід творчої діяль-
ності;  4) досвід оцінювання25. Зауважимо, що
останній екстеріорний об’єкт (досвід оціню-
вання як компонент об’єктивного досвіду люд-
ства) В.В. Гузєєв також включає до змісту ос-
віти в якості таких інтеріорних об’єктів, як
норми, переконання26.

17 Гузеев В. В. – Зазначена праця. – С. 83.
18 Некоз І.В. Формування пізнавальних інтересів сту-

дентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів
(на матеріалі вивчення іноземних мов) : автореф. дис. на
здобуття  наук. ступеня  канд. пед. наук. — Луганськ, 2004.

19 Давидюк Н. М. Психологічні умови  активізації твор-
чої навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі
вивчення психологічних дисциплін. – автореф. дис. на
здобуття  наук. ступеня  канд. пед. наук. —  2003. – С. 15.

20 Король Л. М. Психологічні особливості розвитку
пізнавальної самостійності сучасних учнів / Л. М. Король,
С. М. Максимець.  //  Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Фран-
ка. — 2003. — № 13. — С. 249—252.

21 Серьогіна І. Ю. Розвиток пізнавальної активності в
процесі самостійної роботи як необхідна умова формування
самоконтролю учнів / І. Ю. Серьогіна // Вісн. Житомир. держ.
ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — № 25. — С. 232—235.

22 Краснопольський В. Е. Активізація навчально-пізна-
вальної діяльності учнів засобами комп’ютерної техніки (на
матеріалі викладання англійської мови): автореф. дис. на
здобуття  наук. ступеня  канд. пед. наук. — Луганськ, 2000.
– С. 2.

23 Беспалько В. П. Отображение  дидактического процес-
са в учебнике / В. П. Беспалько // Школьные технологии. —
2006. — № 6. — С. 60.

24 Гузеев В. В. – Зазначена пр. –  С. 27—29.
25 Фокин Ю. Г. Определения основных терминов дидак-

тики высшей школы / Ю. Г. Фокин. — М., 1995. – С. 15.
26 Гузеев В. В. – Зазначена пр. – С. 29.
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Вважаємо за необхідне зосередити увагу
на аналізі таких екстеріорних об’єктів, як
інформація (або факти, відомості) та способи
діяльності, а також на відповідних їм інте-
ріорних об’єктах: знаннях та вміннях (навич-
ках у тому числі). Під інформацією розуміють
вербальний або невербальний елемент об’-
єктивного досвіду людства, що містить об’-
єктивовані відомості про об’єкти чи законо-
мірності, способи діяльності, етичні чи інші
аспекти оцінювання27. А з кібернетичної точ-
ки зору інформація виражає величину, яка
обернено пропорційна вірогідності події, по-
відомлення про яке надійшло до приймаль-
ного устрою28.

На нашу думку, механізм перетворення
інформації як екстеріорного об’єкта в знання
як інтеріорний об’єкт розкриває когнітивна
модель навчання Нормана, яка виходить з
того, що інтеріоризація інформації відбуваєть-
ся лише тоді, коли суб’єкт учіння інтегрує нові
відомості до своєї існуючої структури знань29.
Для визначення запасу знань у сфері предмета
навчання   С.І. Архангельський використову-
вав терміни «тезаурус», «базисні знання»30,
сучасні дослідники запроваджують також
поняття «суб’єктивний ментальний
простір»31, розуміючи під ньому форму орга-
нізації індивідуального пізнавального досвіду.

Загальновизнаною на цей час є думка про
те, що зазначений тезаурус як сукупність
інтеріоризованих знань суб’єкта являє собою
семантичну сітку понять32, суб’єктивну

когнітивну схему33 або ієрархічну піраміду
знань34. Це відповідає поглядам сучасних ког-
нітивних психологів, які розуміють знання як
зберігання та організацію інформації в пам’яті35.
Узгоджуються зазначені положення з розумінням
теорією інформації інформативності
повідомлення як ступеня усунення невідомого,
невизначеності36. До речі, ще С. І. Архангельський
указував: якщо інформація не змінює тезаурус, то
її змістовний бік дорівнює нулю37.

Отже, перетворення інформації на знання
можливо лише у формі включення нових, ра-
ніше невідомих фактів, понять (та їхніх зв’язків,
відносин між собою) до вже сформованої у
свідомості суб’єкта бази знань. Відбувається
це завдяки процесу мислення та всіх можли-
вих розумових операцій:  порівняння, узагаль-
нення, аналізу, синтезу, абстрагування тощо.
Але розвиток мислення – це не єдина умова
ефективної роботи з інформацією, для цього
особистості необхідний комплекс навичок та
вмінь.

Проте, якщо інформація та процес її пере-
творення в знання в ході мислення, пізнання
неодноразово були об’єктами наукових дослі-
джень, то сутність умінь, навичок як інтеріор-
ного об’єкта та способів діяльності як відпо-
відного  екстеріорного об’єкта значно менше
перебували в центрі уваги науковців. Вважає-
мо за необхідне акцентувати такі висновки
дослідників. Уміння виступають різновидом
знання: поряд з «частиною знань , що
артикулюються», сучасні педагоги відрізняють
«частину знань, що не артикулюються… умі-
ння, навички, інтуїтивні образи та інші час-
тини людського досвіду, які не можуть бути

27 Фокин Ю. Г. – Зазначена пр. – С. 15
28 Архангельский С. И. – Зазначена пр. – С. 111
29 Мізюк Б. М. Розробка інструментарію автоматизова-

них систем інтелектуалізації навчання (АСІН) у вищих учбових
закладах / Б. М. Мізюк, О. М. Ананьєв, О. Белів  // Застосу-
вання інформаційних технологій у діяльності правоохоронних
органів та навчальному процесі : матеріали міжвуз. наук.-практ.
конф. — Л. : Львів. юрид. ін-ут МВС України, 2004. – С. 81

30 Архангельский С. И. – Зазначена пр.  – С. 112—118
31 Морозов Д. В., Чернилевский Д. В. – Зазначена пр. –

С. 81.
32 Чуприкова Н. И. Умственное развитие и обучение (к

обоснованию системно-структурного подхода) / Н. И. Чуп-
рикова. — М. : Изд-во Моск. психол.-социал. ин-та; Воро-
неж : Изд-во НПО «МОДЭК», 2003. – С. 128—129.

33 Бершадский М. Е. Возможные направления интегра-
ции образовательных и информационно-коммуникативных
технологий / М. Е. Бершадский  // Пед. технологии. — 2006.
— № 1. — С. 48.

34 Атанов Г. А., Пустынникова И. Н. – Зазначена пр. – С.
330.

35 Солсо Р. – Зазначена пр. – С. 32.
36 Урсул А. Д. Природа информации. Философский

очерк / А. Д. Урсул. — М., 1968. – С. 17.
37 Архангельский С. И. – Зазначена пр.  – С. 117—118.
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передані учню безпосередньо, а здобувають-
ся ним в ході самостійної пізнавальної діяль-
ності при вирішення практичних завдань»38.
Діалектичний зв’язок знань та когнітивних
умінь ілюструє думка вітчизняних науковців:
«розумова дія – це завжди перетворене знан-
ня, а засвоєне знання – те, що перетворилось
у розумову дію, в уміння практично діяти, в
уміння вирішувати завдання39». На нашу дум-
ку, це не суперечить поглядам сучасної пси-
хологічної науки на сутність декларативної та
процедурної пам’яті: «знати що» та «знати як»
відповідно40.  Звісно, розуміння вмінь як різно-
виду знань, безумовно, не можна застосову-
вати до моторних умінь та навичок, проте
цілком доречно при аналізі так званих когні-
тивних умінь: насамперед, розумових умінь,
а також умінь сприйняття, уваги, кодування,
запам’ятовування та відтворення з пам’яті.

Погодимося з фахівцями, що саме когні-
тивні вміння є необхідним компонентом мети
та результатів освіти41. Повноцінний розви-
ток цих увмінь можливий лише при інтенсив-
ному стимулюванні відповідних психічних
процесів: сприйняття, уваги, кодування, роз-
пізнання патернів, запам’ятовування, згаду-
вання, мислення. Єдиним процесом, який
здатен задіяти зазначені психічні процеси, є
пізнання.

Цей висновок узгоджується з діяльнісним
підходом до навчання, оскільки пізнання
постає діяльністю, тобто «активною цілеспря-
мованою взаємодією людини з об’єктивним
світом, у якій вона досягає свідомо поставле-
них цілей, що виникли внаслідок появи в неї
усвідомленої потреби»42. Крім того, цілком
погоджується з особистісним підходом до на-
вчання зазначене розуміння діяльності, яке

включає в якості її джерел (або навіть компо-
нентів): потреби, мотив та мету суб’єкта. Спе-
цифіка особистісних концепцій навчання, на
нашу думку, полягає в спрямованості на по-
шук оптимальних шляхів формування потреб,
мотивів та цілей суб’єктів учіння. Зазначимо,
що саме потреб, мотивів та цілей пізнання,
тому що лише в ньому інформація трансфор-
мується в знання та формуються когнітивні
вміння та навички.

 Аналіз наукових досліджень свідчить, що
фахівці беззаперечно визнають необхідність
«зміни системи вищої освіти такими чином,
щоб студент почував себе не безправним
«гвинтиком» системи, від бажання якого нічо-
го не залежить, а дійсним суб’єктом діяльності,
який реалізує свої конституційні права на освіту,
вільно обирає або навіть змінює напрямки
освіти з урахуванням власних потреб»43.
Аналізуючи зміну педагогічної парадигми,
науковці констатують перехід до схеми
«учень—підручник—учитель» замість попе-
редньої «учитель—підручник—учень»44, ак-
центують увагу на необхідності забезпечення
активності та самостійності суб’єктів учіння у
відкритій освіті45 на відміну від традиційної
педагогіки, у якій учню відводилася роль об’-
єкта46. Сучасні дослідники розглядають на-
вчально-пізнавальну діяльність як відкритий
процес спілкування, обміну знаково-символі-
чними системами між рівноправними суб’-
єктами: студентами й викладачем. Саме така
інтерпретація суб’єкт-суб’єктних взаємин на-
була розвитку в некласичній освітній пара-
дигмі, на відміну від класичного розуміння сту-
дента як об’єкта навчання та виховання, об’-
єкта маніпуляцій з боку суб’єкта47.

38 Педагогика и психология высшей школы. – С. 157.
39 Атанов Г. А., Пустынникова И. Н. – Зазначена пр. –

С. 22.
40 Солсо Р. – Зазначена пр. – С. 312.
41 Федоренко О. І. Формування логічних умінь учнів

основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. пед. наук /О. І. Федоренко. – К., 1999. – С. 5.

42 Фокин Ю. Г. – Зазначена пр. – С. 18.

43 Фокин Ю.Г. – Зазначена пр. —  С. 23
44 Мізюк Б. М., Ананьєв О. М., Белів О. – Зазначена

пр. —  С. 82; Новые педагогические и информационные тех-
нологии в системе образования. – С. 10

45 Ибрагимов И. М. – Зазначена пр. – С. 19
46 Селевко Г. К. – Зазначена пр. – С. 3
47 Усік О. Ю. Регуляція навчально-пізнавальної діяль-

ності: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філос. наук /О. Ю. Усік. — Х.,
2005. – С. 11
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Для аналізу цих процесів дослідники ви-
користовують такі промовисті терміни, як
«самопроектування»48, «актуалізація суб’-
єктності»49, «вирощування суб’єктності»50,
«суб’єктивація»51, «конституювання особи-
стості»52, «акти самовизначення особис-
тості»53, «здійснення самотрансценденції»54,
«екзистенціальна площина навчально-
пізнавальної діяльності»55, «суб’єктність та
самість учня»56. Деякою мірою ця терміно-
логія, на нашу думку, обтяжує загальну про-
блему оптимізації навчально-пізнавальної
діяльності. Якщо спробувати її максималь-
но схематизувати, то вона може бути сфор-
мульована як «надання навчальній діяль-
ності пізнавального характеру». Вимога за-
безпечення пізнавального характеру на-
вчальної діяльності об’єднує, на нашу дум-
ку, вимоги діяльнісного та особистісного
підходів до навчання, зокрема щодо забез-
печення активної діяльності суб’єкта учін-
ня та його самостійності.

Звертаючись до загальнотеоретичного
розуміння пізнання, вважаємо за необхідне
відзначити висновки Д.В. Морозова та Д.В. Чер-
нілевського, які слід за А.В. Брушлинським
відмічають наявність фіксованої константи
пізнання, моноцілі здійснення розумової діяль-
ності: пізнання нових властивостей та відно-

син об’єкта, узагалі буття57. Експерименталь-
на психологія на цей час знайшла досить ба-
гато доказів того, що люди та тварини шука-
ють нову інформацію58. На нашу думку, це вка-
зує на те, що людське пізнання як пошук нової
інформації має ще й біологічне підґрунтя, а
саме є проявом еволюційної боротьби за існу-
вання.

Філософія під пізнанням розуміє творчу
діяльність суб’єкта, орієнтовану на отриман-
ня достовірних знань про світ, причому, ви-
хідну структуру пізнання складає саме суб’єкт-
об’єктне відношення59, тобто здійснення з
боку студента пізнання беззаперечно свідчить
про його суб’єктність, активність , са-
мостійність. Тому для сучасної некласичної
філософії творчий  статус суб’єкта пізнання
певною мірою нівелював настанову на об’-
єктивну істину60, а сучасна методологія педа-
гогіки акцентує в пізнанні не лише основу, яка
відображає дійсність, але й конструктивну
основу61. Цю позицію, на нашу думку, ілюст-
рує також сутність навчально-пізнавальної
діяльності, яка націлена не на відкриття об’-
єктивно нового (для людства), а на відкриття
суб’єктивно нового (для учня).

У контексті цих роздумів вважаємо за не-
обхідне акцентувати проблему первісності
суб’єктивного, суб’єктного порівнянно з об’-
єктивним, об’єктним. З одного боку, інфор-
маційне суспільство «на відміну від індустрі-
ального суспільства значно більшою мірою за-
цікавлене в тому, щоб його громадяни були
здатні самостійно, активно діяти»62, тобто
об’єктивно формується соціальне замовлен-

57 Морозов Д. В., Чернилевский Д. В. – Зазначена пр. –
С. 70.

58 Солсо Р. – Зазначена пр. – С. 184.
59 Новейший философский словарь   / сост. А. А.  Грица-

нов. —  Мн. :  Изд. В. М. Скакун, 1998. – С. 549.
60 Там само. – С. 550.
61 Ваховский Л. Ц. Западноевропейская философия вос-

питания эпохи Просвещения / Л. Ц. Ваховский. – Луганск :
Альма-матер, 2000. – С. 46.

62 Новые педагогические и информационные технологии
в системе образования. – С. 13.

48 Сериков В. В.  Образование и личность. Теория и
практика проектирования педагогических систем / В. В. Се-
риков. — М. : Изд. корпорация «Логос», 1999. — С. 37.

49 Давидюк Н. М. Психологічні умови  активізації твор-
чої навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі
вивчення психологічних дисциплін : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук / Н. М. Давидюк. —  К.,
2003.

50 Сериков В. В. – Зазначена пр. – С.  7—8.
51 Там само. — С. 108.
52 Там само. — С. 15.
53 Усік О. Ю. – Зазначена пр.
54 Давидюк Н. М. – Зазначена пр.
55 Усік О. Ю. – Зазначена праця. — С. 9.
56 Шиянова Е. Н. Развитие личности в обучечии / Е. Н.

Шилова, И. Б. Котовой. – М., 1996. – С. 8.
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ня на особистість з інтегративною пізнаваль-
ною якістю. Сучасні науковці, зокрема російсь-
кий фахівець В.В. Сєриков, зазначають, що в
сучасному суспільстві головним фактором
особистісного розвитку виступає затребу-
ваність особистісного начала індивіда соціу-
мом63. Практичну зумовленість цього замов-
лення ілюструють, на нашу думку, результати
дослідження, опубліковані американським
ученим Ф. Шлехті, який, посилаючись на
відповідне опитування бізнесменів, наводить
висновок: бізнесу необхідні робітники, які
вміють вчитися самостійно64.  З іншого боку,
науковці-психологи зауважують: хоч у кожно-
му індивідуумі іманентно імпліцована креа-
тивність як засіб вираження самоактуалізації,
проте соціогенні фактори контамінують, бло-
кують цю властивість особистості65.

Зазначені факти щодо затребуваності со-
ціумом пізнавальної самостійності людини на-
дають ряду дослідників можливість трактува-
ти забезпечення активності та самостійності
суб’єкта учіння тільки як засіб підвищення
ефективності навчального процесу, засіб ви-
конання об’єктивно сформованого замовлен-
ня суспільства. Наша позиція полягає в тому,
що забезпечення  пізнавального характеру
діяльності учіння є не тільки засобом, не тільки
проміжною метою освітнього процесу, але й
його первинною метою: необхідною формою
самореалізації, самоактуалізації особистості,
що корелює з філософською рефлексією, усві-
домленням свого місця в житті, збагненням
сенсу існування.

Слід звернути увагу, що, крім прикладно-
го, практичного боку зазначеної пізнавальної
якості особистості, яка виражена в більш ви-
сокому рівні професійної компетенції, вона є
виразом сутності людського буття, мети його

існування: пізнання світу й свого місця в ньо-
му. Відповідно до різних філософських кон-
цепцій, стародавніх та сучасних, пізнання
виступає як сенс буття людини або форма його
існування. Висловлена ще в Біблії ідея «пізнан-
ня добра й зла» знайшла свій розвиток у ХХ
столітті у філософії екзистенціалізму, що вивчав
суб’єкт у процесі його активного пізнання
об’єктивної дійсності й лише тим реалізував
себе. Саме цей аспект феномена пізнання, на
нашу думку, є вихідним, та його слід розціню-
вати як первинний поряд із соціальним за-
мовленням інформаційного суспільства на
особистість з розвинутою пізнавальною са-
мостійністю.
Висновки:
1)метою навчального процесу в умовах

інформаційної цивілізації, на нашу думку, по-
стає формування комплексної якості особис-
тості (пізнавальної самостійності), яка інтег-
рує базисні знання, уміння самостійного по-
шуку, оцінки, обробки, структурування, збе-
рігання інформації, мотивацію та волю до
пізнання;

2)центральними компонентами резуль-
татів навчального процесу (та зазначеної
інтегративної якості особистості) постають
тезаурус декларативних  артикульованих
знань, що є інтеріоризованою сіткою базис-
ної інформації, та сформований комплекс про-
цедурних знань, когнітивних умінь;

3)останні формуються лише за умов забез-
печення пізнавального характеру навчальної
діяльності, яка об’єднує, на нашу думку, ви-
моги діяльнісного та особистісного підходів до
навчання, зокрема щодо реалізації діяльності
суб’єкта учіння та його особистісній само-
стійності, активності й не суперечить ідеям
технологічному підходу;

4) формування особистості із зазначеною
комплексною готовністю до пізнання є не
тільки соціальним замовленням інформацій-
ного суспільства, а в першу чергу необхідною

63 Сериков В. В.  – Зазначена пр. — С. 37
64 див. Новые педагогические и информационные техно-

логии в системе образования. – С. 7
65 Морозов Д. В., Чернилевский Д. В. – Зазначена пр. –

С. 14—15.
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формою самореалізації, самоактуалізації осо-
бистості, яка пов’язана з філософською реф-
лексією та збагненням сенсу існування.  Саме
цей аспект феномена пізнання  є вихідним та
його слід розцінювати як первинний.

Висновки, яких ми дійшли в ході цього
дослідження, потребують у подальшому ви-
вчення таких аспектів проблеми: співвідно-
шення різних понять («пізнавальна
самостійність», «пізнавальна активність» у
першу чергу), яке використовують фахівці для
найменування аналізованої якості особис-
тості; дослідження процесу формування теза-
урусу декларативних знань; педагогічних
умов, які сприяють формуванню аналізованої
якості особистості та тезаурусу знань як її еле-
менту.
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забезпечення пізнавального характеру на-
вчальної діяльності. На початку ХХІ століття
чітко відслідковуються нові характеристики
інформаційної цивілізації.

Аннотация. Статья посвящена пробле-
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Annotation. The article is dedicated to the
problem of providing of cognitive character of the
learning. At the beginning of the ХХІ th century
the new features of world civilization related to
transition from industrial to informative society were
revealed.



2 1

З ДОСВІДУ людства відомо,
що в унітарних державах, а

саме такою, згідно з Конституцією, є
Україна, однією з найпотужніших сил
у розбудові державності стає націо-
нальна правосвідомість громадян, які
мають право на набуття необхідного
їм мінімуму правових знань. Це пра-
во забезпечується розгалуженою ме-
режею загальних та спеціалізованих
навчально-виховних закладів неза-
лежно від форм власності, широким
правовим інформуванням населення
через засоби масової інформації та
культурно-освітні установи.

Правова освіта населення є важ-
ливою складовою системи освіти й
має на меті формування високого
рівня правової культури, виховання
громадян на засадах поваги до зако-
ну, прав людини, небайдужого став-
лення до порушень законності та пра-
вопорядку.

Суспільство й держава зацікавлені
у формуванні соціально активних і в
той же час законослухняних грома-
дян. Необхідність правової освіти зак-
ріплена в міжнародно-правових ак-
тах і нормах вітчизняного законодав-
ства. У Конвенції про права дитини
зазначено, що освіта дитини має бути
спрямована на виховання поваги до
прав людини й основних свобод, а
також принципів, проголошених у
Статуті ООН (ст. 29).

Кушнарьов С. В.
Цілком необхідним і своєчасним

стало затвердження  Кабінетом
Міністрів України постанови від
29.05.1995 № 366 «Про Програму
правової освіти населення України».

У наступні роки, з метою підви-
щення рівня правової освіти населен-
ня, створення належних умов для на-
буття громадянами правових знань, а
також забезпечення їхнього конститу-
ційного права знати свої права й обо-
в’язки, Указом Президента України від
18.10.2001 № 992/2001 було затверд-
жено Національну програму правової
освіти населення України.

Однак, незважаючи на зусилля
держави, подолати негативні тен-
денції в суспільстві та індивідуальній
свідомості, які стали результатом краху
радянської правової ідеології та кризи
правосвідомості в минулому столітті,
що утворилася на початку 90-х років,
до теперішнього часу не вдалося.
Практично  зруйнована система
«юридичного всеобучу», знижена
ефективність правового виховання,
де державі відведена головна роль.
Сучасний рівень правової й політич-
ної культури, який розпочався в Ук-
раїні після падіння комуністичного
режиму, проходить повільно й хвороб-
ливо. Відмова держави від «патерна-
лістської» моделі відносин із суспіль-
ством і послаблення ідеологічного
впливу, особливо у сфері права, при-
звело до занепаду правової культури
не лише населення, але й правових
установ.

Указані процеси посилюються й
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власне соціальними чинниками. Так, розподіл
(перерозподіл) власності призводить до все
більшої диференціації населення, що супро-
воджується збільшенням розриву між дохода-
ми різних соціальних груп суспільства. Май-
нова нерівність, розшарування суспільства на
багатих і бідних, масове безробіття відобра-
зилися на рівні життя молоді, змінили моделі
її соціальної та економічної поведінки.

Проведене фахівцями лабораторії соціаль-
ної педагогіки Інституту проблем виховання
АПН України соціологічне дослідження пока-
зало, що сучасна молодь – це нове покоління
українських громадян з радикально змінени-
ми за останні десятиліття мотивами поведін-
ки, моральними цінностями, соціально-про-
фесійними орієнтирами.

Динаміка домінуючих у правосвідомості
молоді поглядів безпосередньо пов’язана із
соціально-економічною й політичною ситуа-
цією в суспільстві. Відповідно й радикальний
вплив на цю динаміку в бажаному для су-
спільства напрямі можливий лише в контексті
конкретних позитивних змін у суспільному
розвитку. У противному разі правосвідомість
молоді може легко піддаватися деформації, яка
проявляється в правовому інфантилізмі
(несформованість, недостатність правових
знань і установок) та правовому нігілізмі
(свідоме ігнорування вимог законів, права,
інших соціальних норм і суспільної моралі). Ці
прояви соціального зла необхідно подолати,
й однією з важливих складових роботи щодо
викорінення свавілля, соціальної апатії,
нігілізму є заходи з правового виховання гро-
мадян.

На формування правового нігілізму в мо-
лодіжному середовищі суттєвий вплив
здійснюють чинники соціального середови-
ща, зокрема: деідеологізація й комерціалізація
суспільних відносин, зміна ціннісних ідеалів
з яскраво вираженою орієнтацією на ідеали
західної демократії, у зв’язку з чим для право-
вої культури молоді характерний пріоритет
приватних інтересів, прагматичне сприйнят-

тя державно-правових інститутів, відчужен-
ня від традиційних цінностей.

До проявів правового нігілізму в молоді-
жному середовищі слід віднести, зокрема:

— недотримання, невиконання вимог за-
конів та інших нормативних актів, що
призводить до вчинення правопорушень,
участі молоді в тих чи інших кримінальних
угрупуваннях. Тривожним симптомом є те, що
15,9% опитаних молодих людей вважають
цілком можливим для себе брати участь у
діяльності кримінальних угрупувань, а 11%
відповіли, що в сучасних умовах це —
нормальний спосіб заробляти гроші. При
цьому 53% респондентів життєвий успіх
багатих людей пояснюють умінням
пристосовуватися до життя, а 29% – умінням
красти. Оскільки молодь (у віці 14—30 років)
в середньому вчиняє половину всіх
кримінальних злочинів, то можна вважати,
що саме вона слугує основним ресурсом для
подальшого розвитку кримінальної структури
суспільства;

— неповага до суду й правоохоронних
органів. Громадяни, у випадку виникнення
юридичного конфлікту, учинення стосовно
них незаконних дій, не бажають звертатися
за допомогою до правоохоронних органів чи
до суду, а вважають правильним вирішувати
проблему самостійно, за допомогою інших,
нерідко кримінальних структур. До того ж гро-
мадська думка оцінює роботу судів і право-
охоронних органів украй негативно. Так,
проведене опитування в Російській Федерації
свідчить, що дії працівників міліції негативно
оцінюють 73% мешканців, а 46% громадян
Росії у випадку небезпеки не стануть
звертатися за допомогою до міліції й будуть
намагатися справитися самотужки.
Аналогічна ситуація має місце і в Україні, де
міліції не довіряють понад 80% громадян [1];

— аполітичність і відсутність причетності
до справ держави й суспільства. Сьогодні,
унаслідок відсутності в держави зрозумілих
цілей, мобілізуючих цінностей і ідеалів, значна
частина співвітчизників не вважають себе
громадянами України, а 63% молодих людей
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переконані, що людина повинна жити в тій
країні, де їй більше подобається. Цим можна
пояснити прагнення молоді отримати освіту
за кордоном.

Особливої уваги заслуговує проблема фор-
мування в дітей і молоді ідентичності з краї-
ною та народом. Як свідчать дослідження ла-
бораторії соціальної педагогіки Інституту про-
блем виховання АПН України, на сьогодні є
дуже низьким рівень національної ідентич-
ності. Тільки 21% респондентів (14—17 років)
відзначають значущість того, що вони українці
й живуть в Україні. Водночас 47% старшо-
класників мріють про поїздку за кордон і там
себе професійно реалізувати. Слабку іденти-
фікацію з країною та нестійку прихильність до
держави демонструють  35% опитаних
школярів.

Деформація правосвідомості представляє
собою результат помилок, упущень і недоліків
у правовому вихованні підростаючого поко-
ління: у сім’ї й навчальних закладах, за місцем
проживання й роботи, прорахунків у діяль-
ності відповідних державних установ, гро-
мадських інститутів, недостатньої, а головне
– малоефективної координації їхніх зусиль при
здійсненні діяльності з профілактики право-
порушень.

До негативного чинника, який впливає на
процес формування правосвідомості молоді,
можна віднести й кризу інституту сім’ї в су-
часній Україні.

Сім’я як найважливіший інститут соціалі-
зації підлітка прищеплює йому основні мо-
ральні вимоги, правила поведінки, закладає
основи характеру, життєві установки. Існуючі
дефекти в сім’ї (пияцтво, грубість, жорстокість
тощо) породжують викривлене формування
особистості підлітків, жорстокість у відповідь,
підміну соціальних цінностей, нерідко пропа-
ганду кримінальних цінностей.

Статистика молодіжної злочинності пока-
зує не лише кількісний ріст, але й якісні зміни
в її структурі: протягом останнього десятиліття
спостерігається зміщення підліткових право-
порушень у бік більш тяжких і соціально не-
безпечних злочинів, у молодіжній субкультурі

закріплюються криміногенні цінності й сте-
реотипи поведінки.

Протягом тривалого часу для суспільства
в цілому були й залишаються актуальними зав-
дання щодо викорінення злочинності, вихо-
вання законослухняної особистості. Людину
виховує сім’я, школа, суспільство. Здатність
сім’ї ефективно функціонувати вважається
вирішальною в попередженні правопору-
шень. Дитяча неслухняність, нечесність та
інші форми антисуспільної поведінки є
важливими показниками  подальших
правопорушень. Водночас не лише в сім’ї
закладаються основи поведінки людини.
Становище сім’ї в суспільстві залежить від
політики держави. Але в кінцевому рахунку,
які б суб’єктивні причини не наводилися, у
злочині, який учиняє людина, винна вона
сама. Оскільки, напевно, погано знає право,
не поважає закони, нечесна, погано вихована.

Безперечно, злочинність як соціальне
явище становить значну небезпеку для
суспільства, але злочинність неповнолітніх
має більш сильний суспільний резонанс. Із
загальної кількості учинених підлітками
злочинів більше 68% – тяжкі та особливо
тяжкі. Зокрема, збільшилась кількість учине-
них неповнолітніми умисних тяжких ушко-
джень, зґвалтувань, грабежів. У структурі зло-
чинів спостерігаються досить небезпечні про-
цеси. Вони носять корисливий і груповий ха-
рактер. Збільшується питома вага тяжких зло-
чинних посягань, що донедавна  не було
характерно для злочинності неповнолітніх.
Насильницькі посягання підлітків усе частіше
носять імпульсивний характер, з елементами
жорстокості та цинізму.

Жахливо те, що підліткова злочинність
дедалі набуває більш організованого характе-
ру. Понад 70% дітей учиняють злочини в складі
груп, у тому числі за участю дорослих. У зло-
чинну та іншу протиправну діяльність
утягується все більше підлітків молодшого віку.
Щорічно місцевими судами застосовуються
примусові заходи виховного характеру май-
же до трьох тисяч неповнолітніх, причому
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значна їх частина – це діти віком від 11 до 14
років, які вчинили суспільно небезпечні діян-
ня до досягнення віку кримінальної відпові-
дальності. В органах кримінальної міліції у
справах неповнолітніх перебуває на обліку
понад дві тисячі правопорушників віком до 11
років.

Суттєвою причиною ускладнення кримі-
ногенної обстановки в молодіжному середо-
вищі є безпритульність та бездоглядність. З
кожним роком збільшується кількість таких
дітей. Саме з цієї причини у 2007 році до
органів міліції доставлено майже 33 тисячі
неповнолітніх. Здебільшого це діти з небла-
гополучних сімей, позбавлені батьківської
опіки, належних умов життя, навчання й ви-
ховання, нерідко ті, які постраждали від на-
сильства та жорстокості власних батьків.

Серйозним недоліком стану правової куль-
тури сучасної молоді є погане знання законів.
Практично застосовувати нормативно-пра-
вові акти при вирішенні особистих проблем
уміють лише 2% опитаних. Про те, що немож-
на грабувати й убивати, знають усі. Але чи-
мало молодих людей дізналися, що застосу-
вання до дітей фізичних покарань з виховною
метою є злочином, який передбачено Кримі-
нальним кодексом України, а також про те, що
цинічна грубість у громадських місцях ка-
рається законом.

Нерідко буває й так, що молоді люди зна-
ють закони, але дотримуватися їх не поспіша-
ють, тому що не вірять у їхню силу, не визна-
ють їх роль у суспільстві (правовий нігілізм)
або готові використовувати закони тільки з
корисною метою (правовий цинізм). Існує ще
й правова безграмотність, яка виражається в
незнанні або поганому знанні норм права, але
може поєднуватися з достатньо високим
рівнем морального розвитку. У малограмот-
них громадян право в цілому зводиться лише
до кримінального законодавства. Вони забу-
вають про Конституцію України, цивільне,
сімейне, адміністративне, трудове, госпо-
дарське право, без знання яких легко заплу-

татися у складних питаннях повсякденного
життя.

Ще в 1903 році голова Комітету міністрів
Росії граф С.Ю. Вітте (1849-1915) говорив:
«Горе країні, яка не випестувала у своєму на-
роді повагу до закону й власності, а напроти,
встановила різноманітні форми колективної
власності, не визначеної належним чином у
законі… У такій країні рано чи пізно можуть
трапитися такі печальні події, які раніше були
невідомі» [2].

Як критику відмітимо, що правової
інформації, необхідної для гармонійного
розвитку особистості, школа не дає. До того
ж питання щодо формування правової
культури особистості за допомогою правової
освіти в школі залишаються не вивченими. У
той же час потреба в отриманні правових
знань у сучасної молоді є, особливо у сфері
своїх прав і свобод. Так, 84% опитаних стар-
шокласників прямо вказують на це. Така по-
треба викликана, насамперед, бажанням зна-
ти свої права, уміти їх відстоювати (33%), а
також небажанням стати жертвою різного
роду шахрайства й корупції, що нерідко вико-
ристовують чиновники у власних корисних
цілях завдяки правовій безграмотності насе-
лення (27%). Окрім того, старшокласники
відмітили, що правові знання потрібні, щоб
мати можливість називатися культурною лю-
диною, викликати в оточуючих поважливе
ставлення до себе (23%), поводитися пра-
вильно й мати можливість коректувати свою
поведінку (17%).

На жаль, в Україні рівень знань про основні
правові категорії в молоді дуже низький (12%)
і не відповідає сучасним вимогам. Справа не
лише в криміналізації суспільства, але й у тому,
що навіть законослухняні громадяни не дуже
схильні рахуватися із законом. Це головна
причина того, що юридичні норми, які діють
у цивілізованих країнах, виявляються мало-
ефективними в нашій державі. Так, за резуль-
татами опитування третина респондентів се-
ред старшокласників вважають для себе
прийнятним вирішувати проблеми не в суді,
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а «шляхом установлення особистих контактів»
або «через впливових знайомих»; 11% вва-
жають нормальним застосування сили; 12%
респондентів не будуть мати справу з міліцією
й прокуратурою, оскільки вважають процес
відновлення істини законним шляхом пустою
тратою часу. Показовим є й той факт, що 38%
опитаних старшокласників не довіряють пра-
цівникам правоохоронних органів.

Історія свідчить, що в усіх державах
здійснюється особлива діяльність щодо поши-
рення поглядів і вчень про право і правопо-
рядок. З цією метою використовуються релі-
гія, література, мистецтво, школа (усіх рівнів),
засоби масової інформації, спеціальні юри-
дичні навчальні заклади. Іншими словами,
правове виховання є складовою ідеологічної
функції будь-якої держави.

Ефективними засобами у формуванні пра-
восвідомості сучасної молоді є форми право-
вого навчання, зокрема диспути, дискусії, кон-
ференції, постійно діючі правові лекторії, кон-
курси, вікторини правових знань, практичні
вправи (індивідуальні й групові), ігри, тема-
тичні вечори, зустрічі з працівниками право-
охоронних органів. Їх проведення має розши-
рити правові знання молоді, знання право-
вого статусу юнаків і дівчат, сформувати
вміння співвідносити в житті норми моралі
та права, застосовувати правові знання в по-
всякденному житті. Крім того, визначальна
роль у системі джерел правової інформації
належить засобами масової інформації, а та-
кож правовому всеобучу (мається на увазі ви-
вчення основ права й держави в дитячих сад-
ках, школах, в усіх без винятку навчальних
закладах, а не лише юридичних).

Саме завдяки правовому навчання відбу-
вається формування необхідних правових орі-
єнтирів у більшої частини українського су-
спільства і, насамперед, у підростаючого по-
коління. Оскільки з правової точки зору
дитина виступає самостійним суб’єктом
права, то на неї поширюється весь комплекс
громадянських, політичних, економічних,
соціальних і культурних прав людини. Між

тим цілеспрямована діяльність держави з
правового навчання здійснюється переваж-
но на базі юридичних ВНЗ і факультетів або
зводиться до разових масових акцій з пра-
вової просвіти. Правильно й точно оціню-
вати правову ситуацію, розуміти адек-
ватність юридичних санкцій, прогнозувати
наслідки своїх правових дій повинна будь-
яка людина поза залежності від свого со-
ціального й правового статусу, інакше втра-
чають свій сенс принципи рівності і спра-
ведливості, ідеї правової держави й грома-
дянського суспільства.

Особливу роль у правовому вихованні та
навчанні має судова практика й діяльність су-
дової системи в цілому, яка повинна бути ре-
альним правосуддям. Ще у ХVІІІ столітті фран-
цузький правознавець Ш. Монтеск’є писав:
«Для людства немає нічого важливішого, ніж
правосуддя» [3, с. 47]. Тому виховання поваги
до суду й розуміння необхідності вирішувати
всі конфлікти в суді входить необхідним ком-
понентом у зміст позитивно-стійкого
ставлення до практики реалізації права.

Більшість  співвітчизників заперечує
дієвість принципу демократії в нинішній за-
конотворчості. Думка громадян не враховуєть-
ся, «їх не питають». Звідси відчуженість лю-
дей від закону й небажання його дотримува-
тися. Розуміючи під демократією врахування
думки населення в законотворчому процесі,
90% опитаних не надають значення законо-
слухняній поведінці самих громадян. Справа
в тому, що законослухняна поведінка стає
безкорисним способом соціальних та інших
взаємодій, оскільки сучасне суспільство, на
думку українців, відрізняє високий ступінь кри-
міналізації соціальних відносин. Тому більшість
надає перевагу умовам псевдоправової бюрок-
ратичної держави, здатної утримувати певний
рівень стабільного суспільного порядку.

Громадяни змушені жити в умовах, які на-
кладають відбиток на їхні соціальні взаємини
й  називають відповідні моделі правової по-
ведінки: 1) «у неправовій державі право для
громадян не є предметом поваги, тим більше
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цінністю. Воно асоціюється із зовнішнім при-
мусом, дотримання якого обов’язкове, якщо є
«наглядач». В інших умовах його можна ігно-
рувати. У такій ситуації у відносинах грома-
дян із соціальними (у тому числі державни-
ми) інститутами починають переважати не
правові («неформальні») елементи, які нерідко
трансформуються в корупцію, шантаж, шах-
райство, насилля і т.п.»; 2) «якщо представ-
ники влади будуть дотримуватися законів, то
цьому прикладу наслідують і громадяни».

Можна стверджувати, що правовий
нігілізм традиційно притаманний українсько-
му менталітету. Результати соціологічних дос-
ліджень лабораторії соціальної педагогіки
Інституту проблем виховання АПН України
показують, що в нашій державі майже поло-
вина дорослого населення займає відчужено-
насторожену позицію відносно права й зако-
ну. Спостерігаються протиріччя в усвідом-
ленні права і закону, коли закон асоціюється з
«насильством» з боку держави: 78% громадян
хочуть жити по совісті, але не по закону (за
повну повагу до закону висловилося 22% рес-
пондентів).

У правосвідомості українців моральне
право в цілому завжди домінувало над юри-
дичним. Чинити за законами совісті, а не за
писаними законами було загальноприйня-
тим в Україні й Росії. Це, до речі, також є од-
нією з причин зневажливого ставлення ук-
раїнців до юридичних норм і законів, а особ-
ливо до тих з них, які розходяться з мораль-
ними нормами.

Аналіз нормативної бази показує, що на
відміну від проблем освіти в Україні практич-
но відсутні закони та інші нормативно-пра-
вові акти, які безпосередньо присвячені про-
блемам виховання молоді. У більшості це
зумовлено тим, що закріпити моральні норми
в законодавчому порядку надзвичайно склад-
но. Далеко не всі такі норми можуть бути пред-
метом правової регламентації.

Сучасне суспільство, яке переживає глибо-
ку моральну кризу, відчуває потребу в прин-
ципово нових світоглядних позиціях. Тому не-

можна залишати поза увагою такі дієві меха-
нізми, як правова освіта й правове виховання.

Багатовіковий досвід показує, що правове
навчання й правове виховання належать до
найдавнішого виду культурної діяльності лю-
дини. Саме за їх допомогою передавалися
вироблені правила вирішення конфліктів, які
дозволяли забезпечувати стабільність і орга-
нізованість у суспільстві. У кожному регіоні
світу визначалися свої традиції й принципи,
які враховували специфіку правової системи,
ментальність людей, їхню психологію. Прой-
шли віки, але проблеми, що хвилювали лю-
дей у минулому, виявилися актуальними й
сьогодні. Не випадково, що правова освіта в
сучасній Україні стає однією з найбільш пріо-
ритетних, соціально значущих тенденцій у
системі модернізації вітчизняної освіти.

Сьогодні, коли в нашій державі відбува-
ються серйозні зміни у всіх сферах суспільно-
го, економічного й політичного життя, коли
надана свобода слову, дефіцит інтелекту, мо-
ральності, емоційної культури помітно відчу-
вається. Особливу стурбованість викликає те,
що тенденція розвитку злочинності, бездухов-
ності, вакханалії, потурання прав людини стає
нормою. Тому актуальність проблеми право-
вої освіти й виховання молоді очевидна.

Література
1. Подолинний С. І. Застосування тре-

нінгових технологій для формування пози-
тивного іміджу міліції / С. І. Подолинний //
Теорія та досвід застосування тренінгових
технологій у практичній психології : матері-
али Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ,
22 листоп. 2003 р.) / за наук. ред. Л. І. Мо-
роз. – К. : КІВС, 2003. – С. 74.

2. Социальная структура и стратифика-
ция в условиях формирования гражданско-
го общества в России. – М. : Ин-т социоло-
ги, 1995. – Кн. 1. – С. 24.

3. Монтескье Ш. Л. О духе законов /
Ш. Л. Монтескье ; сост., пер. и коммент.
А. В. Матешук. – М. : Мысль, 1999. – 672 с.



2 7

ДЛЯ КОЖНОЇ людини особ-
ливо важливий перший, не-

хай і несміливий, крок у житті. Дитина
в основному всі свої перші радощі та
розчарування, успіхи та невдачі отри-
мує в школі. Школа визначає, у якому
напрямі піде розвиток особистості –
позитивному чи, навпаки, весь по-
дальший життєвий досвід  людини
буде супроводжуватися постійними
зривами та невдачами. Якщо дитині
вдається добитися успіху в школі, у неї
є всі шанси на успіхи в житті. Не-
обхідність підвищення конкуренто-
спроможності кожної людини в умо-
вах високих вимог сучасного суспіль-
ства потребує особистих зусиль, відпо-

Сметаніна Т. М.
відальності людини за свій успіх у
житті.

Життя висуває все нові й нові ви-
моги школі, швидко дорослішає мо-
лодь, усе важче й важче здійснювати
її моральне виховання. З метою патрі-
отичного виховання, підготовки
юнацтва до дорослого життя, до на-
вчання у вищих навчальних закладах
України за  постановою Кабінету
Міністрів у 1993 році в деяких облас-
них центрах країни (Донецьк, Лу-
ганськ, Чернігів) були створені ліцеї з
посиленою військово-фізичною підго-
товкою. У навчальних закладах ново-
го типу навчаються юнаки 10—11-х
класів. Вони проживають в особливих
умовах, у казарменних приміщеннях.
Їхній побут  організовано відповідно
до Статутів Збройних  Сил України,
що передбачають:
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— несення  добового  наряду в підрозді-
лах, у навчальному та адміністративному кор-
пусах, у їдальні;

— заняття зі стройової, тактичної та вогне-
вої підготовки, цивільного захисту та топографії.

Виховним процесом займаються команди-
ри рот та офіцери-вихователі, служба яких
організована так, що ліцеїсти цілодобово зна-
ходяться під їхнім наглядом. Вони тісно
співпрацюють з викладачами , які  є
основними організаторами навчального про-
цесу. Результат їхньої праці багато в чому за-
лежить від  знання психологічних особливо-
стей юнаків старшого шкільного віку.

Мета  статті  – показати взаємозв’язок між
особистісними якостями дитини та її
успішністю.  У ліцеї, де  учні навчаються й
живуть як в одній сім’ї, особливо видно, як
морально-психологічні якості людини впли-
вають на її успішність. З цією метою нами було
проведено кілька опитувань. Основні питан-
ня, на які повинні були відповісти учні, це:

1. Що  впливає на формування ваших інте-
ресів?

2. Чи впливають знання, отримані на за-
няттях, на ваші подальші плани в житті?

3. Яка форма навчання на заняттях вас
більше всього зацікавлює?

4. Як ви вважаєте, чи потрібне оцінюван-
ня знань  у школі?

5. Розподілити стимули навчальної діяль-
ності за їхньою значущістю.

6. Розподілити  «антистимули» навчаль-
ної діяльності за їхньою значущістю:

— невідповідність змісту навчання досві-
ду учнів;

— низька організація самостійної роботи
на заняттях;

— негативне емоційне тло заняття...
Відповідаючи на перше запитання, учні

однаково виділили:
— бесіди з батьками,
— спілкування з друзями.

На друге місце за силою впливу на фор-
мування інтересів учні поставили вчителя. На
жодному занятті вчителю не можна забувати
про це. До того ж, майже всі ліцеїсти (97%)
відповіли, що знання, отримані на заняттях,
впливають на їхні подальші життєві плани.

Стимули навчальної діяльності учні роз-
містили в такій послідовності:

1) проблемність та дослідницький харак-
тер навчання;

2) виконання практичних робіт;
3)  емоційність учителя на занятті;
4) різноманітність форм роботи;
5) змагання.
Майже всі учні (98%) запропонований

список стимулів доповнили  своїм: не-
обхідність застосування знань у майбутньому
житті, — і виділили його як один  з основ-
них. Деякі ліцеїсти (1–2%) відзначили, що про-
блеми в навчанні виникають через те, що є
невизначеність у житті.

«Антистимули» навчальної діяльності
ліцеїстами були розташовані  в такий спосіб:

1) невідповідність матеріалу, що вивчаєть-
ся на заняттях, життєвому досвіду;

2) низька організація самостійної роботи
на заняттях;

3) негативне  емоційне тло заняття;
4) смисловий бар’єр між  учнями та вчи-

телем;
5) бідність навчального навантаження.
Результати опитування показали, що 3%

учнів однією з причин свого не досить успі-
шного навчання назвали відсутність домаш-
нього затишку. Тому й намагаються наші
співробітники створювати затишок там, де
тільки це можливо: у їдальні, казармі,
навчальних кабінетах.

Викладання деяких предметів, що мають
непряме відношення до повсякденного жит-
тя, викликає спад інтересу до навчання. Якщо
ми, учителі, завжди впевнені в необхідності
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вивчення нашого предмета, то це не означає,
що й учні наші так вважають. На питання: «Як
ви вважаєте, чи потрібні знання, отримані на
заняттях з біології, у житті?» —  ми отримали
такі результати:

79%  — так, потрібні (з них 23%  відпові-
ли « дуже потрібні»);

21% — частково потрібні.
Викликає оптимізм те, що жоден  ліцеїст

не дав негативної відповіді. Можливо, це по-
яснюється тим , що кожну тему, що вивчаєть-
ся за програмою, ми  пов’язуємо  з нашим
життям, з можливістю застосування знань у
повсякденному побуті. Це були результати
опитування ліцеїстів випускного  2-го курсу.
Порівняємо їх  з результатами такого ж анке-
тування на 1-му курсі, у групі, що має най-
нижчі показники успішності  (учасники анке-
тування провчилися в ліцеї  3 місяці):

68%  — так, потрібні;
6% — ні, не потрібні;
26% —  частково потрібні.
Неодноразово в ліцеї проводилися психо-

логічні дослідження, у результаті яких було

виявлено, що в кожному підрозділі є група
ліцеїстів, які користуються визнанням та до-
вірою, здатні впливати на поведінку багатьох
учнів. Цей вплив може бути як позитивної так
і негативної спрямованості, залежно від
нормативних цінностей основи поведінки
лідера.

Ми дослідили, як становище ліцеїста в ко-
лективі пов’язане з його успішністю. Вияви-
лось, що 79% учнів, які за результатами пси-
хологічного обстеження отримали найбільшу
кількість виборів та, відповідно, мають висо-
кий статус у колективі, — це  ліцеїсти, які всти-
гають на достатньому та високому рівнях, на
заняттях активні, допомагають іншим у на-
вчанні, упевнені в собі. 10% учнів з числа тих,
що є лідерами в групах, але вплив їхній  на
інших ліцеїстів не завжди може бути позитив-
ної спрямованості, знаходяться під особливим
спостереженням психологів та офіцерів-вихо-
вателів.

У результаті проведення психологічних
досліджень була виділена ще одна група
ліцеїстів, до  яких спостерігалося нейтральне
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або негативне ставлення в колективі. Через
свої низькі комунікативні здібності ці учні
неадекватно сприймаються оточуючими.
Вони належать до так званої групи « ізольо-
ваних», вимагають особливого підходу  під
час індивідуально-виховної роботи. У
більшості випадків ліцеїсти цієї групи є
об’єктом  психологічного та фізичного тиску.
Багато хто з них  відчуває труднощі  у сфері
міжособистісних взаємин, але все одно праг-
нуть до авторитетних ліцеїстів.

Ми порівняли успішність груп ліцеїстів, які
набрали найбільше виборів, та так званих «ізо-
льованих» .  Результати наведено в таблиці:

За допомогою методики  виявлення
комунікативно-організаторських  здібностей
психологами ліцею було виявлено кілька груп
ліцеїстів з різним рівнем комунікативності. До
групи з дуже високим рівнем комунікативних
здібностей входять ліцеїсти, які швидко, без
проблем налагоджують ділові та товариські
контакти, беруть участь у суспільному житті
ліцею, впливають на інших, проявляють
ініціативу тощо. У них високий рівень адап-
тації в новому середовищі, вони швидко
знаходять друзів, допомагають їм. Що харак-
терно, на 100% —  це учні, у яких немає про-
блем з успішністю ( 75%  — учні, які встига-
ють на достатньому та високому рівнях, 25%
— на середньому рівні).

Дані результатів обстеження підтверджу-
ють, що в навчально-виховному процесі дуже
важливо враховувати індивідуально-психо-
логічні особливості учнів. Заключний період
шкільного виховання (характерний для ліцею)
– рання юність вимагає особливої уваги. Для
учнів цього віку дуже важливо не відчувати
себе самотнім. 98% ліцеїстів відмічають, що
їхня успішність залежить від взаємин з

друзями. Устигаючі учні встигають не тільки
у навчанні. Це видно і з анкетування. Вони
успішно налагоджують і добрі стосунки з ро-
весниками. При анкетуванні першокурсників
виявилось, що  стосункам з учителями й
друзями велике значення приділяють ті учні,
які пізніше за всіх прийшли в  ліцей, тобто тоді,
коли колективи в групах були сформовані.
Видно було, що для юнаків у цей момент на
1-му місці стояло утвердження свого «я» в ко-
лективі, а потім уже й навчання. При успіш-
ному розв’язанні  першого питання легше
вирішуються проблеми, пов’язані з успішні-
стю.

Деякі вчителі на заняттях намагаються
надмірно урізноманітнювати форми роботи,
утримувати дітей весь урок у стані розумової
напруги. Видимість активної розумової праці
буде створена тільки для сторонніх очей, для
гостей уроку. А як же учасники такого уроку?
Після такої «ефективної» праці діти втомлені,
легко роздратовуються, збуджені. А вчителю
ледве вистачає сил, щоб закінчити свій
робочий день. Занадто висока ціна в такої
«активності» учнів. « Розумові сили та  нерво-
ва енергія учнів... — це не бездонний коло-
дязь, з якого можна черпати й черпати. Брати
з цього колодязя треба з розумом і дуже обач-
ливо,  а найголовніше — треба постійно по-
повнювати джерело нервової енергії дити-
ни...» [ 5,  с. 102 ]. Опитування показало, що
3% ліцеїстів чередування різних форм роботи
на уроці віднесли до антистимулів навчаль-
ної діяльності, а 76% відзначили, що цей фак-
тор майже не впливає на підвищення актив-
ності на занятті.

При опитуванні ліцеїстів ми отримали
цікаві відповіді  на запитання:

— Як ви вважаєте, чи потрібні оцінки в
школі ?

— Як оцінки  впливають на вашу
успішність?

Учні старших класів стверджують одно-

Успішність ( рівні) Групи за 
результатами 
обстеження 

початковий середній достатній високий 

«ізольовані» 2 % 79 % 19 % — 
«лідери» 21% 56  23% 
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значно, що оцінки потрібні для того, щоб зна-
ти  об’єктивний  рівень своїх знань. Хоч деякі
ліцеїсти (2%) запевняють, що не завжди оцінка
є об’єктивним показником  знань.  97%
ліцеїстів з тих, хто навчається на високому
рівні, стверджують, що головне – не оцінки, а
знання.

При опитуванні 3% учнів відповіли, що в
школі оцінки не потрібні, а в ліцеї – так. Їхнє
пояснення – у школі мало хто визначився зі
своєю метою в житті, а в  ліцеї вже майже всі
знають, до чого прагнуть, яким предметам
треба приділяти більше уваги; більшість
розуміють, що знання потрібні не тільки для
оцінок, а й для майбутнього життя. Цю
аргументацію можна пояснити віковими
особливостями старшокласників: вони, в ос-
новному, усі визначаються з вибором свого
подальшого життєвого шляху. Тому в них і
виникає більша зацікавленість у вивченні
предмета і, звичайно ж, в отриманні більш
високих оцінок.

Опитування  ліцеїстів  показує, що підлітки
замислюються над своїми рисами характеру,
намагаються в собі щось змінити. На питан-
ня: « Якою людиною ти хочеш стати?» —  кож-
ний завжди відповідає: «Людиною з позитив-
ними рисами». Усю свою роботу педагог по-
винен так організувати, щоб його вихованці
ніколи не зрадили своїй мрії:

« хочу стати
—  хорошим спеціалістом,
— вихованим,
— хорошим  сім’янином,
— доброю людиною,
—  порядним та чесним...».
Кожен учитель  знає, що  високих резуль-

татів у вихованні й навчанні  не досягнеш без
знання психологічних особливостей дитини.
У всіх педагогів є форми та методи організації
роботи на заняттях, які, на його думку,
найбільш ефективні. Щоб здійснити мету: ви-
ховати освічених, порядних людей, — мож-

на йти різними шляхами. Але завжди вчитель
обов’язково повинен знати  дитину, з якою
він працює, її характер, атмосферу, у  якій вона
росте й виховується , становище в колективі.

Таким чином,
— по-перше, треба враховувати вікові

особливості дитини, а отже, і невизначеність
чи визначеність у майбутньому житті. Адже
якщо учень знає, для чого йому треба вчити-
ся, результати будуть вищими;

— по-друге, знання про становище ліцеї-
ста в колективі завжди тільки позитивно буде
впливати на методику роботи вчителя з цим
учнем, а отже, і на результат.

У навчально-виховному процесі обов’яз-
ково враховувати психологічні особливості
учня, його характер, темперамент, комуніка-
тивність. Слово, сказане вчителем, ставлен-
ня до учня  може вплинути на бажання чи
небажання навчатися.

Тільки при взаєморозумінні вчителя й учня
можна досягти високих результатів. Нам  у
роботі допомагає психологічний відділ ліцею.
Результат нашої співпраці: близько 700 наших
випускників мають військові звання офіцера
Збройних Сил України, не набагато менше ви-
пускників закінчили вищі навчальні заклади
Міністерства Внутрішніх Справ. Випускники
ліцею, які зараз навчаються у військових та
цивільних вищих навчальних закладах краї-
ни, поводять себе гідно, як сумлінні студенти
та курсанти, є першими помічниками своїх
наставників.
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В УМОВАХ інформатизації
та розвитку інформаційних

технологій сучасне суспільство набу-
ває стрімких змін, які стосуються всіх
сфер життєдіяльності, у тому числі й
вищої освіти, основним завданням
якої залишається підготовка високо-
кваліфікованих спеціалістів, здатних
до професійного зростання й профе-
сійної мобільності. Інтернаціоналіза-
ція вищої освіти сприяє відповідності
змісту й рівня вищої освіти вимогам
політичних, соціальних, економічних
і культурних мегазмін; зміцненню
міжнародної академічної солідарності
й партнерства; спільному викорис-
танню знань; взаємному збагаченню
викладачів і студентів; розвитку де-
мократизації університетів; стиму-
люванню гнучкості освітніх систем.
Питання  інтернаціоналізації вищої
освіти та її чинників досліджували
такі науковці: А. Сбруєва, В. Яб-
лонський , К .  Гурова ,  А. Джу-
ринський, Е. Тюгашев, І. Зорников,
Л. Волкова,  Knight Jane,  Philip Altbach,
Stewart-Patterson David, Zha Qiang та
ін. Чинники інтернаціоналізації вищої
освіти — це багаторівневий комплекс
причин, які змінюються з часом
відповідно до трансформації потреб
і тенденцій, тому проблема потребує

подальшого більш детального роз-
гляду.

Метою роботи є огляд основних
існуючих та нових чинників інтерна-
ціоналізації вищої освіти.

Отримання прибутку стало голов-
ним чинником для комерційних про-
вайдерів вищої освіти та деяких тра-
диційних неприбуткових універси-
тетів з фінансовими проблемами.
Вони засновують нові інституції, ску-
повують існуючі, заводять партнер-
ство з фірмами та освітніми інститу-
ціями інших країн. Багато універси-
тетів використовують іноземні на-
вчальні плани. Але основна мотива-
ція інтернаціоналізації традиційних
неприбуткових університетів — не
фінансова. Вони бажають розшири-
ти дослідницьку діяльність та обсяг
знань і збільшити міжкультурне взає-
морозуміння. Престижні навчальні
заклади використовують міжнародні
програми, щоб забезпечити своїм сту-
дентам міжнародну чи міжкультурну
перспективу майбутнього працев-
лаштування та розширити свої на-
вчальні плани.

Європейський Союз активно
впроваджує інтернаціоналізацію
вищої освіти більше ніж два десяти-
ліття. Вона є невід’ємним елементом
руху в напрямку до економічної та
політичної інтеграції. На початку
Європейський Союз просував і доб-

Чирва А. С.
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ре фінансував освітні програми ERASMUS, що,
безумовно, впливало на збільшення кількості
іноземних студентів. Масштаб Європейської
регіональної інтеграції розширився, і тепер Бо-
лонський процес гармонізує однорідні ака-
демічні системи, щоб забезпечити спільні сту-
пеневі структури, перехідні кредити та
рівноцінні академічні кваліфікації в межах
Європейського Союзу, а також розширює євро-
пейські міжнародні програми за його межа-
ми, особливо в Південній Америці та Азії/Ти-
хоокеанському регіоні. Та діями Європейсько-
го Союзу рухають не лише академічні, а й по-
літичні чинники.

Найтиповішими чинниками розвитку
інтернаціоналізації вищої освіти професор
Сбруєва вважає такі: масовізація вищої осві-
ти; розвиток глобальної конкуренції послуг,
товарів та робочої сили; інтернаціоналізація
ринків робочої сили; здешевлення транспор-
тних послуг та можливостей отримання
інформації.

Вона зазначає, що саме ці чинники спри-
яли зростанню попиту на міжнародну вищу
освіту, а також полегшили доступ до неї зрос-
таючій масі претендентів та спростили дос-
туп зростаючої кількості вищих навчальних
закладів та приватних провайдерів на міжна-
родний ринок освітніх послуг [1].

Чинники інтернаціоналізації вищої освіти
у сучасній науковій педагогічній літературі
класифіковано за різними критеріями. Так, за
даними досліджень канадського науковця док-
тора Джейн Найт (2007), найважливішими
академічними та соціальними чинниками
вищих навчальних закладів є студентський і
викладацький розвиток, покращена академі-
чна якість, інтернаціональне громадянство та
накопичення прибутку [5].

На основі аналізу робіт Джейн Найт виді-
лимо чинники інтернаціоналізації вищої ос-
віти за суб’єктом впливу, які можна розділити
на інституційні, національні, міжнародні
(див. табл. 1).

Чинники Зміст 
Інституційні Міжнародне співробітництво, інновації, додаткові цінності, 

академічні здобутки, педагогічне співробітництво, розширений 
доступ до відмінних за методологією підходів у викладанні, 
навчанні та дослідницькій діяльності  

Національні 

 

Забезпечення високої якості освіти громадян та інноваційного 
розвитку, сприяння національному добробуту, безпеці та 
підтримці національних культур. Міжнародна університетська 
співпраця як стратегічний елемент іміджу країни за кордоном 

Міжнародні  Провідна роль університетів у розвитку характеру і впливу на 
нього, розвиток інформаційного суспільства, прискорення 
наукового й технологічного розвитку, інтернаціоналізація 
глобальної економіки, розвиток суспільства, що навчається, 
скорочення соціальних обмежень, збереження культурної 
різноманітності та моделей вдалого соціального 
функціонування, вплив на рухи на ринку робочої сили та 
проблеми працевлаштування 

 

Таблиця 1
Чинники інтернаціоналізації за суб’єктом впливу
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Крім вищезгаданих чинників, у наукових
колах світу виділяють традиційні групи чин-
ників інтернаціоналізації вищої освіти за ха-

рактером впливу: політичні, академічні, со-
ціальні, культурні, економічні (див. табл. 2) [3;
с. 21—28, 6; с. 17—23,  7; 248—270].

Чинники Зміст 
Соціальні/культурні Збереження національних культурних особливостей, 

міжкультурне порозуміння, розвиток громадянства, 
соціальний та суспільний розвиток 

Академічні  Міжнародний вимір досліджень і навчання, розширення 
академічного горизонту, побудова інституцій, профіль і 
статус, підвищення якості, міжнародні академічні стандарти 

Економічні Економічне зростання й конкуренція, ринок праці, фінансові 
стимули 

Політичні Зовнішня політика, національна безпека, технічна допомога, 
мир та взаєморозуміння, регіональні особливості 

 

Таблиця 2
Чинники інтернаціоналізації за характером впливу

Політичними чинниками маніпулюють
національні уряди. Ці чинники більше стосу-
ються національних, ніж інституційних пер-
спектив. Історично міжнародна освіта роз-
глядалася як доброзичливе знаряддя для зов-
нішньої політики, особливо стосовно націо-
нальної безпеки й миру між націями. Крім
того, культурні, наукові та освітні обміни між
країнами часто обґрунтовувались як спосіб
підтримки комунікацій та дипломатичних
відносин. Економічні чинники можна
пояснити бажанням використати вищу освіту
як допоміжний засіб утримання конку-
рентоспроможності країн на міжнародній
арені. Економічні чинники реалізуються через
спільні досідницькі проекти та проекти
розвитку,  маркетингу вищої освіти на
міжнародному ринку, у потребах сучасної,
більш глобальної робочої сили. На національ-
ному чи регіональному рівні з’являється все
тісніший зв’язок між сектором інтернаціона-
лізації вищої освіти та економічним і техноло-
гічним розвитком країни. Багато хто дивить-
ся на міжнародний ринок як на джерело
додаткового прибутку за допомогою експор-
ту товарів і послуг. Звичайно, може бути пря-
мий і обґрунтований зв’язок між орієнтацією

на міжнародний ринок та інтернаціоналіза-
цією первинних функцій університетів. Ака-
демічні чинники включають прагнення відпо-
відати міжнародним стандартам якості в на-
вчанні, дослідженнях і освітніх послугах. Куль-
турні та соціальні чинники в першу чергу
концентруються на розвитку окремих нау-
ковців та студентів, з метою покращення якості
їхнього життя. Збереження й просування на-
ціональної культури стає сильною мотивацією
для тих країн, що вважають інтернаціоналіза-
цію засобом поваги культурної різноманітності
й противаги гомогенізуючого впливу глоба-
лізації. Визнання культурної та етнічної різно-
манітності між країнами вважається сильним
мотивом інтернаціоналізації національних
освітніх систем. Покращення міжкультурного
взаєморозуміння й підготовку випускників, які
матимуть глибокі знання і базу вмінь з міжкуль-
турних відносин і зв’язків, багато науковців
вважають одним з найважливіших чинників
інтернаціоналізації досвіду викладання та на-
вчання. Наголос робиться на загальному роз-
витку особистості як національного, так і
міжнародного громадянина.

Університети  докладають усе більше
зусиль на створення міжнародної репутації,
щоб отримати перевагу над конкурентами.
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Тому з’являються нові національні та інсти-
туційні чинники , які за характером впли-
ву не можна віднести до однієї групи, оск-
ільки взаємозв’язок, а інколи й інтеграція
політичних, академічних, соціальних/куль-
турних та економічних чинників зростає.

Джейн Найт виділяє такі: розвиток людсь-
ких ресурсів, стратегічні альянси, комер-
ційна торгівля, розбудова нації, міжнарод-
ний брендинг і профіль, генерування при-
бутків, виробництво знань (див. табл. 3)
[4].

 Розглянемо детальніше представлені чин-
ники інтернаціоналізації вищої освіти.

• Розвиток людських ресурсів: економіка
знань, демографічні хвилі, мобільність робо-
чої сили, розширена торгівля послугами – усе
це причини, які змушують нації надавати
більшої вагомості розвитку та залученню
людського капіталу та інтелектуальної сили до
ініціативи міжнародної освіти, вербування
найкращих студентів і науковців з інших країн
з метою підвищення наукової, технологічної
та економічної конкурентоспроможності.

• Стратегічні альянси відносяться як до
інституційних, так і національних. Міжнарод-
на мобільність студентів і науковців, дослід-
ницька співпраця, освітні ініціативи
розглядаються як продуктивні засоби зміцнення
геополітичних зв’язків і економічних відносин.
Причинами розвитку ключових стратегічних
міжнародних освітніх альянсів як на національ-
ному, так і на інституційному рівні є засоби
досягнення академічних, наукових, економіч-
них, технологічних чи культурних цілей.

• Комерційна торгівля освітніми послуга-
ми. Імпорт та експорт освітніх програм і по-
слуг — це потенційно прибуткова торговельна
зона. Вона включає франчайзингові угоди,
іноземні кампуси, он-лайн доставку, вербуван-
ня більшої кількості комерційних студентів.

• Розбудова нації. Деякі країни зацікавлені
в імпорті освітніх програм та інституцій з ме-
тою розбудови нації. Освічене, треноване,
обізнане громадянство та робоча сила, здат-

Таблиця 3
Нові чинники, що з’являються

на виконувати дослідження та генерувати нові
знання, – це ключові компоненти концепції
розбудови нації в державі.

• Міжнародне визнання й репутація: до-
сягнення міжнародних академічних стан-
дартів з метою приваблення найкращих сту-
дентів і науковців, міжнародних студентів,
кращих дослідницьких та тренувальних про-
ектів.

• Генерування прибутків — накопичення
коштів з метою використання їх для подаль-
шого розвитку інтернаціоналізації вищої осві-
ти та інших потреб закладу.

• Дослідження та виробництво знань.
Міжнародна та міждисциплінарна співпраця
— це ключ до вирішення багатьох світових
соціальних проблем. Заклади та уряди про-
довжують ставити міжнародний вимір дослі-
джень та виробництва знань на перше місце
серед чинників[4, с. 121—136].

Завдяки дослідженням міжнародної асо-
ціації університетів установлено основні чин-
ники, що найбільше впливають на інтернаці-
оналізацію вищої освіти. Серед них: експорт
освітніх послуг, створення стратегічних аль-
янсів, розвиток розумових здібностей людей,
культурна обізнаність, міжнародне співробіт-
ництво, утримання конкурентоспроможності,
регіональні пріоритети. Рейтинг важливості
цих чинників на інституційному рівні й рівні
окремих країн дещо відрізняються (див. діаг-
рами 1 і 2 ).

Інституційні Національні 

Міжнародне визнання й репутація (брендинг 
і профіль), генерування прибутків, 
стратегічні альянси, дослідження та 
виробництво знань 

Розвиток людських ресурсів, стратегічні 
альянси, комерційна торгівля освітніми 
послугами, розбудова нації 
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Діаграма 1[2]
Рейтинг найважливіших чинників
інтернаціоналізації на національному

рівні (за даними опитувань
представників вищих освітніх закладів)

Діаграма 2 [2]
 Рейтинг найважливіших чинників
інтернаціоналізації на рівні країни

(за даними опитувань національних
університетських асоціацій)

Як бачимо, рейтинги найважливіших чин-
ників інтернаціоналізації вищої освіти на на-
ціональному та інституційному рівнях
відрізняються. Відмінності складають 1—3%
за винятком показників конкуренто-
спроможності. Пріоритет важливості цього
чинника на національному рівні на 16% ви-
щий, ніж на інституційному.

Таким чином, на основі аналізу чинників
інтернаціоналізації було виявлено: наявність
чинників інтернаціоналізації вищої освіти за
суб’єктом впливу: інституційні, національні,
міжнародні; наявність чинників інтернаціона-
лізації вищої освіти за характером впливу: по-
літичні, академічні, соціальні/культурні, еко-
номічні; формування комплексних чинників
інтернаціоналізації вищої освіти, що об’єдна-
ли в собі характеристики національні та інсти-
туційні; рейтинг основних чинників на націо-
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нальному та інституційному рівні дещо
відрізняється, що видно при порівнянні діаг-
рам 1 і 2. Важливо мати на увазі, що зацікав-
лені сторони мають не один ексклюзивний
чинник, а їх комбінацію з ієрархією пріори-
тетів.

Проблема, що розглядається в цій статті,
потребує подальшого вивчення, оскільки
чинники інтернаціоналізації вищої освіти та
їхні пріоритети можуть відрізнятися в різних
країнах та регіонах, крім того, існує вірогідність
появи нових чинників.
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ЗГІДНО із Законом України «Про освіту»
саме освіта – «основа інтелектуально-

го, культурного, духовного, соціального, еко-
номічного розвитку суспільства і держави» [1,
с. 615]. При цьому основна її перевага – «пріо-
ритетність загальнолюдських духовних цінно-
стей» [1, с. 617]. Держава, забезпечуючи реа-
лізацію закону, створює національну програ-
му «Освіта» (Україна XXI століття), у якій виз-
начені стратегічні завдання реформування ос-
віти в Українській державі. Одним з таких зав-
дань є «відтворення й трансляція культури і
духовності в усій різноманітності вітчизняних
та світових зразків» [1, с. 642]. Принципом ре-
алізації програми повинна стати «гуманітари-
зація освіти, що покликана формувати цілісну
картину світу, духовність, культуру особистості
і планетарне мислення» [1, с. 643]. Відповідно
до цієї програми саме система освіти повинна
стати «основою духовного потенціалу
народу» [1, с. 641].

Головним завданням дисциплін гуманітар-
ного циклу повинно стати «формування ду-
ховно-ціннісних орієнтацій особистості» [2,
с. 5]. П. Кононенко у «Концепції національ-
ної системи освіти» визначив мету національ-
ного виховання – «орієнтуватися на найвищі
загальнонародні та загальнолюдські права, ду-
ховні та культурно-естетичні цінності» [1,
с. 721]. Одним з принципів виховання є «орі-
єнтир на загальнонародні ідеали добра...» [Там
само, с. 726]. Отже, помітним є факт, що

НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ:
ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

держава через освіту тримає курс на
виховання високодуховної особистості.

У сучасній педагогіці, ураховуючи набутий
попередній досвід, існує  низка новітніх
досліджень, присвячених проблемі формуван-
ня духовності. Але для здійснення досліджен-
ня необхідно в першу чергу визначитися зі
змістом базової термінології. Так, О. Хомич
дає чітке визначення категорії «духовність»: «це
спрямованість людини до високої мети...; го-
товність творити добро і боротися проти зла»
[3, с. 5].

С. Тищенко визначає умови оптимізації
процесу духовного розвитку й доходить
висновку: «Духовність, духовний розвиток не
зводиться до окремих психологічних ознак
розуму, почуттів...» [4, с. 14], оскільки
духовність – це «основні риси ... спрямованості
особистості» [4, с. 6]. К. Журба констатує, що
«в сучасній педагогіці склалася думка про те,
що виховання на основі цінностей – це про-
відний шлях формування духовного світу осо-
бистості» [5, с. 62]. На жаль, дослідником не
названі цінності, на які повинна спрямовувати
себе особистість, щоб бути духовною.

Педагоги не просто констатують існуючі
проблеми, а визначають конкретні завдання,
окреслюючи і шляхи їх розв’язання. Т. Тюріна
формулює завдання для педагогів: «потрібно,
насамперед, створити відповідну систему ос-
віти, спрямовану на розвиток людського духу»
[6, с. 100]. Ю. Скоморовський наголошує на
важливості створення тих програм, які б дава-
ли нові форми вирішення важливих духовно-
розвивальних завдань [7, с. 145] на основі
текстів фахової та українознавчої спрямованості.

Вірченко Т. І.

ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÄÓÕÎÂÍÎÑÒ²
ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÈÕ ÂÍÇ
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А. Фасоля зазначає, що перед розробкою
методичної системи необхідно зробити пер-
ший крок – теоретично осмислити проблему
формування духовного світу [8, с. 51]. При-
вабливим у позиції О. Лихачова є прагнення
сформувати в молоді «необхідність рішуче
протистояти злу» [9, с. 36]. Г. Сорока,
ураховуючи стратегію «особистісно-
орієнтованого виховання» відзначає, що
«процес духовного саморозвитку
особистості» передбачає «здібності робити
вибір між добром і злом» [10, с. 105]. Такий
вибір повинен бути свідомим і спрямованим
на добротворення.

Про виховання духовної культури зазнача-
ють І. Карпенко [11] та І. Битківська [12], які
також у своїх статтях ведуть мову про не-
обхідність сформованості уявлень і понять сту-
дентів про зміст категорій «добро» і «зло» [12,
с. 5]. В. Бутенко, наголошуючи на актуальності
цієї проблеми, пропонує визначення духов-
ності – «категорія, яка може існувати і бути
реалізованою лише у процесі певної діяль-
ності людини, не може здійснюватися амо-
ральними засобами і методами, не може спи-
ратися на ті процеси, які у своїй сутності не
відповідають критеріям порядного, доброго,
гуманного, прекрасного та ін.» [13, с. 64].
Отже, автором праці духовність розглядаєть-
ся як спрямованість діяльності людини на
критерії доброго. Духовність особистості
педагог визначає як мету, «до якої має прагну-
ти система суспільного виховання, діяльність
освітніх установ, громадських організацій
тощо» [13, с. 63].

Для підвищення ефективності формуван-
ня духовності Ж. Масенко радить ураховувати
такі вимоги до організації кожного заняття:
«виховувати готовність до доброчинності –
вчити радіти художнім успіхам однолітків,
формувати вміння оцінювати добро в текстах
та прагнення наслідувати кращі його прикла-
ди» [14, с. 15]. К. Фоменко відзначає потребу
суспільства в «духовно розвинених людях,

здатних до творчого перетворення суспіль-
ства на засадах... Добра» [15, с. 2]. Авторка
пропонує дотримуватися таких педагогічних
умов: «одухотвореність освітньо-виховного
процесу в усіх його ланках; створення добро-
зичливого морально-психологічного клімату
в колективі, здорових стосунків між його чле-
нами, педагогічна підтримка і захист кожного
учня і педагога; естетизація освітнього сере-
довища; збереження і зміцнення здоров’я
учня» [15, с. 15].

Чи не вперше педагоги називають конк-
ретні методи, форми роботи викладача зі сту-
дентами, що спрямовані на формування ду-
ховності. Так, В. Пекельна стверджує, що «пе-
дагог має навчитися використовувати різно-
манітні методи психодіагностики. Останнє
необхідно для визначнння динаміки зростан-
ня духово цінних якостей особистості» [16,
с. 64]. Ю. Рева називає умови створення в
навчальному процесі духовної культури:
підтримання атмосфери довіри й доброзич-
ливості [17, с. 365—366]. К. Журба наголошує на
важливій складовій діяльності викладачів «не
тільки навчити розуміти природу добра і зла,
а й залучити до доброчинної діяльності» сту-
дентів [18, с. 48]. Наводить педагог і чіткі ме-
тодичні рекомендації щодо виховання духов-
ності юнаків. Так, під час заняття «Добро і зло»
викладачу доречно за мету ставити «визна-
чення й окреслення суті категорії добра і зла.
Допомогти усвідомити значення добра як
життєвого вибору в духовому становленні
особистості». Під час заняття варто обгово-
рити зі студентами такі питання: «Що ми вкла-
даємо в поняття добра і зла? Що впливає на
гарні і погані вчинки людини? Добро – як
свідомий вибір у житті духовної людини» [18,
с. 47]. Важливим є те, що дослідниця акцен-
тує на формі добротворення – свідоме. Проте
варто провести межу між звичайним вибо-
ром добра і спрямованістю життєдіяльності на
добротворення.

О. Лучанінова наголошує на проблемах,
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з якими зустрічається викладач при форму-
ванні духовності студента: «Складність фор-
мування духовного ідеалу на сучасному етапі
пов’язана з тим, що згідно з дослідженнями
вчених певна частина підлітків узагалі нега-
тивно ставиться до формування будь-яких
ідеалів» та пропонує етапи формування ду-
ховного ідеалу: «предметно-образний, абст-
рактно-логічний, етап оперування духовни-
ми цінностями, суб’єкт-суб’єктні стосунки,
прийняття та засвоєння духовного ідеалу»
[19, с. 51—52].

Т. Тюріна у праці «Шляхи духовного фор-
мування особистості» ознаками духовної осо-
бистості вважає «відсутність егоїзму, тобто
спроможність жити і діяти заради інших,
«віддавати», а не «брати»; здатність до альт-
руїстичної любові» [20, с. 17]. На думку дослід-
ниці, духовна особистість не стане керувати-
ся суб’єктивними критеріями моральних
цінностей, що діють у суспільстві, а «прий-
має рішення, виходячи із вищого розуміння
добра, блага» [20, с. 28—29]. У рекомендаці-
ях щодо шляхів розвитку духовності значне
місце відведене етапу, «спрямованому на фор-
мування позитивних душевних якостей (кон-
структивних думок, вищих почуттів, вихован-
ня доброї волі)» [20, с. 65]. Це забезпечується
спрямованістю почуттів, думок на добротво-
рення. Крім цього, дослідниця вважає, що
власне духовне самовдосконалення можливе
лише після усвідомлення змісту категорії «ду-
ховність», яке слід формулювати на основі
різних підходів: «християнського, духовно-езо-
теричного, психолого-педагогічного, філо-
софського, природничого» [20, с. 97].

Н. Вознюк вважає, що без цілеспрямова-
них дій на добротворення розвиток людини
неможливий. Основну увагу в праці «Етико-
педагогічні основи формування особистості»
відводить визначенню педагогічної «стратегії
гуманності». Дослідник вважає за необхідне
й виокремити основу формування морально-
го ідеалу підлітка, до якої зараховує «засвоєн-

ня соціальних концепцій сенсу життя і при-
значення людини, моральних вимог та ідеалів
суспільства, синтез й узагальнення моральних
якостей авторитетних педагогів, сучасників
взагалі, історичних героїв, художніх персо-
нажів» [21, с. 44]. Автор серед ключових по-
нять парадигми громадянського виховання
називає доброту й духовну культуру нації.
Н. Вознюк виокремлює й нові підходи в
організації соціального впливу на моральне
становлення особистості: людинознавчий,
системний, народознавчий, особистісно-гу-
манний. Саме перший «сприяє здійсненню
демократизації студентського життя. Завдяки
чому студенти глибше розуміють багатогран-
ний внутрішній світ людини, закономірність і
особливості її теоретичної та практичної діяль-
ності» [21, с. 128]. Крім цього, педагог наго-
лошує на важливості добротворчої спрямова-
ності моральної освіти. Для цього необхідно
«виявити рівень знань студентів з проблем
моралі. Краще всього це зробити, організову-
ючи вечори запитань та відповідей, диспути,
інтерв’ю-анкети тощо» [21, с. 129].

Н. Вербець у дисертації «Теоретико-мето-
дологічні засади формування духовно-творчо-
го потенціалу студентської молоді» розкиває
сутність духовно-творчого потенціалу як
цілісного та інтегрованого феномена соціо-
культурних, морально-етичних, художньо-
творчих потреб та ціннісних орієнтацій мо-
лоді. На основі аналізу теоретико-методоло-
гічних положень педагогічних, психологічних
та культурологічних теорій запропонував ев-
ристичну модель формування духовно-твор-
чого потенціалу студентської молоді на заса-
дах самовдосконалення та саморозвитку осо-
бистості. Особливу увагу звернено на розроб-
ку методології вимірювання ефективності мо-
делі формування потенціалу студентської мо-
лоді за допомогою діагностично-корегуючої
технології – соціально-педагогічного моніто-
рингу. Інноваційна технологія проваджувала-
ся в контексті педагогічного системотворен-
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ня, зокрема в процесі загальнопедагогічної
підготовки майбутніх фахівців гуманітарної
галузі. У роботі запропонована система со-
ціальних показників та індексів діагностики
формування духовно-творчого потенціалу
студентської молоді на основі «еволюційно-
го» та «конфліктного» підходів у вищих на-
вчальних закладах країни.

О. Яцій у розділі «Духовність як основа
виховання студентської молоді» формулює
перспективні педагогічні умови формування
духовності, до яких відносить «атмосферу ду-
шевності та довіри у відносинах викладачів і
студентів: загострення питань: «Хто я?! Зара-
ди чого живу?!»; створення духовно-рози-
вальних програм та методик засобами мис-
тецтва; вивчення духовних надбань українсь-
кого народу» [22, с. 79].

І. Бех вводить у науковий лексикон педа-
гогіки термін «духовна безпечність», яка «про-
являється в недоречному, поблажливому
ставленні особистості до самої себе» [23,
с. 30]. Для подолання духовної безпечності
вихованця педагог пропонує ««розхитати»
сформовану ціннісну структуру егоїстичної
спрямованості. Це має реалізовуватися через
самоаналіз, коли у вихованця під впливом
суджень педагога виникає сумнів щодо пра-
вильності стилю його морального життя. При
цьому педагог спрямовує свої переконуючі
зусилля лише на предмет сумніву з метою
розширення його зони. Поступово він дома-
гається перецентрації мислення вихованця з
власного інтересу на спосіб мислення, який
орієнтує його на потреби іншої людини» [23,
с. 31]. М. Роганова в пошуках інноваційних
підходів до виховання культури студентів ви-
щих навчальних закладів вирішення бачить у
введенні курсу «Духовна культура особис-
тості», «метою якого є духовний, культуроло-
гічний розвиток особистості, що забезпечує
становлення духовної культури студентів».

Завданнями курсу передбачено ознайоми-
ти студентів з сучасними науковими підхода-

ми до проблем культури, духовності особис-
тості; розкрити на теоретико-методологічно-
му рівні сутнісні характеристики духовної
культури як світоглядного, культурологічного,
історичного феномену людського буття; роз-
вивати орієнтацію студентської молоді на
вічні духовні цінності людства; розвивати
здатність сприймати життя на основі ідеалів
краси, добра і любові; формувати почуття ду-
ховної єдності поколінь; культивувати кращі
риси української ментальності – працелюб-
ності, милосердя, патріотизму, доброти та
інших позитивних якостей;

Для реалізації цих завдань викладачу до-
цільно використовувати такі форми організації
навчальної діяльності: проблемна лекція, про-
блемний семінар, дискусія; уроки «відвертих
думок», уроки софійності, дебати, конференції
[24, с. 38] та творче проектування як форму
організації самостійної роботи студентів. По-
дібна концепція розвитку духовності студен-
тської молоді ґрунтується на гуманітарному, со-
ціальному, національному, аксіологічному, ко-
мунікативному та технологічному аспектах.

Як бачимо, наприкінці 90-х років та на
початку ХХІ століття одним з основних пред-
метів дискусій у педагогіці стало формування
духовності підлітка. Дослідники працюють
над цією темою в кількох напрямках: створен-
ня теоретичної бази, акцентування необхід-
ності формування у студентів понять «добро»
і «злотворення», пропозиція орієнтації діяль-
ності молоді на загальнолюдські цінності. Про-
те, ніхто з дослідників не пропонує текстів,
вправ, орієнтованих на формування духов-
ності студентів.

Отже, основним завданням публікації є,
вивчивши досвід попередників з формування
духовності молоді, подати текст диктанту й
низку завдань для виконання на практичних
заняттях, основний зміст яких спрямований
на формування духовності.

Добрим бути непросто
Мабуть, доброта буває щира, справжня, а
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може бути удавана або «липова». Щира доб-
рота – непримітна, тиха, вона не «лізе у вічі»,
не махає руками і голосно не заявляє про себе.
Сонячним променем вона огортає свого но-
сія , створюючи йому чарівливість,
«осяйність».

Якщо з «добродійником» буває незатиш-
но (він неначе очікує подяки, віддачі, пошани
за своє «добре діло»), то з доброю людиною
просто й тепло.

Добра людина не боїться здаватися чудер-
нацькою у доброму пориві, не вимагає нічого
натомість своєму добродушному вчинку і не
осуджує злосливого.

У цьому сенсі доброта схожа на любов.
Адже той, хто нікого не любить, не може бути
добрим. Саме в доброті і виявляється любов,
прийняття всіх без винятку. По-справжньому
добра людина не буде несправедливою до
свого друга й не відвернеться від «пропащо-
го» незнайомця. Доброта безмежна і всеосяж-
на. Як сама любов.

«Добрим бути зовсім, зовсім непросто. Не
залежить доброта від зросту», – ці слова ве-
селої дитячої пісеньки відображають серйозні
речі: не кожен може впевнено сказати, що зав-
жди у своєму житті робив тільки добро, і що
це було легко. Але кожна людина рано чи
пізно сама має обрати власну позицію – бути
справді доброю або лише здаватися добрень-
кою. Усе залежить від того, перед ким ми
відповідальні – перед собою, власним сумлі-
нням чи тільки перед людьми, окремими осо-
бами.

Діюча любов до ближнього припускає
якоюсь мірою навіть відмову від самого себе.

Справжня добра людина не відгороджує
себе від іншого, а зливається з його турбота-
ми, болем, навіть незважаючи на свій стан,
можливо, й більш жалюгідний і беззахисний,
ніж стан того, кому вона стає в нагоді (Тетяна
Гурлєва).
Вправа. Доберіть епітети:
– що характеризують добрі, доброчинні

дії, вчинки.

(Відповідь: Благородне, благословенне,
Боже, великодушне, гарне, гуманне, дивне,
добре, добропорядне, законне, людське, непо-
гане, поважне, праве, праведне, прекрасне,
розумне, світле, святе, славне, сокровенне,
справедливе, хороше, чесне, чисте, чудове);

– що характеризують негарні, недобро-
чинні дії, вчинки.

(Відповідь: Беззаконне, безсердечне, безсо-
ромне, безчесне, богопротивне, брудне,
відразливе, волаюче, ганебне, гидке, дурне, зле,
злісне, злодійське, злочинницьке, зрадливе,
криваво-чорне, липове, лукаве, мерзотне, не-
добре, недобродійне, незаконне, некрасиве,
непевне, непотрібне, непристойне, нерозум-
не, нечисте, низьке, огидне, підле, підступне,
погане, сатанинське, скритне, соромне,
страшне, темне, хижацьке, чорне, шахрайсь-
ке);

– про правильну, піднесену, плідну дум-
ку; про добрі наміри.

(Відповідь: Безсмертна, безстрашна, бла-
городна, блискуча, божественна, вдала, вели-
ка, висока, вільна, гарна, геніальна, горда, доб-
ра, здорова, земна, казкова, капітальна, кон-
структивна, корисна, могутня, мудра, мужесь-
ка (розм.), неймовірна, оригінальна, плідна,
праведна, правильна, прекрасна, розумна,
рятівна, світла, священна, смілива, спасенна,
спокуслива, тверда, тонка, хоробра, цікава,
чесна, чиста, чудова, щаслива, щира).
Вправа. Прочитайте. Визначте тип мов-

лення, ідею тексту. Перепишіть. Визначте зна-
чення й граматичні властивості займенників.

Душа
Красно як уміли думати наші предки:
душевна розмова,
душевний товариш,
душевна людина,
навіть бідність свою
одягли у німб безтілесний:
за душею « ні шеляга...
Навчи мене, серце,
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навчіть мене, люди,
мудрості своєї
завжди пам’ятати про душу!.. (В. Підпа-

лий).
Як називають виділені слова? Що означа-

ють слова німб, шелег?
Вправа. Напишіть твір-роздум за епіг-

рафом:
Сказав мудрець:
Живи, добро звершай!
Та нагород за це не вимагай!
Лише в добро і вищу правду віра
Людину відрізняє від мавпи і від звіра.
Хай оживає істина стара –
Людна починається з добра (В. Кри-

щенко).
Таким чином, запропонована низка вправ

– це пропозиція викладачам-словесникам еко-
номічних ВНЗ для роботи на практичних за-
няттях. Їх зміст покликаний сформувати у
свідомості студентів зміст понять «душа», «ду-
ховність», «добро», «зло», а також важливість
свідомої спрямованості життєдіяльності на
добротворення.

У перспективі викладачам вищих еконо-
мічних закладів варто працювати над роз-
робкою завдань і вправ для впровадження
на лекційних, практичних, семінарських за-
няттях з формування духовності студентів.
В існуючій програмі навчальної дисциплі-
ни «Українська мова» в економічних ВНЗ
вдячним матеріалом будуть тема №1 лекції
«Комунікативна компетентність  у про-
фесійній діяльності мовної особистості», де,
розглядаючи функції мови в суспільстві,
важливо охарактеризувати духовну функ-
цію. У темі №3 «Лексичний склад українсь-
кої літературної мови. Лексична норма як
компонент  формування  мовної компе-
тенції», характеризуючи лексичне і фразео-
логічне багатство української мови, варто
наводити приклади, насичені духовним
змістом. Не можливо обійти тему духовності
українців, розглядаючи питання художньої

літератури як засобу формування світогляд-
них орієнтирів особистості в темі №6 «Ху-
дожня література як основа формування
культури мови особистості».

Створення системи навчальних завдань
для роботи на практичних і семінарських за-
няттях також повинно стати першочерговим
завданням словесників.
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Анотація. У статті здійснено огляд су-
часної педагогічної літератури з позицій фор-
мування духовності молоді. Автором з’ясо-
вано, що нині словесники не мають прак-
тичних порад і запропонованих текстів
вправ щодо застосування завдань, зміст яких
був би покликаний на формування добро-
творення. Частковому вирішенню цього зав-
дання й присвячена робота.

Аннотация. В статье осуществлён обзор
современной педагогической литературы с
позиций формирования духовности молодё-
жи. Автором выяснено, что для словесни-
ков не разработаны практические советы и
не предложены тексты упражнений, содер-
жание которых было б направлено на фор-
мирования добродеяния. Частичному реше-
нию этой проблемы и посвящена работа.

Summary. In the article the review of modern
pedagogical literature is carried out from positions
of forming of spirituality of young people. It is found
out an author, that for philologists practical advices
are not developed and texts of exercises
maintenance of which was б it is directed on
formings of  spirituality are not offered. To the
partial decision of this problem and work is
devoted.
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ДЛЯ КУРСАНТА як майбутнього
співробітника ОВС моральні якості є

гарантом успішного виконання службових
обов’язків. Перед випускниками навчальних
закладів  МВС України ставляться складні зав-
дання з охорони громадського порядку, прав і
свобод громадян, боротьби зі злочинністю.
Виконання цих завдань припускає високий
рівень їх професійної та моральної культури.
При цьому, як показує аналіз діяльності випус-
кників ряду вищих навчальних закладів МВС
України, існують труднощі, пов’язані з не-
вмінням певної частини співробітників міліції
здійснювати духовну близькість з колективом,
з товаришами по роботі, правильно поєдну-
вати службові й позаслужбові взаємини,
емоційні й раціональні засоби професійного
спілкування. Нерідко співробітники міліції заз-
нають труднощі у створенні в службових ко-
лективах атмосфери взаємної пошани та ви-
могливості, нетерпимості до будь-яких пору-
шень законності, моралі й моральності,
установленні  психологічного контакту з ура-
хуванням індивідуальних особливостей
окремого співробітника й колективу в цілому,
а також труднощі при регулюванні стосунків
між громадянами. Подолання цих труднощів
настійно вимагає проведення невідкладних
заходів, спрямованих на пошук нових підходів
до формування моральних якостей у курсантів
навчальних закладів МВС України.

За кордонами України сьогодні накопиче-
но великий, різноманітний і різноаспектний
досвід формування моральних якостей по-
ліцейських. Як зазначають Г. Дубов і А. Опа-
льов, організація діяльності щодо забезпечен-
ня правопорядку, громадської безпеки, бо-
ротьби зі злочинністю у всіх її проявах у кожній

моральних якостей  курсантів навчальних
закладів  МВС  України

Токман А. А.
країні має свою специфіку й особливості.
Відповідно до структури, завдань, правового
регулювання органів внутрішніх справ в різних
країнах будуються й національні педагогічні
системи підготовки кадрів [1, с. 289]. Скажі-
мо, у Китаї або Ефіопії принципи побудови
педагогічної системи формування моральних
якостей у курсантів як майбутніх поліцейсь-
ких будуть разюче відрізнятися від тих, що
прийняті у США чи Німеччині.

Ми вважаємо, що творче ставлення до за-
рубіжного досвіду здатне позитивно вплинути
на розвиток теорії і вдосконалення практики
морального виховання майбутніх працівників
ОВС України, що передбачає формування в кур-
сантів відповідних моральних якостей.

Мета статті: проаналізувати основні за-
рубіжні підходи до формування моральних
якостей у курсантів та визначити шляхи їх
використання в сучасних навчальних закла-
дах МВС України.

Зарубіжні  педагогічні дослідження про-
блеми формування моральних якостей, як ука-
зує І. Харламов, були розпочаті в кінці 20-х —
початку 30-х років XX століття і знаходились
у владі трьох теоретичних підходів: теорії соц-
іального навчання (Хартсхорн і Мей, 1928—
1930), психоаналітичного, спочатку сформо-
ваного Фрейдом (1933)  і когнітивного, зап-
ропонованого Піаже (1932) і Кольбергом
(1958). Психоаналіз концентрувався на мо-
ральних відчуттях, типу відчуття провини,
біхевіористський підхід – на вивченні поведі-
нки, когнітивний підкреслював, що перехід з
одного рівня морального розвитку на інший
здійснюється при зіткненні з моральними дум-
ками вищого рівня і створює ситуацію конф-
лікту думок і цінностей, що стає можливим
завдяки здатності встати на позицію іншого,
побачити проблему іншими очима [2, с. 56].
Модель першого фундаментального дослі-
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дження відтворювала ситуацію зіткнення двох
протилежно спрямованих мотивів егоїстич-
ної і моральної орієнтації (X. Хартсхорн,
М. Мей, 1928). Потім були проведені ряд дос-
ліджень, спрямованих на з’ясування того, чому
одні порушують етичні норми більше, ніж інші
(Р. Бертон, 1976; Т. Ахенбах, К. Едельбрук,
1978, 1981; Т. Берндт, 1979; П. Екман, 1985,
1988, 1989), у ході яких вивчалася роль таких
чинників, як рівень інтелектуального розвит-
ку, ступінь соціальної адаптації й особливості
особистості, вплив зовнішніх чинників. У тра-
диції психоаналізу серед чинників, що впли-
вають на моральну мотивацію поведінки, роз-
глядалося переконання в правильності норм і
в необхідності слідувати їм (Р. Хевігерст,
X. Таб, 1949; Л. Хендрі, 1960). Вивчалися
стадії моральної свідомості й моральні думки
учнів (Ж. Піаже, 1957; Л. Кольберг, 1964). Л. Коль-
берг розробив рівневу концепцію моральної
свідомості, що розкриває процес інтеріоризації
соціальних норм, згідно з якою етичний роз-
виток особистості проходить три рівні (пере-
думовний, рівень традиційної моральності,
обґрунтований загальними принципами) мо-
ральних думок, що припускають розвиток
пізнавальної здатності й розуміння відчуттів
інших людей [3, с. 252].

Як зазначає В. Лисенко, чинників, що
впливають (а в багатьох випадках і визнача-
ють) на особливості формування моральних
якостей у різних країнах, кілька: особливості
побудови національних поліцейських систем
та правового регулювання їх діяльності, істо-
ричні традиції правоохоронної діяльності в тій
чи іншій країні світу, особливості соціально-
економічного та культурного розвитку певної
держави на сучасному етапі (матеріальна база
правоохоронної діяльності, рівень демократиз-
му політико-правової системи, взаємодії дер-
жавних структур та інститутів громадянсько-
го суспільства, загальної та правової культури
і правосвідомості населення тощо)  та ін. [4,
с.86].

Поліцейські системи розвинутих країн
світу, насамперед, таких як Франція, Великоб-
ританія, Сполучені Штати Америки, Італія,
Канада, Австрія, Японія, Німеччина мають
довготривалу історію, великий досвід бороть-

би зі злочинністю й охорони громадського
порядку, тісні взаємозв’язки між собою. Усе
це накладає відбиток на організацію підготов-
ки кадрів для них, змушує враховувати всі здо-
бутки минулого й сучасності, широко розви-
вати міжнародну кооперацію не лише в пи-
таннях безпосередньо правоохоронної діяль-
ності, а й навчання, стажування, обміну дос-
відом персоналу поліцейських служб та
органів [5, с.144].

Моральне виховання поліцейських у
США, Великобританії, Німеччині, Франції та
інших країнах піднято до рангу державної по-
літики й забезпечується цілеспрямованими за-
ходами командування    держав. Поліція  в цих
країнах розглядається як важливий соціальний
інститут, який сприяє морально-патріотично-
му та культурному зближенню вихідців з
різних верств суспільства [6, с. 356].

Як зазначає Г. Дубов, принципи побу-
дови педагогічних систем, спрямованих на
формування моральних якостей поліцейсь-
ких кадрів у розвинених демократичних за-
рубіжних країнах, у своїй сутності відпові-
дають їх  типологічним особливостям ,
спільним для всіх цих держав,  і проявля-
ються в такому:

— розгалуженість і різноманітність по-
ліцейських систем, наявність поліцейських
органів у різних міністерствах і відомствах,
незалежність їх між собою. Це означає, що
відповідної складності й структурованості на-
буває побудова системи підготовки фахівців,
орієнтованість їх не лише на загальні завдан-
ня правоохоронної діяльності, а передусім на
специфіку конкретної роботи в конкретній
поліцейській службі. У цьому випадку макси-
мально скорочується період адаптації до про-
фесійної діяльності, вона набуває необхідної
ефективності;

— соціальна спрямованість роботи
поліції. Навчання і професійна підготовка май-
бутнього співробітника орієнтовані на захист,
насамперед, прав і свобод громадянина;

— високий професіоналізм поліції. Він до-
сягається не лише завдяки глибокій про-
фесійній підготовці у фахових поліцейських
закладах освіти — поліцейський у США, Ве-
ликобританії, Франції та інших країнах змуше-
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ний протягом усієї служби навчатися, від цьо-
го залежить його просування по службі, при-
своєння офіцерського чину, оплата праці,
пільги тощо. Для цього підготовка в навчаль-
них закладах повинна закласти не лише знан-
ня й уміння, а й здатність до саморозвитку,
адаптації до нових соціальних, інформаційних,
технічних та технологічних вимог, кваліфіко-
ваного здобуття нових знань шляхом
самоосвіти, тобто мусить ґрунтуватись на за-
садах випереджальної освіти;

— позапартійність у роботі поліції. Май-
бутній фахівець психологічно готується до
того, що обраний ним професійний шлях на-
кладає певні обмеження щодо проявів по-
літичних, партійних переконань, навчається
неупередженості у своїй службовій діяльності,
усвідомлення й переконання того, що поліція
служить народу, державі, а не партіям чи кла-
сам;

— активна діяльність громадських доб-
ровільних об’єднань, яка спрямована на
підтримку й допомогу поліції. Відтак, май-
бутній поліцейський мусить розбиратися в
тонкощах громадського життя, уміти вступати
в позитивні безконфліктні контакти з гро-
мадськістю, виявляти витримку й тактовність;

— відкритість, гласність, постійна апе-
ляція до громадської думки при вирішенні
складних ситуацій, що виникають у правоохо-
ронній практиці, забезпечують поліції довіру
й підтримку населення;

— гуманістична спрямованність навчан-
ня та виховання. У  навчальних програмах з
підготовки фахівців для поліцейських служб
велике місце належить напрацюванню кому-
ниікативних навичок і вмінь, формуванню
високих моральних якостей [7, с.144].

Х. Лойт підкреслює, що не останню роль
у підготовці кадрів поліції зарубіжних країн
відіграє престижність правоохоронної діяль-
ності, яка підтримується, передусім, за раху-
нок високого рівня соціальної захищеності
поліцейського, а також створення державою
й значною кількістю засобів масової інформації
позитивного іміджу поліцейських структур.
Матеріальна забезпеченість спонукає по-
ліцейського до відповідального виконання
обов’язків, професійного зростання, що пози-

тивно позначається на кадровій стабільності
[8, с.116].

Так, у Кодексі деонтології національної
поліції Франції зазначено, що співробітник
національної поліції зобов’язаний бути вірним
республіканським інститутам. Він чесний,
непідкупний і неупереджений. Він ні за яких
обставин не поступається своєю гідністю.
Будучи покликаним служити суспільству,
співробітник поліції повинен являти собою
зразок поведінки. Він повинен ставитися з
повагою до будь-якого громадянина, незалеж-
но від його походження й національності,
його соціального статусу, політичних,
релігійних або світоглядних переконань.
Співробітник національної поліції зобо-
в’язаний, навіть у тих випадках, коли він не
виконує службові обов’язки, за власною
ініціативою надавати допомогу будь-якому
громадянинові, що знаходиться в небезпеці,
для того, щоб запобігти або присікти всяке
діяння, що порушує громадський порядок, і
захищати громадянина або колектив від
посягань на особу або майно. У навчальних
закладах поліцейська етика відіграє велику
роль у системі підготовки поліцейського,
оскільки вона наявна практично у всіх сферах
його службової діяльності і в кожній вона має
свою специфіку. Тому вона викладається як
розділ кожної спеціальної дисципліни й
відбиватися в кожній функції служби [9, с.111].

М. Якобсон зазначає, що згідно з мораль-
но-етичним кодексом поліцейського США
кожен працівник у своєму особистому житті
обіцяє бути прикладом для інших: бути
мужнім і спокійним перед небезпекою, праг-
нути стримувати свої відчуття й постійно
піклуватися про добробут інших. Бути чес-
ним у думках і вчинках, особистих і службо-
вих справах, беззаперечно виконувати  за-
кони своєї країни і службові інструкції. Бути
безкомпромісним до злочинів і в невідступ-
ному переслідуванні злочинців, нести служ-
бу сумлінно і ввічливо без загравань, злості
та інших намірів, ніколи не вдаючись до не-
потрібної сили й ніколи не приймаючи ха-
барів. Постійно прагнути до досягнення цих
цілей і ідеалів, присвячуючи себе обраній
професії — службі в поліції [10, с.18].
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Високий ступінь децентралізації поліції
впливає на формування моральних якостей у
майбутніх фахівців з цієї галузі у Великобританії.
Відповідно до положення про етичні принци-
пи поліцейської служби Великобританії кожен
співробітник поліцейської служби зобов’я-
зується діяти справедливо, виконувати свої
службові обов’язки чесно й неупереджено, ви-
конувати свій службовий обов’язок із старан-
ністю й належною обережністю. Проявляти
самоконтроль, терпимість, розуміння та
ввічливість, пошану і співчуття у спілкуванні з
людьми як на службі, так і поза нею. Сприяти
дотриманню прав людини, згідно з яким кож-
на особа є єдиною й неповторною [11, с. 28].

Поліція Канади має складну структуру,
поділяється на федеральну, провінційну й му-
ніципальну. Під час навчання майбутніх по-
ліцейських першочергове значення при-
діляється формуванню певних моральних яко-
стей. Відповідно до соціолого-демографічно-
го дослідження  працівник  поліцейської служ-
би повинен бути  коректним,  постійно бути
готовим  надати допомогу, доброзичливим,
уважним, здатним викликати довіру, справед-
ливим, толерантним. Співробітник не пови-
нен бути тільки зовні коректним, він зобов’я-
заний у самій суті своїй бути вірним етичним
цінностям і принципам держави [5, с.136].

Відповідно до поліцейської декларації
Німеччини, у якій викладені основні
принципи етики, кожен поліцейський
зобов’язаний виконувати свій обов’язок
чесно, неупереджено і з гідністю. Особливо
він повинен усіляко наполегливо опиратися
й уникати всіх видів корупції [12, с. 33].

 У  Німеччині,  Японії, США   ефективною
системою підготовки та розвитку необхідних
моральних якостей у майбутніх поліцейських,
вважається програма, що складається із загаль-
них принципів навчально-виховної роботи,
яка спочатку передбачає виявлення індивіду-
альних особливостей курсантів з метою вне-
сення відповідних  коректив до їх виховання.
Такий підхід  сприяє повнішому засвоєнню
знань, розвитку у курсантів стійких мораль-
них якостей  [1, с.412].

Разом з тим, як зазначає R. Arnold,   кож-
на країна має свою специфіку підготовки по-

ліцейськіх кадрів, але сьогодні основні педа-
гогічні інновації щодо формування моральних
якостей у курсантів як майбутніх поліцейських
у більшості закордонних навчальних закладах
(США, Великобританії, Німеччини, Франції)
позв’язані із застосуванням  інтерактивних
методів навчання [13, с. 137]. Які, як зазначає
С. Ковальов, у Німеччині, Великобританії,
США, Росії та ін. країнах, починаючи з 90-х
років XX століття, є пріоритетними метода-
ми навчання, де головна увага приділяється
практичному відпрацюванню   знань, умінь і
навичок [14, с. 221]. Інтерактивні методи
дозволяють перейти від монологічної системи
навчання до діалогу, коли курсанти не тільки
вільно обмінюються думками, оцінками
правових фактів і явищ, але мають право
сперечатися з викладачем, відстоюючи певну
точку зору.

Дослідження, проведені у 80-х роках На-
ціональним тренінговим центром (США,
штат Меріленд), показали, що інтерактивні
методи дозволяють різко збільшити відсоток
засвоєння  матеріалу. Результати досліджен-
ня Центру були виражені в таблиці, що отри-
мала назву «Піраміда навчання», і які показа-
ли, що   найменший відсоток засвоєння ма-
ють пасивні методи (лекція – 5%; читання –
10%), а найбільший – інтерактивні (дискусійні
групи – 50%, практика через дію – 75%, на-
вчання інших або негайне застосування –
90%) [15, с. 12].

Багато педагогів (не тільки у США, але і в
інших країнах, зокрема в Росії) критично (де-
коли дуже негативно) оцінюють цю «Пірамі-
ду». Дійсно, важко точно виміряти «засвоєн-
ня матеріалу». До того ж ми знаємо прекрас-
них лекторів, чиї лекції майже дослівно відоб-
разилися в наший пам’яті. Бувають також учні,
що чудово засвоюють матеріал при читанні
(розвинена зорова пам’ять). Але можна по-
годитися, що в середньому закономірність,
виражену «Пірамідою», можуть прослідкува-
ти, напевно, багато людей, ґрунтуючись на
своєму досвіді навчання, особливо досвіді
навчання професійних навичок. Дані, наведені
в «Піраміді», частково підтверджуються й
іншими дослідженнями. Так, В. Штейнберг
підкреслює, що «ефективність засвоєння
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інформації у вербальній формі не перевищує
30%», а «ефективність засвоєння інформації,
представленої у візуально-образній формі,
досягає 90%» [15, с. 16].

З іншого боку, не дивлячись на свою
спірність, «Піраміда» дає багато інформації для
роздумів про роль методів навчання, звертає
увагу на важливість інтерактивних методів.
Ми вважаємо, що тенденція, відображена в
«Піраміді», правильно помічає високий
потенціал інтерактивних методів, що
дозволяють вести обговорення в групах,
практикувати й відпрацьовувати вміння та
навички на занятті і в реальному житті. І це
не випадково, оскільки інтерактивні методи
задіюють не тільки свідомість курсанта, але і
його відчуття, а також волю (дію, практику),
тобто включають у процес навчання «цілісної
людини».

Перевага інтерактивних методів очевид-
на й підтверджена багатьма дослідниками [16,
с. 446].  Але, незважаючи на це, на теперішній
час відсутні конкретно розроблені тренінгові
програми, які спрямовані на формування мо-
ральних якостей курсантів навчальних зак-
ладів МВС України. І як показало наше екс-
периментальне дослідження, існує дефіцит у
виборі форм і методів цілеспрямованого впли-
ву на курсантів з метою формування в них
відповідних моральних якостей (за результа-
тами нашого опитування серед основних ме-
тодів, які на сьогодні є найбільш поширеними,
є  заохочення, покарання, переконання, наказ),
має місце ускладнення  у виборі методичних
шляхів їх формування.

Системи підготовки фахівців для органів
внутрішніх справ у країнах колишнього СРСР
розвиваються на базі закладів освіти МВС
радянського періоду, однак вони зазнали знач-
ного розвитку й помітних змін. Якщо в перші
роки після розпаду Радянського Союзу вони
були схожі між собою, то подальший суверен-
ний розвиток відповідних держав спричинив
певні особливості організації підготовки кадрів.

Загальною тенденцією реформування
органів внутрішніх справ, а відтак, і розвитку
системи відомчої освіти на теренах колишньо-
го СРСР є наближення до європейських стан-
дартів. В одних країнах вона спрацьовує
більше, в інших  — менше [17, с.136].

Заслуговують на увагу реформи у Литві,
Латвії, Естонії та Молдові. З’явились такі нові
підрозділи по роботі з особовим складом, як
відділ професійної етики і соціального захис-
ту в Литві, відділ соціально-економічного роз-
витку в Молдові, психологічна служба в
Латвії, які цілеспрямовано займаються роз-
витком у майбутніх поліцейських  певних мо-
ральних якостей [1, с.475].

Серед країн СНД найбільший навчальний
потенціал щодо формування певних мораль-
них якостей у співробітників органів
внутрішніх справ залишився у спадщину від
СРСР Російській Федерації. Специфіка підго-
товки правоохоронців в Російській Федерації
визначається реформуванням структури
органів внутрішніх справ, певними змінами
акцентів в їх роботі, розвитком правової бази
діяльності [7, с.286].  Крім того, до співробіт-
ника правоохоронних органів РФ висувається
низка специфічних моральних вимог, що
містяться в «Кодекс честі рядового і началь-
ницького складу внутрішніх справ Російської
Федерації», який  діє з 1993 року, а саме: став-
лення до людини як до вищої цінності, поша-
на і захист прав і свобод, людської гідності
відповідно до визнаних правових норм і за-
гальнолюдських принципів моралі, розумін-
ня соціальної значущості своєї ролі й високо-
го професіоналізму, відповідальності перед
суспільством і державою, розумне й гуманне
використання наданих співробітникові право-
охоронних органів прав відповідно до прин-
ципів справедливості, громадянського, служ-
бового й етичного обов’язку, принциповість,
мужність і самовідданість у боротьбі зі злочин-
ністю, об’єктивність і неупередженість, без-
доганність особистої поведінки на службі і в
побуті, чесність і непідкупність, турбота про
професійну честь, суспільну репутацію, свідо-
ма дисципліна, старанність і ініціатива, про-
фесійна солідарність і взаємодопомога.

Серед безумовних здобутків поліцейської
освіти в розвинених країнах є її висока
технічна оснащеність, орієнтація на практику,
взаємозв’язок навчального процесу й наукових
досліджень, навчання конкретних патернів
поведінки, вироблення навичок і вмінь (часто
доведених до автоматизму), підготовка
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фахівців з конкретних напрямків діяльності,
адаптованих до реальних умов служби. Це,
безумовно, той стандарт, до якого повинні
прагнути навчальні заклади  МВС України [5,
с.157].

Таким чином, проведений аналіз дає мож-
ливість визначити основні тенденції розвит-
ку системи морального виховання за кордо-
ном: зведення турботи про моральні якості
кадрів та особового складу до рангу держав-
ної політики, посилення практичної спрямо-
ваності виховної роботи щодо виховання мо-
ральних якостей,  зростаюча деідеологізація та
гуманізація процесу виховання особового
складу, визнання поліцейського особистістю
з усіма людськими потребами, виховання його
на загальнолюдських морально-етичних нор-
мах з урахуванням специфіки  професії, поси-
лення профілактичної спрямованості мораль-
ного виховання, використання інтерактивних
методів навчання.

Ми вважаємо, що використання зарубіж-
ного досвіду в процесі формування мораль-
них якостей  курсантів здатне позитивно
вплинути на розвиток теорії і вдосконалення
практики формування у курсантів навчальних
закладів МВС України відповідних моральних
якостей. Зважаючи на те, що сьогодні основні
педагогічні інновації щодо формування мо-
ральних якостей у курсантів як майбутніх по-
ліцейських у більшості закордонних навчаль-
них закладах  позв’язані із застосуванням  інте-
рактивних  методів навчання, у межах запро-
понованої нами педагогічної системи  фор-
мування  моральних якостей  курсантів на-
вчальних закладів МВС України нами був
розроблений психолого-педагогічний тренінг
«Шлях до професійної досконалості», який
побудовано відповідно до моральних вимог,
що висуваються до працівників ОВС, викла-
дених у нормативних документах МВС Ук-
раїни (Кодекс честі, Етичний кодекс праців-
ника ОВС тощо).

 Метою тренінгу є:   формування про-
фесійно важливих моральних якостей, розви-
ток  рівня моральної свідомості курсантів, фор-
мування усвідомленої життєвої позиції, утвер-
дження у свідомості курсантів абсолютного
значення гуманістичних цінностей загально-

людської моралі, виховання шанобливого
ставлення до людської особистості, почуттів
патріотизму, професійного обов’язку, високої
особистої гідності та професійної честі.

Тренінг  складається з десяти тематичних
блоків, кожен з яких включає  два заняття.
Загальна тривалість — 40 годин. Заняття про-
водилися з курсантами, які включені до екс-
периментальної групи, один раз на тиждень
у позанавчальний час протягом навчального
року. Нами було скомпонавано 10 груп у се-
редньому по 16 курсантів у кожній.

Усі заняття детально описані, містять по-
кроковий алгоритм дій з визначенням мети й
завдань, які вони вирішують, завдання для са-
мостійної роботи. Під час проведення психо-
лого-педагогічного тренінгу використовува-
лися такі інтерактивні методи навчання, як:
рольові ігри, метод конкретних ситуацій, моз-
ковий штурм, метод інциденту, дискусія, ме-
тод дилем, етичні практикуми, тренінгові
вправи, зворотній зв’язок, міні-твори, логічні
рівні (у минулому, теперішньому й майбутньо-
му), моделювання й проектування, прогно-
зований результат, субмодальнісне  редакту-
вання, сутнісна трансформація, лінія часу та
ін. Усі форми роботи, методи і вправи, які ви-
користовувались, мають гуманістичну спря-
мованість і були модифіковані  та адаптовані
нами до умов навчання в навчальному зак-
ладі МВС України (більшість запропонованих
вправ розробена нами особисто).

За результатами експериментального дос-
лідження можна констатувати, що запропо-
нований нами психолого-педагогічний
тренінг сприяє (при р ≤ 0,001) розвитку в кур-
сантів  загальної моральної культури особи-
стості, формуванню моральних якостей.
Інтерактивні  методи навчання формують  у
курсантів якісно новий рівень моральної
свідомості, дозволяють давати обґрунтовану
моральну оцінку власним вчинкам, вчинкам
інших осіб, явищам суспільної дійсності, зас-
тосовувати теоретичні знання з етики у своїй
професійній діяльності та повсякденному
житті, а також сприяють розвитку справед-
ливого, уважного, доброзичливого та неупе-
редженого ставлення до громадян у процесі
службового та позаслужбового спілкування,
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формуванню тактовної і ввічливої поведінки
під час виконання службових обов’язків.

Отже, в умовах оновлення змісту діяль-
ності органів внутрішніх справ на одне з про-
відних місць виступає методичне забезпечен-
ня процесу формування в курсантів навчаль-
них закладів МВС України високих мораль-
них якостей,  яке потребує подальшого вив-
чення та впровадження в системі освіти МВС
України.
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МЕТА сучасної професійної освіти –
підготовка висококваліфікованої,

всебічно розвиненої особистості, здатної до
активної соціальної адаптації в суспільстві,
початку трудової діяльності в умовах високої
конкуренції, самоосвіти  й самовдосконален-
ня протягом усього життя. Тому найбільшого
значення набуває розробка й  залучення в на-
вчальний процес нових інноваційних педа-
гогічних технологій. Серед них  важливе місце
посідають інтерактивні технології навчання,
що мають особистісну та фахову зорієнто-
ваність, тому що спрямовані на розвиток осо-
бистості та її професійного становлення, ос-
кільки інтереси й потреби особистості завжди
пов’язані з її самореалізацією в професійній
діяльності та життєтворчості.

Багато викладачів вищої школи сьогодні
зіштовхуються з проблемою, що студенти ма-
ють низьку активність у навчанні, не можуть
чітко сформулювати свої думки, не усвідом-
люють необхідності в оволодінні новими
знаннями і вміннями. З іншого боку, студенти
відчувають потребу в активній діяльності, яка
веде до надбання знань і розвитку пізнаваль-
них здібностей. І тому використання нових
форм і засобів навчання є актуальним і важ-
ливим питанням.

Головною метою використання інтерак-
тивних методів навчання є активізація пізна-
вальної діяльності студентів, індивідуалізація
навчального процесу, надання можливості
студентам самостійного осмислення отрима-
них знань і навичок.

Метою статті є визначення можливостей
тренінгу як інтерактивної форми навчання на
заняттях з маркетингу.

Сутність інтерактивного навчання поля-
гає в тому, що навчальний процес відбуваєть-
ся за умови постійної, активної взаємодії всіх

його учасників. Студенти є активними суб’-
єктами навчального процесу, вони самостійно
шукають нові знання, залучають допоміжні
джерела інформації, проводять їх аналіз, об-
мінюються інформацією, спільно вирішують
проблеми, оцінюють дії колег та свою власну
поведінку, заглиблюються в реальну атмосфе-
ру ділової співпраці.

Залежно від змісту й мети навчання, спе-
цифіки навчальної дисципліни можливе ви-
користання різних методів і форм  і прийомів
інтерактивного навчання, а саме:

1. Інтерактивна лекція.
2. Семінар.
2.1. Ділова гра – це імітація реальної прак-

тичної діяльності
2.2. Рольова гра – метод програвання ро-

лей.
2.3. Ситуаційний аналіз (розбір конкрет-

них ситуацій, інцидент).
2.4. Евристичні технології генерування

ідей («мозковий штурм», синектика).
3. Тренінг – активне оволодіння та розви-

ток знань, умінь та навичок [1, с. 22].
При вивченні дисципліни «Маркетинг»

для студентів спеціальностей «Економіка
підприємства» та «Бухгалтерський облік» на-
вчальних закладів 1—2 рівнів акредитації про-
ведення навчальних занять  у формі тренінгу
є ефективним та інтерактивним засобом зас-
воєння навчального матеріалу.

Тренінг і традиційні форми навчання ма-
ють суттєві відмінності.  У першу чергу, це
стосується налаштування роботи на діалог
учасників, що дозволяє розглянути з різних
джерел завдання, запозичити практичний
досвід обговорювання питань. Студенти не є
пасивними слухачами, вони активно вклю-
чені в процес, що дозволяє ефективно сприй-
мати інформацію протягом усього часу на-
вчання. Традиційне навчання більш орієнто-
ване на правильну відповідь, і за своєю сут-
ністю є формою передачі інформації та засвоє-
ння знань. Натомість, тренінг, перш за все,

Зотова О. А.

як інтерактивної форми навчання
 на заняттях з маркетингу
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орієнтований на запитання та пошук. Тренін-
гові форми навчання спрямовані на виявлен-
ня потенціалу людини: рівень та обсяг її ком-
петентності (соціальної, емоційної та інтелек-
туальної), самостійність, здатність до прий-
няття рішень, до взаємодії тощо [5, с. 5]. Зви-
чайно, традиційна форма передачі знань не є
сама по собі чимось негативним, проте у світі
швидких змін і безперервного старіння знань
традиційна форма має звужені рамки засто-
сування.

Отже, тренінг як комплексний метод на-
вчання ставить за мету навчити студентів са-
мостійно розвивати вміння на навички, ана-
лізувати інформацію, організовувати роботу в
групі та приймати рішення.

Тренінг – навчання досвідом, коли кожний
студент групи має можливість поділитися
своїми знаннями та досвідом, а також працю-
вати спільно для пошуку рішення .

Завдання, які стоять перед викладачем, – це:
— ефективно використовувати потенціал

кожного студента;
— допомогти організувати роботу в на-

вчальній групі;
— навчити студентів аналізувати інформа-

цію й робити правильні висновки;
— розвинути вміння спілкування.
Тренінг має такі елементи:
— тренінгові група;
— прилади  для тренінгу (маркери,

фліпчарт, роздатковий матеріал тощо)
— викладач;
— правила групи;
— структура тренінгового заняття;
— оцінка ефективності проведеного за-

няття.
Одним з основних етапів попередньої

підготовки тренінгового заняття з маркетин-
гу є розробка програми, яка враховує особли-
вості тренінгу як інтерактивної форми навчан-
ня. План містить:

1. Мета і завдання тренінгу.
2. Етапи, орієнтовані на вирішення конк-

ретних завдань.
3. Методи та форми роботи з групою, по-

рядок і термін їхнього виконання [2, c. 28].
У процесі групової роботи існує багато

методів подачі матеріалу. На тренінгових за-
няттях з маркетингу використовуються такі

форми організації навчального процесу, як
міні-лекція, «мозковий штурм», дискусія, ро-
бота в малих групах, рольова гра, захист про-
ектів. На вибір методики впливають різні фак-
тори, наприклад, такі, як завдання навчаль-
ної програми, складність навчального мате-
ріалу, рівень підготовленості студентів, досвід
викладача.

При розробленні плану враховуються прин-
ципи організації збалансованого заняття:

— можливість висловити  власну думку
всім студентам;

— баланс активних і пасивних вправ;
— підведення підсумків викладачем.
Тренінгова група  спеціально створюєть-

ся зі студентів навчальної групи, яку викладач
формує за власним бажанням, мотивація роз-
поділу в групі студентів може бути різною: на
активних та успішних студентів у різні групи
чи навпаки. Це здійснює викладач, який має
досвід роботи в цій навчальній групі та знає її
психологічний клімат. Якщо група незнайо-
ма, то розподіл здійснюється за бажанням
учасників.

Тренінгова група складається з 4—6 сту-
дентів. Така кількість дозволяє оптимально
використати час та ефективно провести зап-
лановані вправи. Таким чином, у академічній
навчальній групі буде 4—5 тренінгових груп.

Для забезпечення ефективної роботи на
початку тренінгу викладач і студенти встанов-
люють правила його проведення, яких має
дотримуватися кожний учасник. Основні з них:

— цінування часу;
— продуктивність;
— розмова від свого імені;
— ввічливість та повага до чужої думки;
— аргументованість доповіді.
При плануванні тренінгового заняття

передбачається, який роздатковий матеріал
необхідно підготувати викладачу. Цей
матеріал розрахований  на полегшення
сприйняття інформації або поглиблення знань
учасників з окремих питань. При розробці
плану проведення тренінгу викладачем виз-
начаються моменти, коли і які матеріали мають
бути роздані студентам чи групам.

Істотну роль в організації і реалізації зав-
дань тренінгового заняття відіграють про-
фесійні якості викладача. Групова робота ви-
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магає від нього творчого підходу до навчан-
ня. Проведення тренінгу потребує відповід-
них особистісних якостей: відкритості, гнуч-
кості,  уміти приймати рішення в нестандарт-
них ситуаціях. Викладач має налаштовувати
взаємодію у групах, керувати й допомагати
кожному студенту або групі виконувати зав-
дання.

Викладач повинен бути каталізатором усіх
процесів, що відбуваються в групі. Він повинен:

— володіти аудиторією;
— знати методику проведення тренінго-

вих занять;
— володіти навичками ведення тренінго-

вої групи (регулювати групові процеси, вміти
зацікавити, зняти напруження, спрямувати
групу на конструктивне розв’язання завдан-
ня тощо);

— уміло застосовувати методи оцінюван-
ня результатів тренінгу.

Проведення тренінгу відбувається за чітко
визначеною структурою. Структура, мета та
завдання тренінгу з теми «Маркетингове се-
редовище» наведені нижче.

Цей тренінг передбачає роботу в малих
групах. Її доцільно використовувати для роз-
в’язування складних проблем, що потребують
колективного обговорювання, коли завдання
потребує спільної, а не індивідуальної робо-
ти. Це такі теми, як «Маркетингові досліджен-
ня», «Маркетингове середовище», «Рекламна
діяльність», «Товарні марки» тощо.  Навчаль-
на група була розподілена на чотири невеликі
групи, і кожна з них отримала завдання, яке
опрацьовувалося протягом визначеного часу.
У кінці обговорювання кожна з груп проде-
монструвала свої результати перед усіма учас-
никами тренінгу. Порядок розгляду такий:
представники групи доповідають результати
роботи, потім, за потреби, їх доповнюють інші
члени їх групи, а потім іде спільне обговорю-
вання – запитання, доповнення, зауваження.
У кожній групі є структура заняття, роздатко-
вий матеріал, який допомагає студентам
виконати завдання. Вимоги до подання ма-
теріалу проговорюються викладачем при фор-
мулюванні завдання.

  У цьому тренінгу використовуються:
1. Вербальні методи. Надання інформації

щодо завдань до груп.

Вважається, що читання лекцій дає най-
меншу ефективність засвоєння матеріалу. Але,
з іншого боку, іноді саме лекційна форма ви-
являється найбільш доступним способом до-
ведення інформації до широкого кола учас-
ників. Тоді викладач підвищує рівень засвоє-
ння інформації студентів за допомогою інших
методів і педагогічних прийомів – викорис-
тання візуальних або аудіовізуальних матері-
алів, розподіл лекції на короткі частини (міні-
лекції), спільне обговорювання викладеного
матеріалу, цикл запитань-відповідей.

2. Візуальні методи.
Образи легше пригадати, ніж словесні

повідомлення, тому люди, як правило, краще
пам’ятають візуальну інформацію, повідом-
лення у вигляді малюнків, графіків, таблиць,
плакатів, коротких, яскраво оформлених
текстів, римованих речень тощо. Для цього
на тренінгах з маркетингу використовуються
спеціально розроблені картки й плакати.

3. Демонстрація й практика.
Це особливо цінний метод набуття нави-

чок, тому що викладач повільно демонструє
учасникам відповідну процедуру, пояснюю-
чи кожний етап, відповідаючи на запитання
й пропонуючи учасникам повторити свої дії.

Робота студентів повинна бути прокомен-
тована викладачем як з боку навчальних ре-
зультатів, так і з питань організації процедури
групової діяльності.

Оцінювання тренінгу є важливою части-
ною навчального заняття, тому що студенти
усвідомлюють, якою мірою вони досягли очі-
куваних результатів, а викладач – як сприй-
мають учасники тренінгу стиль і методи вик-
ладання. Тому викладач повинен ознайоми-
ти студентів з чіткими критеріями оцінки заз-
далегідь.

Оцінювання є міцним зворотнім зв’язком
між учасниками і викладачем, дає можливість
своєчасно й ефективно розв’язати питання та
скорочувати  час навчання. Мета оцінюван-
ня тренінгу полягає в тому, що:

— чи досягли викладач і учасники постав-
леної мети;

— які складові методики навчання вияви-
лися більш або менш ефективними;

— які подальші дії потрібні в процесі на-
вчання.
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Але при проведенні тренінгового заняття
виникають деякі проблеми. Це проблеми,
пов’язані з культурою спілкування студентів,
самоусунення окремих студентів від виконан-
ня завдання, пасивність за необхідності прий-
няти рішення, перекладання відповідальності
на активніших учасників групи.

Практика проведення тренінгових занять
з «Маркетингу» показала, що ефективність
організації цих занять забезпечується:

— певною кількістю дидактичного мате-
ріалу;

— розробленням нових алгоритмів діяль-
ності;

— введенням групових методів роботи,
визначенням лідера в групі;

— застосуванням різних форм контролю;
— створенням психологічного комфорту;
Таким чином, після проведення тренінго-

вих занять з маркетингу у студентів спостері-
гається вміння аналізувати навчальну інфор-
мацію,  позитивна спрямованість на вирішен-
ня професійних завдань, ґрунтовність у мірку-
ваннях, упевненість у власних діях, толе-
рантність і готовність до взаємодопомоги.

Підготовка майбутніх фахівців за допомо-
гою інтерактивних методів навчання є про-

відним фактором розвитку сучасної освіти.
Саме ця форма занять сприяє розвитку осо-
бистості студента, його творчого та інтелек-
туального потенціалу, формує здатність до
індивідуального та колективного мислення, які
так необхідні в подальшій практичній діяль-
ності майбутніх фахівців.

Тренінгове заняття з маркетингу з теми:
«Маркетингове середовище»

Тривалість: 1год. 20 хв.
Мета: Прийняти групове рішення  на ос-

нові  конструктивного  обговорення, уміти об-
ґрунтувати свій варіант.

Завдання:
— визначити можливі варіанти створен-

ня власного підприємства у вашому місті;
— визначити чинники, які впливають на

створення власного підприємства та вплива-
ють на його маркетингову діяльність;

— заповнити картки за визначеною струк-
турою;

Заплановані результати:
— конструктивна поведінка в різних си-

туаціях групової взаємодії;
— досягнення максимального результату

командної діяльності.

Частини Завдання Тривалість 
Створення сприятливого психологічного 
настрою 

5 хв. 

Засвоєння правил групи ( видається 
письмова інструкція з порадами) : 

 висловлюйтесь по черзі; 
 не переривайте один одного; 
 обговорюйте ідеї, а не людей; 
 вислухайте кожного учасника; 
 дотримуйтесь визначеного часу; 
 аргументованість доповіді. 

 

5 хв. 

 
Частина 1. Вступна 

Розподіл на тренінгові групи. 
Визначення менеджера (лідера) у групі. 
Менеджер повинен визначити секретаря, 
доповідача від своєї групи. 

5 хв. 

Актуалізація проблеми та конкретних 
завдань для її вирішення 

5 хв. 

Надання інформації щодо очікуваних 
результатів роботи групи 

5 хв. 

Робота в групі 20хв. 
Виступ представників  груп 15хв. 

 
Частина 2.  Основна 

Питання до виступаючого 5 хв. 
Аналіз викладачем роботи кожної групи 10 хв.  

Частина 3.  Заключна Підведення підсумків щодо процесу 
обговорення 

5 хв. 
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Картка 1
Ідеї створення власного підприємства

Картка 2
Зовнішнє середовище підприємства.

Чинники, які впливають
на маркетингову діяльність підприємства

 Картка 3
Внутрішнє середовище
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Анотація. Стаття містить методику про-
ведення тренінгового заняття як сучасну фор-
му інтерактивних навчальних технологій.
Автор розглядає основні  теоретичні аспек-
ти  тренінгу  та наводить сценарій тренінго-
вого заняття з маркетингу за темою «Марке-
тингове середовище».

У статті узагальнено власний досвід вик-
ладання дисципліни «Маркетинг» для спе-
ціальностей «Економіка підприємства» та
«Бухгалтерський облік» і може бути корис-
ним для викладачів.

Аннотация. Статья содержит методику
проведения учебного занятия как современ-
ную форму интерактивных обучающих тех-
нологий. Автор рассматривает основные те-
оретические аспекты тренинга и прилагает
сценарий тренингового занятия по марке-
тингу на тему: «Маркетинговая среда».

В статье обобщен собственный  опыт
преподавания дисциплины «Маркетинг»
для специальностей «Экономика предпри-
ятия» и «Бухгалтерский учет» и может быть
полезным для преподавателей.

Summary. This article is about method of using
training system at the classes for students of
economical specialties at the technical secondary
schools.

The author of the article shout the fundamental
aspect of training theory and generalizes her own
experience in teaching marketing.

This article may he useful for teachers of the
economical subject.
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ПІДГОТОВКА художників-дизай-
нерів у системі вищої професійної

освіти пов’язана з вирішенням багатьох зав-
дань, серед яких, на наш погляд, одним з най-
важливіших є формування в майбутніх
фахівців естетичного ставлення до професії й
навколишньої дійсності в цілому.

Недооцінка специфічного змісту естетич-
ного ставлення  до дійсності так само небез-
печна сьогодні, як і значення суті цього
феномена винятково до емоційно-
почуттєвого сприйняття, тлумаченню його
лише як «споглядальне милування» навко-
лишніми явищами та предметами. Зрозуміло,
сказане не вичерпує значущої глибини
естетичного досвіду ставлення до світу.
Виділяючи, наприклад, «безкорисність»
естетичного переживання в якості його
відмінної риси, приєднуємося до думок
багатьох авторів, що естетичне пов’язане з
моральним початком особистості. Естетика,
стверджував Ф. Достоєвський [1, с. 292], є
відкриття прекрасних  моментів у душі
людини, яка сама поривається до самовдос-
коналення.

Органічна єдність естетичної й художньої
свідомості та виховання, їхній зміст, форми й
методи знайшли відображення в роботах су-
часних педагогів: Ю. У.  Фокта-Бабушкіна,
Б. П. Юсова,  Л. М. Масол , Т. М. Сорочан,
Г. П. Шевченко, Н. А. Ветлугіної, Т. Г. Пеня,
Н. Д. Дьоміної, Н. М. Горобець, М. А. Верба
та ін.

До складу елементу соціального досвіду,
що характеризується, входить й естетичне
ставлення до «світу речей», які оточують й
обслуговують людину в її повсякденному
житті (наприклад, одяг – річ «першої необхід-

ності»). Естетична діяльність носить універ-
сальний характер і здійснюється за законами
краси в широкому розумінні цього слова. Саме
зусиллями дизайнерів, архітекторів, конструк-
торів, оформлювачів побуту в їх речах ство-
рюється необхідний образ того або іншого
життєвого процесу.
Метою статті є обґрунтування доцільності

формування естетичного ставлення  до
професії в майбутніх художників-дизайнерів як
складника професійної підготовки.

Згідно з метою були визначені завдання:
обґрунтувати сутність поняття «естетичне
ставлення до професії», виділити принципи
досліджуваного об’єкта, показати шляхи
формування естетичного ставлення до про-
фесії в майбутніх художників-дизайнерів.

  При розробці педагогічних умов і засобів
організації досліджуваного нами процесу важ-
ливою методологічною підставою стало по-
дання про сучасну навчально-педагогічну
діяльність як співтворчість викладача й сту-
дента.

Вищевикладені методологічні орієнтири й
визначили використані нами педагогічні умо-
ви та засоби формування естетичного став-
лення майбутніх художників-дизайнерів до
професії в період їхнього навчання у ВНЗ.

Отже, метою дослідження, проведеного
на базі Луганського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка (кафедра дизайну),
стало створення передумов формування
естетичного ставлення фахівця до своєї про-
фесії.

Мета дослідження передбачала вирішення
таких завдань: збагачення емоційно-почуттє-
вої сфери особистості майбутнього художни-
ка-дизайнера; засвоєння ним знань і уявлень
про специфіку художньо-естетичної та проек-
тної діяльності; активізація його індивідуаль-
но-особистісних творчих можливостей і
здібностей.

 Бірюков М. Ю.
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При цьому головним було те, наскільки
повно й глибоко кожен студент готовий реа-
лізувати свою естетичну, творчу професійну
орієнтацію, тобто відмовитися від утилітар-
ного, вузькофункціонального ставлення до
професії, знайти рівень «безкорисливого»,
творчого оволодіння нею.

Таким чином, вирішення поставлених у
дослідженні завдань припускало не тільки ос-
мислення особливостей вузівської професійної
освіти, але й використання широкого загаль-
нокультурного контексту, тому що духовно-
практичне ставлення найбільш повно реа-
лізується через естетичне, яке є особливо
цілісним ставленням до життя, що створює
основу для творчого саморозвитку студентів-
дизайнерів.

Естетичне ставлення — це духовний зв’я-
зок суб’єкта з об’єктом, що засновано на не-
зацікавленому інтересі до останнього та суп-
роводжується почуттям глибокої духовної на-
солоди від спілкування з ним. Естетичне
ставлення залежить як від багатства та різно-
маніття природних та соціальних якостей і
зв’язків об’єкта, так і від розвиненості есте-
тичних здібностей суб’єкта, його застосу-
вання в системі суспільних відносин... Цим
об’єктом може стати явище будь-якого класу
дійсності, доступне безпосередньо сприйнят-
тю [2, с. 244]. На основі цього визначення
ми бажаємо виділити як один з об’єктів ес-
тетичних ставлень – естетичне ставлення до
професії, зокрема в майбутніх художників-ди-
зайнерів.

Дизайн – це творча діяльність, мета якої
визначити формальні якості промислових ви-
робів. Ці якості містять у собі і внутрішні якості
промислових виробів, але головним чином –
структурні та функціональні взаємозв’язки, які
перетворюють промислові вироби в єдине
ціле як з точки зору споживача, так і з точки
зору виробника. Узагалі дизайнерська
діяльність спрямована на гуманізацію пред-
метно-просторового середовища людини.
Дизайн – це художнє проектування й процес
промислового виробництва красивої та ко-
рисної речі. Це виготовлення промисловістю
продуктів з урахуванням їх корисності, краси

та зручності. Дизайнерська діяльність у сфері
промислового виробництва поєднує в одній
особі дизайнера працю конструктора та ху-
дожника (митця). Фахівець у галузі дизайну
створює речі, які мають естетичну цінність.
Рівень дизайну залежить від естетичного й
науково-технічного рівня суспільства,
утіленого в товарах масового споживання. У
цьому розумінні дизайн виступає як масова
комунікація в суспільстві, що поєднує людей
індустріально-естетичними продуктами спо-
живання, єдиною стилістикою, єдиним спо-
собом життя. Він знаходиться в нерозривно-
му зв’язку духовної й моральної культури, гу-
манітарної й індустріальної культури та забез-
печує цільність сучасної цивілізації.

На основі вищесказаного, ми пропонуємо
таке визначення естетичного ставлення до
професії. Естетичне ставлення до професії
– це постійне вдосконалення особистих
поглядів та кругозору на прекрасні особливості
тієї чи іншої професії, розвиток своїх
естетичних та професійних здібностей і на-
вичок, внесення у трудовий процес елементів
творчості, задоволення своїх естетичних по-
треб.

Для художників-дизайнерів це визначен-
ня можна розширити. Естетичне ставлення
до професії – це постійне вдосконалення
особистих поглядів та кругозору на прекрасні
особливості професії художника-дизайнера,
розвиток індивідуально-особистих творчих
здібностей, навичок та можливостей, задово-
лення своїх естетичних потреб, ураховуючи
специфіку мистецтва.

На наш погляд, при організації процесу
формування в майбутніх художників-дизай-
нерів естетичного ставлення до професії
необхідно виділити такі принципи:

• урахування специфіки мистецтва й
художньо-естетичної діяльності;

• активізації індивідуально-особистісних
творчих можливостей та здібностей;

• соціально-професійної спрямованості.
Ми вважаємо, що надалі потрібно виділи-

ти рівні та критерії естетичного ставлення до
професії в художників-дизайнерів.
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Як показують наші спостереження, особ-
ливе значення для збагачення естетичного
досвіду майбутніх художників-дизайнерів на-
бувають спеціальні технології, зокрема, твор-
ча діяльність зі створення фірмового стилю
або колекції одягу, при цьому відзначимо, що
пошук і створення довершеної форми є
основним моментом будь-якої форми людсь-
кої діяльності. «...Які б високі ідеї не запов-
нювали його думки, художником буде тільки
той, хто зуміє втілити їх у своїй практиці… »
[3, с. 149].

Створення фірмового стилю або колекції
одягу – не тільки знаходження нових худож-
ньо-технічних і проектних рішень, але й ово-
лодіння більш високим рівнем розуміння пси-
хології людини, її зв’язків з навколишньою
дійсністю. Створюючи фірмовий стиль або
колекцію одягу, повідомляючи всьому цьому

певні функціональні та естетичні властивості
й особливості, художник-дизайнер формує
або, як іноді кажуть, «проектує людину», яка
споглядає й користується цими речами, живе
в цьому предметному середовищі, виховує в
ньому певне ставлення до навколишнього
світу, людей, суспільства в цілому. «Ніколи не
берися за олівець або пензлі, поки ти як треба
не обміркував, що тобі треба зробити і як це
повинне бути виконане» [3, с. 138].

Потреба у творчій діяльності задається ес-
тетичними почуттями, вони ж указують на
мету творчості. Художник-дизайнер прагне
задовольнити свої естетичні потреби й ство-
рює гарні та корисні речі та предмети. Одно-
часно необхідно розвивати його трудові на-
вички, удосконалювати майстерність,
спритність і точність, уважність і спостереж-

Рівні Критерії та показники 

Високий  

Постійно вдосконалює особисті погляди та кругозір на прекрасні 
особливості професії. Володіє фундаментальними знаннями у своїй 
професії. Має глибоку зосередженість у досягненні поставлених 
творчих задач. Розвиває індивідуально-особистісні творчі здібності та 
навички. Сприймає працю як вищу форму  творчої діяльності. Вносить у 
трудовий процес елементи творчості. Використовує творчі методи, що 
включають сукупність принципів художнього відбору, узагальнення 
естетичної оцінки та образного втілення життєвого матеріалу. 
Естетично сприймає результати праці та оцінює їх засобами судження 
смаку й співвідносить їх з ідеалом. Критично-раціонально осмислює 
результати своєї діяльності.  

Середній 

Удосконалює особисті погляди та кругозір на прекрасні особливості 
професії. Володіє знаннями у своїй професії. Має зосередженість у 
досягненні поставлених творчих задач. Розвиває індивідуально-
особистісні творчі здібності та навички. Вносить у трудовий процес 
елементи творчості. Частково використовує творчі методи. Естетично 
сприймає результати роботи та оцінює їх засобами судження смаку й 
співвідносить їх з ідеалом. Недостатньо критично осмислює результати 
своєї творчої діяльності. 

Низький  

Не завжди вдосконалює особисті погляди та кругозір на прекрасні 
особливості професії. Володіє знаннями у своїй професії, але не на 
достатньому рівні. Має неглибоку зосередженість у досягненні 
поставлених творчих задач. Індивідуально-особистісні творчі здібності 
та навички недостатньо розвинені. Елементи творчості в трудовому 
процесі майже відсутні. Інколи використовує творчі методи. Сприймає  
результати праці та оцінює їх за власним смаком, незважаючи на 
існуючи ідеали. Не має критичного та раціонального осмислення 
результатів своєї діяльності. 
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ливість, що так необхідні художнику-дизайне-
ру в житті.

Студенту-дизайнеру, оволодіваючи техно-
логією створення фірмового стилю або ко-
лекції одягу, необхідно пройти всі стадії есте-
тичної творчості: від зародження ідеї логоти-
пу фірмового знака або ескізів колекції одягу
на емоційно-образному, «внутрішньому» рівні
— до втілення її на практиці. Найчастіше на
основі фантазії, образу виникають перші, ча-
сом «неясні» уявлення — ідеї про задум у ціло-
му й про окремі його сторони. «Перші лінії,
якими майстер позначає свій замисел, уже
містить у собі зерно того, чим буде відрізня-
тися його твір» [4, с. 166—170]. Якщо ці вільні
фантазії вчасно не підкріпити необхідними
знаннями, вони можуть зникнути або в
процесі втілення не досягти адекватної форми
реалізації. От чому в цій технології так
важливо дотримуватися єдності емоційно-
образного й художньо-практичного.

Дуже важливо вільно володіти технічни-
ми засобами й прийомами художнього про-
ектування та конструювання, що є однією з
важливих умов успішного рішення творчих
задач при створенні фірмового стилю або ко-
лекції одягу, які відповідають усім сучасним
вимогам. Дуже важливо, що технічна май-
стерність прискорює процес пошуку та відпра-
цьовування задуму. Велике значення мають
особисті якості художника-дизайнера – його
талант, ерудиція, художній смак, досвід, про-
фесійна майстерність, стиль праці, а також, як
ми вважаємо, його естетичне ставлення до
професії.

Художник-дизайнер, коли створює фірмо-
вий стиль або колекцію одягу, повідомляє
йому визначений суспільний зміст, робить
його корисним, зручним, гарним, у ньому
відображається весь склад розумового й ду-
ховного життя людини-дизайнера, а також
народу, суспільства в цілому. Добре з цього
приводу сказав російський театрознавець
Ф. Ф. Комісаржевський: «На одязі відбивається
весь склад розумового й духовного життя кож-
ного народу» [5, с. 3].

Висновки. Таким чином, пошук, а може, і
«подолання себе», рефлексивно-творче ос-
мислення кожного кроку в ході створення
фірмового стилю або колекції одягу як раз і
активізують естетичне ставлення до професії
та творчий початок студента-дизайнера, на-
роджуючи в нього бажання бути в професії не
тільки гарним ремісником, але й професійним
художником-дизайнером, корисним сучасно-
му суспільству. Перспективи  розвитку
полягають у використанні поняття естетичне
ставлення до професії, принципів та критеріїв
у процесі професійної підготовки в студентів
мистецьких спеціальностей.
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Анотація. У статті розкрито основні
принципи формування естетичного
ставлення до професії в майбутніх дизайнерів
у процесі вищої професійної освіти.

Аннотация. В статье раскрыты основ-
ные принципы формирования эстетическо-
го отношения к профессии у будущих дизай-
неров в процессе высшего профессиональ-
ного образования.

Annotation. The main principles of forming
of the aesthetic attitude to the profession among
the future art designers in the process of higher
professional education are exposed in this article.
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НАВЧАЛЬНИЙ процес у
педагогічному коледжі по-

винен ураховувати тенденції со-
ціально-економічного розвитку сус-
пільства, особливості психології мо-
лоді, а методи й форми навчання
реалізовуватися на практиці: прин-
ципи ініціативи, індивідуалізації, са-
мостійності, змагання, творчого
підходу до одержання знань. Сту-
дент без примушування має прагну-
ти до систематичної, плідної та ре-
тельної навчально-творчої діяль-
ності.

Активний навчальний процес є
базовою основою формування ви-
сококваліфікованих спеціалістів. З
метою кращого засвоєння навчаль-

â ïðîöåñ³ çàñâîºííÿ êóðñó
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ç ìåòîäèêîþ
íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ

ного матеріалу необхідно викли-
кати інтерес до нього з боку сту-
дентів, а також реалізувати систе-
му заохочення їхньої навчальної
діяльності. При цьому процес ак-
тивної розумової діяльності ба-
зується на використанні пам’яті як
важливого чинника будь-якого
процесу навчання ,  необхідно
лише на перше місце поставити
мислення й мовленнєву діяльність
студентів. Основними способами
й прийомами мотивації навчання
є   висока  педагогічна  май-
стерність  (професіоналізм,
емоційність, красномовство), ав-
торитет викладача, використання
наочних засобів, об’єктивних оці-
нок, застосування рейтингової
форми контролю тощо. Дидактич-
ними формами й методами, що
найбільше сприяють активізації,

Сергієнко Л. В.
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мотивації навчального процесу, дають мож-
ливість набути професійних навичок та
вмінь, є ігрові, зокрема, дидактична (на-
вчальна) гра, яка характеризується трьома
основними ознаками:

1)визначає мету, спрямовану на зміст ос-
віти, що підлягає засвоєнню;

2)передбачає вид навчально-пізнавальної
діяльності;

3) визначає характер взаємодії викладача
й студента.

За допомогою дидактичних (навчальних)
ігор можна змоделювати адекватні умови для
набуття навичок фахівця – пропонується ви-
конувати дії, що є основою його професійної
діяльності [1, с. 328; 3].

Проблему ігрової діяльності розробляли
передові зарубіжні та вітчизняні педагоги й
психологи К. Ушинський, С. Рубінштейн,
К. Гросс, Ф. Шіллер, Г. Спенсер, М. Хайдег-
гер, Х.-Г. Гадамер, Й. Гейзінга, К.Бюлер,
З. Фрейд, О. Нодія,  Ф. Бойтендайк, М. Бахтін,
А. Макаренко, Ю. Арутюнов,  А. Соловйова,
М. Скаткін,  І. Лернер,  М. Махмутов,  Н. Бо-
рисова, С. Габрусевич,  О. Запорожець, В. Зень-
ківський,  М. Стельмахович, Г. Люблінська,
В. Роменець, В. Яровий, І. Коротяєва,  О. Ште-
па, А. Кочеткова, П. Щербань,  І. Куліш та ін.

Глибоко висвітлено психологічні аспекти
гри С. Шацьким, П. Блонським,  Д. Ельконі-
ним та зарубіжними вченими Дж. Брунером,
Ж. Піаже. У роботах психологів Б. Ананьєва,
Л. Виготського, А. Леонтьєва, Д. Узнадзе та
інших було проаналізовано роль гри як со-
ціально-психологічного феномена.

Завдання статті – розкрити особливості
структурування й використання дидактич-
ної гри як форми роботи з української мови
з методикою навчання в педагогічному ко-
леджі з метою вибору оптимальних рішень,
що навчають методів і прийомів діяльності
в реальних умовах. Адже ці ігри потребу-
ють від учасників  знань не тільки конкрет-

ної теми, а й основ педагогіки та психології.
У формі дидактичних ігор можна провести
самостійну роботу студентів, практичні й се-
мінарські заняття, на які виноситься мате-
ріал, уже викладений у лекційному курсі, але
який потребує повторення, деталізації й
творчого осмислення на основі вироблен-
ня власної думки.

У процесі викладання дисциплін філоло-
гічного циклу нами апробовано такі форми
організації проведення дидактичних ігор на
заняттях: конкурс КВК,  дидактична гра-кон-
курс «Брейн-ринг», «Що? Де? Коли?», «Сьо-
ме небо», «Лінгвістичний ярмарок», «Заочна
екскурсія» – змагання між студентами з метою
визначення рівня сформованих знань, умінь
та навичок з предметів «Українська мова» та
«Методика викладання української мови в
початкових класах».

Загальними критеріями оцінювання при
цьому було визначено: високий рівень тео-
ретичних знань та вмінь вирішення прак-
тичних завдань; реалізація творчих компо-
нентів діяльності; сформованість комуніка-
тивної компетентності; наявність елементів
гумору та кмітливості, гарне художнє офор-
млення.

Для участі в конкурсі академічні групи фор-
мують команди на чолі з капітаном, ство-
рюється журі в складі викладачів циклової
комісії загальної філології, а також запрошує-
мо вчителів базових шкіл, студентів старших
курсів. Розробляється перелік етапів конкурсу
й критеріїв їх оцінки.

Тематичні конкурси доречно проводити по
завершенні модуля в лекційній аудиторії чи
актовій залі, де доцільна присутність студентів
інших курсів, які вивчають ці дисципліни,
викладачів. Загальний регламент конкурсу –
2 академічні години (1 пара). За набутим дос-
відом, цей конкурс доцільно структурувати на
4—5 етапів, які змістовно відображали б те-
матичні модулі навчального курсу.
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Дидактичну гру-конкурс «Брейн-ринг» –
як форму заохочення студентів до активізації
навчальної діяльності – між командами сту-
дентів академічної групи відносно першочер-
говості та правильності надання відповіді  з
навчально-методичних проблем методики
викладання української мови в початкових
класах доцільно використовувати в системі
модульного навчання з попереднім визначен-
ням мотиваційних умов за модульно-рейтин-
говою програмою після вивчення студента-
ми кількох тем дисципліни (переважно в
середині курсу) з метою проведення рубіжного

або підсумкового контролю. Структура витрат
часу бачиться такою: вступне слово виклада-
ча – 3 хв; виступ ведучого з представленням
команд та жеребкуванням черговості виступів
до 3 хв; ігровий час ( 3 тури по 15 хв) – 45хв;
творчі тайм-аути – для кожної команди по 5
хв; нагородження призерів та підведення
підсумків – до 10 хв.

       Для проведення гри-конкурсу визна-
чаємо лекційну аудиторію, яка розрахована на
30—60 студентів, має дошку для висвітлення
поточних результатів (табло), дидактичні й
технічні засоби навчання (у нашому випадку

 Етапи конкурсу Регламент Обов’язкові елементи та критерії 
оцінювання 

1 “Ода початковій 
школі” 

5—7 хв на 
виступ 
кожної 
команди 

1. Назва команди, девіз, емблема, привітання, 
пісенний ремікс методичної тематики. 
2. Методична спрямованість, змістовність, 
естетичне оформлення, творчий підхід. 

2 “Методична 
розминка” 

30 с на 
відповідь 

1. Участь беруть представники команд, яким  
ведучий  ставить 5 питань з проблем сучасної 
методики  викладання української мови в 
початкових класах. 
2. Повнота, змістовність, оригінальність ідей, 
наявність елементів гумору, кмітливість, 
уміння орієнтуватися в непередбачуваних 
ситуаціях. 

3 “Педагогічна 
ситуація” 

5—7 хв на 
виступ 
кожної 
команди 

1. Програється педагогічна ситуація  в 
сценічній формі (або використовується 
фрагмент уроку  української мови, читання у 
відеозапису) з прийняттям науково 
обґрунтованого рішення з виробничих питань 
у педагогічній діяльності. 
2. Майстерність виконання, знання методики 
опрацювання тем, наявність творчого підходу. 

4 “Конкурс капітанів” 30 с на 
відповідь 

1. Енциклопедичність знань, творчий  підхід, 
уміння виступати перед аудиторією , наявність 
елементів гумору. 
2. Капітани команд одночасно виходять на 
сцену й у відповідності з жеребкуванням 
вибирають один одному питання з різних  
розділів курсу. 

5 “П’ять порад 
молодому 
вчителеві” 

5—7 хв на 
виступ 
кожної 
команди 

1. У художній формі висвітлюються 
рекомендації майбутнім  учителям початкових 
класів щодо педагогічної діяльності на уроках 
української мови, читання.  
2. Актуальність і практична цінність порад, 
наявність елементів творчого підходу. 

Усі етапи конкурсу оцінюються за п’ятибальною  шкалою  
 

Структурна модель тематичного конкурсу КВК
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заняття було проведено в мультимедійній
аудиторії).

«Що? Де? Коли?» – нетрадиційна ігрова
форма, що проходить між окремими коман-
дами студентів академічної групи, у якій бе-
руть участь усі студенти після вивчення окре-
мих навчальних модулів з метою досягнення
дидактичної мети рубіжного контролю, удос-
коналення й відпрацювання навичок творчого
пошуку обґрунтованих педагогічних рішень.
Гра складається з трьох ігрових турів, у яких
команди по черзі грають з окремими студен-
тами групи у формі «запитання – відповідь»
до шести правильних відповідей. Попередньо
студенти подають свої запитання ведучому,
який оцінює їх змістовність у балах рейтингу
й формує банк запитань. Структура питань
складається з трьох рівнів складності.
Відповідно до кожного рівня, правильні
відповіді оцінюються від 1 до 5 балів рейтин-
гу. Додатково є бліц-запитання (3 легких за-
питань з регламентацією часу на відповідь –
20с), а також запитання від ведучого конкур-
су. Кожній команді надається творча пауза, під
час якої її гравці представляють у творчій формі
свій педагогічний імідж (пісенний ремікс, сце-
нічна постановка, шарж тощо) за тематикою
навчальної дисципліни.

Дидактична гра «Сьоме небо», яка прохо-
дить між студентами академічної групи, у якій
через систему запитань рівневої складності із
заохоченням переможців балами рейтингу
активізується пізнавально-творча активність
студентів і закріплюється навчальний матері-
ал. Ця  форма контролю дозволяє виявити
рівень знань окремого студента. Процедура
гри передбачає відповіді студентів на закриті
(тестові) запитання викладача, кожне з яких
оцінюється балами відповідно до рівнів склад-
ності. Якщо відповідь неправильна, то студент
вибуває з гри. При цьому студент має право
на три підказки: «50/50»; допомога групи – усі
студенти радяться між собою й надають пра-
вильну відповідь; підказка друга – студент

звертається за допомогою до одного з при-
сутніх (за власним вибором).

За запитаннями першого репродуктивно-
го рівня (1—5 балів) визначають рівень упіз-
навання студентом основного навчального
матеріалу. За другим репродуктивним рівнем
(10-40 балів) визначають рівень розуміння сту-
дентом принципових положень змісту на-
вчального матеріалу. На третьому – дійовому
рівні (50—80 балів) запитання ставлять таким
чином, щоб можна було визначити мож-
ливість студентів вирішувати практичні пи-
тання його професійної підготовки. Найви-
щий рівень – творчий (90—200 балів) – виз-
начає спроможність студента вирішувати
складні завдання виробничого змісту.

Найоптимальніший час для проведення
цієї гри – після вивчення основних змістових
модулів курсу, коли вже сформувався стійкий
рейтинг студентів і накопичилося достатньо
знань [2, с. 193—202].

Дидактична гра «Заочна екскурсія»: істо-
рик (розповідає про історію виникнення Ли-
сичанська), літературознавець (про Лиси-
чанськ літературний), журналіст (про місто-
трудівник), місцеві мешканці (знайомлять із
пам’ятними місцями, використовуючи на-
вчальні електронні програми «Я сагу пою о
родимом Донбассе», «Лисичанськ: витоки
Донбасу» розроблені викладачами коледжу) –
цікава форма накопичення знань у процесі
вивчення різних розділів предмета «Українська
мова».

Формою закріплення знань, умінь і нави-
чок, набутих на заняттях з мови, є також
«Лінгвістичний ярмарок». Зацікавленість грою
підтримується всією її організацією. Виграє та
команда, яка протягом заняття-гри «купить»
найбільше товару – виконає більше завдань.
Гра дозволяє розвивати увагу, кмітливість,
швидкість мислення, почуття колективізму та
взаємодопомоги, формує комунікативну ком-
петентність педагога – майбутнього вчителя
початкових класів. У грі, окрім команд, беруть
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участь продавці-експерти, скоморохи-зазива-
ли, заморська царівна. Ярмарок працює 80
хвилин (1 пара), а потім усі палатки завершу-
ють роботу. Кожна команда підводить підсум-
ки: підраховує вартість усіх покупок, резуль-
тат заноситься в обліково-контрольний аркуш
і віддає для  контролю журі. З метою створен-
ня робочої обстановки визначаємо чергових,
які розподіляють кількість покупців біля кож-
ної палатки, допомагають розібратися у вка-
зівках до виконання завдань, нагадують пра-
вила гри [4; 5].

Отже, саме в іграх є широкі можливості для
організації навчання в груповій, парній фор-
мах, які визнані найбільш ефективними для
активізації взаємодії між викладачем і студен-
тами, між самими  студентами. У співпраці в
парах чи підгрупах ця взаємодія стає конкрет-
нішою, більш особистісно орієнтованою.

Гра як форма навчального заняття дає сту-
дентові унікальну можливість випробувати
себе, максимально включитися в тему занят-
тя. Гра – це постійний вибір. Студенти пра-
цюють не тільки на досягнення поставлених
цілей, а й навчаються самі ставити такі цілі.

Перспективи подальшого дослідження
вбачаємо в розробці методичних рекомен-
дацій щодо застосування дидактичних ігор на
заняттях з предметів філологічного циклу, які
забезпечують успішний процес формування
комунікативної компетентності студентів пе-
дагогічного коледжу.

Література
1. Педагогика: педагогические теории,
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ряд. В. Зоц. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2003.
– 128 с. – (Б-ка «Шкільного світу»)

Анотація. У статті  розкрито теоретичні
засади використання дидактичних ігор як ба-
зової основи формування комунікативної ком-
петентності. На заняттях з української мови з
методикою навчання в початкових класах у
педагогічному коледжі дидактичні (навчальні)
ігри використовуються для вибору оптималь-
них рішень у реальних умовах.

Аннотация. В статье раскрыто теорети-
ческие основы использования дидактичес-
ких игр как базовой основы формирования
коммуникативной компетентносты. На заня-
тиях по украинскому языку с методикой обу-
чения в начальных класах в педагогическом
колледже  дидактические (учебные) игры ис-
пользуются для  выбора оптимальних реше-
ний в реальних условиях.

Annotation. At the article  theoretical
principles of the use of didactics game are exposed
as base of forming of communicative competence.
At lesson from Ukrainian with the method of studies
in initial classes  in a pedagogical college didactics
games are used for the choice of optimum decisions
in the real terms. There games need from
participants in know ledges of not only concrete
theme but also bases of pedagogics and psychology.
In form didactics game it is possible to conduct
independent work of students, practical and seminar
employment, which material, already expounded in
a lecture course, darts out on, but which needs
reiteration, working out in detail and creative
comprehension, in the basis of making of own
opinion.
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Шаров С. В.

СУЧАСНИЙ етап розвитку соціально-
економічних відносин нашої країни

вимагає від вищої школи значних змін у про-
цесі підготовки майбутніх фахівців. У першу
чергу ці зміни пов’язані з необхідністю роз-
витку активної та працелюбної людини, яка
має великий запас знань та вміє самостійно
здобувати й використовувати необхідну
інформацію. Особливо це стосується май-
бутніх учителів, які, крім власного розвитку та
саморозвитку, у своїй професійній діяльності
передаватимуть свій досвід студентам та
учням. Ці завдання можна вирішити завдяки
систематичній  самостійній навчальній
діяльності студентів, що повинна бути орга-
нізована з урахуванням їхніх індивідуальних
навчальних особливостей та диференційова-
ного підходу до процесу навчання.

Аналіз наукової літератури свідчить, що
зараз практично в будь-якій навчальній сис-
темі використовуються елементи диференці-
ації та індивідуалізації навчання, що є актуаль-
ним на сучасному етапі розвитку інновацій-
них педагогічних технологій. Цьому питанню
присвячені роботи таких видатних учених —
І. Е. Унт, С.П. Баранова, І.С. Якіманської,
А. Колота, А. Фурмана, Н.П. Гузіка та ін.

Метою статті є визначення сутності по-
нять «диференціація» та «індивідуалізація»,
приведення різних підходів щодо відбору кри-
теріїв до диференціації груп студентів, висвіт-
лення основних умов забезпечення ефектив-
ності диференціації та індивідуалізації само-
стійної навчальної діяльності студентів.

Соціально-політичні реалії сьогодення
створили в Україні сприятливі умови для
відродження педагогічних традицій, орієнто-
ваних на гуманізацію навчально-виховного
процесу, що передбачає повагу до людських

цінностей та особистісну зорієнтованість, зок-
рема до особистості студента та його людсь-
кої гідності. Відомо, що під час самостійної
роботи частіше за все викладач орієнтується
на студента із середньою навчальною підго-
товкою, унаслідок чого він не може повною
мірою врахувати індивідуальні особливості
всіх студентів, що може призвести до втрати
пізнавального інтересу та зниження ефектив-
ності навчально-виховного процесу взагалі.
Ми поділяємо думку А. Колота та С.П. Бара-
нова, які бачать вирішення цих проблем у вра-
хуванні індивідуальних особливостей сту-
дентів [6, с. 23; 1, с. 35], та вважаємо, що для
забезпечення ефективності організації само-
стійної навчальної діяльності треба добирати
індивідуальну систему дидактичних дій для
кожного студента, що потребує певної мето-
дичної та теоретичної підготовки й диферен-
ційованого підходу до навчання.

Існує кілька підходів до визначення понят-
тя «диференціація». Згідно зі словником,
диференціація (від лат. difference — поділ ціло-
го на окремі частини) розуміється як: форма
організації навчальної діяльності слухачів, у
процесі якої на основі відбору змісту, форм,
методів, темпу та обсягу освіти створюються
оптимальні умови для засвоєння знань кож-
ним слухачем; орієнтація системи освіти на
задоволення різних освітніх потреб [12, с. 88].
Г.К. Селевко під диференціацією розуміє
комплекс методичних, психолого-педагогіч-
них і організаційно-управлінських заходів, що
забезпечують навчання в гомогенних групах
[11, с. 180]. Дещо інше визначення подає
І.М. Дичківська, яка під диференціацією має
на увазі процес у сучасній освіті, що
забезпечує різноманітність форм навчання та
дозволяє максимально враховувати індиві-
дуальні можливості, інтереси та нахили,
ціннісні та професійні орієнтації тих, хто
навчається [5, с. 337]. Тобто просліджується
різноманітність визначень цього поняття. Під
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диференціацією самостійної навчальної діяль-
ності ми розуміємо комплекс заходів, спрямо-
ваних на організацію самостійної робо-ти сту-
дентів, що передбачає використання різнома-
нітних форм, методів та прийомів навчання з
урахуванням їх індивідуальних осо-бливостей
з метою підвищення ефективності виконання
такої роботи. Використання такого підходу за-
безпечить викладання навчального матеріа-
лу в «зоні найближчого розвитку» студентів
та навчання в індивідуальному темпі виконан-
ня завдань, що позитивно вплине на навчаль-
но-виховний процес у цілому. Крім того, зас-
тосування диференціації та індивідуалізації під
час самостійної навчальної діяльності дозво-
лить підвищити інте-лектуальний та профес-
ійний потенціал студентів за рахунок більш
раціонального використання їхніх можливо-
стей та варі-ативності форм і методів навчан-
ня для отримання поставленої навчальної
мети.

Поняття диференціації використовується і
в більш широкому значенні стосовно
розподілу навчальних закладів  та їх
структурних елементів. Оригінальною є точ-
ка зору А. Фурмана, який вважає, що навчаль-
но-виховний процес у своїй онтологічній сут-
ності вже є диференційованим. Він запропо-
нував модель диференціації освітнього про-
цесу за всіма загальновизнаними компонен-
тами навчального процесу одночасно та взає-
мопов’язано, що складається з одночасного
розмежування основних складових навчаль-
но-виховного процесу на соціологічний, ди-
дактичний та технологічний рівні [14, с. 43].

Зараз у системі освіти сформувалася нова
концепція диференціації навчання, яка харак-
теризується термінами «рівнева диференціа-
ція» та «профільна диференціація». Профільна
диференціація більше стосується середньої або
старшої школи та полягає у своєрідній системі
будування змісту освіти з урахуванням потреб
та інших пізнавальних можливостей учнів.
Розглядати питання профільної диференціації
немає сенсу, тому що студенти, вступивши до
вищого навчального закладу, уже визначили-
ся з майбутньою професією. Рівнева диферен-
ціація заснована на рівні обов’язкових знань

та передбачає таку організацію навчально-
виховного процесу, у якій кожен студент у
змозі обрати обсяг засвоєння навчального
матеріалу залежно від його здібностей та
індивідуальних особливостей: у цьому випад-
ку робота буде посильна, умотивована та
цілеспрямована. Такий підхід припускає інди-
відуальний темп вивчення з боку студентів,
диференціацію завдань з різним ступенем
складності та дозування допомоги з боку вик-
ладача [4, с. 11]. Проте рівнева диференціація
за рівнем розумового розвитку має свої недо-
ліки. Так, Г.К. Селевко наводить такі недоліки:
прояв соціально-економічної нерівності,
відсутність можливості тягнутися за більш
успішними, зниження мотивації учіння в
слабких групах, руйнування вже сформовано-
го колективу, негуманний поділ за рівнем
розвитку тощо [11, с. 182].

Диференціювати можна будь-який еле-
мент вищої освіти, але дуже важливо пра-
вильно вибрати критерії диференціювання,
тому що використання диференціації може
призвести як до позитивних, так і до негатив-
них наслідків. Підґрунтям для диференціації
самостійної роботи можуть слугувати різні
критерії, у якості яких можна використовува-
ти індивідуальні відмінності навчальної діяль-
ності студентів, окремі їх психологічні особ-
ливості тощо. Стосовно відбору критеріїв
щодо диференціації груп студентів можна ви-
ділити кілька підходів. Так, О. Бєлошицький
проводить диференціацію груп студентів на
основі рівнів предметної підготовленості, які
включають у себе: орієнтовний рівень (умін-
ня вирішувати завдання навчальної дисцип-
ліни відповідно до правил у заданому поряд-
ку); алгоритмічний (уміння самостійно вирі-
шувати типові завдання з цього навчального
предмета із застосуванням відомих алгоритмів
у стандартній ситуації); евристичний (уміння
вирішувати нетипові завдання з предмета із
застосуванням відомих  алгоритмів у
нестандартних ситуаціях); креативний (умін-
ня вирішувати нестандартні завдання в но-
вих умовах) [2, с. 52]. У цій площині В. Мелешко
пропонує диференціацію груп студентів на
основі рівнів готовності до виконання зав-
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дань: низький (репродуктивний) — студенти
працюють за зразком, відтворюючи відому
інформацію та перенесення її в типовій ситу-
ації; середній (продуктивний) — самостійно
застосовують набуті знання у виконанні зав-
дань, що виходять за межі зразка; високий
(творчий) — самостійно переносять набуті
знання в нових ситуаціях та умовах, викону-
ють їх на творчому рівні [8, с. 30]. Інший підхід
стосовно диференціації гомогенних груп про-
понують Ю. Борисова та І. Гребньов, які вва-
жають, що студент повинен засвоювати на-
вчальний матеріал однакового змісту та рівня
складності, незважаючи на різну навчальну
підготовку. Це можливо здійснити за умови
зручного для них методичного інструмента-
рію. На підставі психологічних характеристик,
які найбільшою мірою істотні в пізнавальній
діяльності, дослідники виділяють різні когні-
тивні типи, що виступають як критерії поділу
на групи [3, с. 99]. Майже протилежну думку
має В. Рижова, яка пропонує змінювати зміст
навчального процесу, а мету, форми, методи-
ку навчання залишати   без   змін   [10,  с, 59].
Тобто аналіз сучасної   педагогічної літерату-
ри свідчить про наявність протилежних
підходів до диференціації навчання з позитив-
ним результатом в обох випадках. Ми вважає-
мо, що ефективність різних підходів стосовно
диференціації самостійної навчальної діяль-
ності студентів повинна визначатися матері-
альними та часовими чинниками й залежати
від диференційованих груп. Крім того, дифе-
ренціація студентів на заняттях з предметів
природничо-математичного циклу не повин-
на передбачати тільки студентів з доброю та
поганою навчальною підготовкою, оскільки
такий підхід, як правило, не дає поштовху до
активного розвитку особистості. У якості кри-
теріїв до диференціації студентів ми обрали
рівень володіння видами самостійної навчаль-
ної діяльності та сформованість внутрішньої
мотивації на здійснення цієї діяльності.

Безпосередньо з поняттям диференціації
пов’язане поняття диференційованого підхо-
ду, що передбачає активний педагогічний
вплив на групу студентів з подібними якостя-
ми або ознаками. Диференційований підхід

займає проміжне місце між фронтальною на-
вчальною роботою з усією групою та індиві-
дуальною роботою з кожним студентом. У
процесі диференційованого підходу педагог
вивчає, аналізує та класифікує різні якості осо-
бистості студентів, виділяючи найбільш за-
гальні риси, характерні для цієї групи, і на цій
основі визначає стратегію навчання та конк-
ретні форми й методи роботи з групою. По-
рівняно з індивідуальними підходом цей підхід
має більше шансів на існування у вищій школі,
оскільки він дозволяє застосовувати методи
навчання та виховання не для кожного сту-
дента окремо (що практично нереально в умо-
вах великої кількості студентів у групі та за-
вантаженості викладача), а для певної дифе-
ренційованої групи студентів.

Реалізацією диференційованого підходу в
навчанні є диференційоване навчання, яке ро-
зуміється як: форма організації навчального
процесу, при якій викладач працює з групою,
складеною з урахуванням наявності в них
яких-небудь значущих для навчального про-
цесу загальних критеріїв; частина загальної
дидактичної системи, яка забезпечує спеціа-
лізацію навчального процесу для різних груп
студентів. Диференційоване навчання найча-
стіше виступає як альтернативна форма клас-
но-урочної системи, яка переживає кризу та
потребує реорганізації та вдосконалення. Дос-
лідниками відзначаються певні недоліки клас-
но-урочної системи, що полягають в ослаб-
ленні позитивної навчальної мотивації сту-
дентів; зниженнф рівня впевненості у своїх
силах та неадекватній самооцінці; зниженні
систематичності в знаннях тощо, які виник-
ли внаслідок невідповідності між фронталь-
но-груповим способом навчання та індивіду-
альним характером засвоєння інформації [15,
с. 99]. Навпаки, диференційоване навчання
дозволяє, з одного боку, відповідати дійсним
даним про навчальну підготовку студентів, а
з іншого — виявити їхню зону найближчого
та актуального розвитку для більш ефектив-
ного   навчання.   Але   поряд   з   перевагами
диференційоване навчання має певні недо-
ліки, а саме: зниження рівня мотивації та рівня
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самооцінки в слабких групах; переведення
слухачів до слабких груп розглядається як при-
ниження їх гідності; слабкі слухачі втрачають
можливість тягнутися за більш успішними
тощо [15, с. 100; 1, с. 126].

Урахування індивідуальних особливостей
майже повною мірою реалізується в індивіду-
альному навчанні, що є формою організації
навчального процесу, при якій викладач взає-
модіє лише з одним студентом або один сту-
дент взаємодіє лише із засобами навчання (кни-
ги, комп’ютер тощо). Основне завдання
індивідуального навчання полягає у вирішенні
суперечності між часом, який витрачає студент
на вивчення того або іншого матеріалу, і часом,
який відводиться навчальною програмою на цю
тему. Це забезпечується можливістю повністю
врахувати в змісті та темпі навчальної діяльності
індивідуальні особливості студентів, що дозволяє
здійснити повний та постійний контроль як над
ходом, так і над результатом роботи студентів і
вносити відповідні корективи. Ця технологія
дозволяє студентам працювати в оптимальний
для себе час, постійно контролювати витрати
своїх сил та дозволяє досягати високих резуль-
татів у навчанні. Однак такий вид навчання,
поряд з безсумнівними перевагами, має свої
недоліки .  На  думку Ч .  Купісевича  та
Г.К. Селевко, індивідуальне навчання є невигід-
ним з економічної точки зору, і, по-друге, воно
різко обмежує вплив викладача на студентів або
учнів. Крім того, індивідуальне навчання в чис-
тому вигляді недоцільно застосовувати, оскільки
людина формується та розвивається у взаємодії
з навколишнім середовищем, а в ході такого на-
вчання відсутня можливість спілкування з то-
варишами під час виконання поставлених зав-
дань, унаслідок чого не розвиваються вміння
працювати в колективі, що є однією з умов
усебічного розвитку особистості [7, с. 245; 11, с.
208]. Треба пам’ятати й про те, що можливість
застосування індивідуального навчання у
вищому навчальному закладі є досить
проблематичною через велику кількість
студентів у групі. Ця проблема посилюється тим
фактом, що під час вступу до ВНЗ студенти
достатньо сильно відрізняються своїм
початковим навчальним рівнем. Останнім часом

студентів з середніми здібностями значно мен-
ше, ніж студентів з високою та низькою успішн-
істю. Таку відмінність у рівні навчальної підго-
товки студентів можна пояснити достатньо об-
’єктивними причинами, серед яких можна
виділити різний рівень загальноосвітньої
підготовки студентів, забезпеченість шкіл
висококваліфікованими педагогічними кадрами,
наявність сучасної матеріальної та дидактичної
бази в школі, де вони навчалися, тощо. Ці
чинники унеможливлюють пристосування
навчального процесу до індивідуальних
особливостей кожного студента.

Організація диференційованої самостійної
навчальної діяльності студентів передбачає
введення елементів індивідуалізації навчання,
яка є цілком очевидним кроком у сучасних
обставинах розвитку вищої освіти, оскільки
студент повинен бути одночасно суб’єктом і
об’єктом навчання, який має право на повний
розвиток своїх особистісних якостей та влас-
тивостей. Поняття індивідуалізації розгля-
дається дослідниками з погляду процесу на-
вчання (форми, методи, прийоми) та змісту
освіти (навчальні плани, робочі програми,
завдання тощо) [5, с. 338; 11, с. 208]. Ми згодні
з І. Унт, яка вважає недоречним використо-
вувати поняття «індивідуалізація» та «дифе-
ренціація» як синоніми, тому що поняття ди-
ференціації припускає врахування індивіду-
альних особливостей тих, хто навчається, для
групування на підставі будь-яких особливос-
тей для окремого навчання, а індивідуалізація
припускає врахування в процесі навчання
особливостей слухачів у всіх формах і мето-
дах, незалежно від того, які особливості та
якою мірою враховуються [13, с. 8].

Г.К. Селевко виділяє такі загальні особли-
вості індивідуалізації навчання: надання кож-
ному слухачу індивідуальної педагогічної до-
помоги; подолання індивідуальних недоліків
у знаннях, уміннях та навичках; урахування й
подолання недоліків нерозвиненості сфери
мотивації, слабкості волі; надання свободи
вибору елементам процесу навчання;
формування загальнонавчальних умінь та
навичок; формування адекватної самооцінки
слухачів; використання нових інформаційних
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технологій; підтримка обдарованих дітей [11,
с. 213].

Цікавим є дослідження А. Колота, який
виділяє такий комплекс заходів і дій для
здійснення індивідуалізації навчання: розши-
рення вибіркової складової навчального про-
цесу; використання сучасного арсеналу форм
і методів індивідуально-консультативної робо-
ти викладача зі студентами; підвищення ролі
індивідуального компонента при організації
самостійної роботи студентів; створення умов,
за яких кожен студент отримує можливість
проявити свою індивідуальність [6, с. 64].

Найбільш широкі можливості для індиві-
дуалізації навчання являє собою самостійна
навчальна діяльність студентів, однією з го-
ловних рис якої є індивідуальний темп вико-
нання навчальних завдань. До речі, знання
індивідуальних особливостей студентів є не
тільки необхідним компонентом педагогічної
культури, але й засобом, що полегшує роботу
викладача. Крім виявлення рівня засвоєння
навчальних знань, індивідуалізація дозволяє
ефективно організувати навчально-виховний
процес: на підґрунті отриманих даних можна
оптимально та обґрунтовано спланувати на-
вчально-виховну роботу, коректно оцінити її
ефективність та внести відповідні корективи.
Однак ми згодні з І. Унт, яка вважає, що най-
частіше індивідуалізація здійснюється досить
відносно через кілька причин , а саме:
ураховуються індивідуальні особливості не
кожного окремого студента, а групи студентів,
які мають приблизно подібні особливості;
частіше за все враховуються лише такі
особливості, які важливі  з точки зору
навчання; поряд з цим може виступати низка
особливостей, урахування яких у конкретній
формі індивідуалізації неможливе або навіть
не так уже й необхідне; індивідуалізація
реалізується не за всім обсягом навчальної
діяльності, а тільки в певному виді [13, с. 8].

Індивідуалізація самостійної навчальної
діяльності студентів часто реалізується не
повною мірою, а у вигляді вкраплення її
окремих елементів у процес навчання. У
цьому випадку мається на увазі угруповання
студентів за певними ознаками та

використання диференційованих завдань. Ми
вважаємо, що навчальні завдання такого виду
дозволять набагато більшій кількості студентів
відчути задоволення від процесу навчання, що
позитивно вплине на успішність та
ефективність  процесу навчання. Дифе-
ренціювати  завдання можна різними
способами: вирішення завдань з вико-
ристанням різних  джерел, розв’язання
типових задач різного рівня складності,
здійснення нормованої допомоги студентам
тощо. Найпоширенішою формою диференці-
ації є виконання студентами завдань різного
рівня складності. Причому, ступінь складності
може відбуватися за рахунок використання
певних прийомів, а саме: використання прой-
деного матеріалу, коли необхідно встановити
зв’язок між різними темами; ускладнення
видів роботи; посилення рівня творчої діяль-
ності, самостійності тощо.

Інша група дослідників під час диферен-
ціації навчальних завдань використовує підхід,
що базується на дозуванні допомоги
викладача студентам. Така диференціація зав-
дань може включати завдання з письмовою
інструкцією, наочним підкріпленням, підго-
товчими вправами тощо [9; 10; 15]. У про-
цесі вирішення таких завдань часто викорис-
товується такий педагогічний прийом, як
підказка, що дається студентам з метою по-
легшення пошуку вирішення поданого
завдання та характеризує міру допомоги
викладача. Ми цілком погоджуємося з думкою
І.С. Якіманської, яка вважає  підказку
важливим індикатором розумового розвитку
студента. Автор поділяє підказку на кілька
видів, узявши за основу класифікації її зміст:
1) у формі знання; 2) у вигляді вказівки на спосіб
дії. Перший вид підказок стимулює засвоєння
й застосування знань, другий розвиває розу-
мові здібності [16, с. 119]. Варто додати, що
підказка не завжди впливає на хід мислення,
за певних умов вона відіграє негативну роль,
провокуючи мислення на застосування сте-
реотипних дій.

Заслуговує уваги дослідження С.М. Прий-
ми, який розробив методичні рекомендації
стосовно організації практичних робіт сту-
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дентів, які можна використовувати при орга-
нізації самостійної навчальної діяльності. В ос-
нову його підходу було покладено етапи са-
мостійності студентів: від повного керівниц-
тва викладача через дозовану допомогу до
самокерування пізнавальною діяльністю. Ав-
тор вважає, що провідним принципом дифе-
ренціації в умовах упровадження розвиваль-
ного навчання повинна виступати не дифе-
ренціація змісту освіти, що домінує при тра-
диційному навчанні, зокрема завдань, а ди-
ференціація допомоги студентам з боку вик-
ладача без істотного зниження складності
змісту. С.М. Прийма поділяє групу студентів
на три диференційованих рівні А, В, С. Рівень
«А» передбачає вільне володіння фактичним
матеріалом та прийомами навчальної діяль-
ності й надає можливість кожному студенту
повністю виявити себе через самостійну на-
вчальну діяльність, виконавши запропонова-
не завдання самостійно. Робота на рівні «В»
передбачає осмислення та усвідомлення на-
вчального матеріалу. Але для виконання зап-
ропонованих завдань студентам пропонуєть-
ся допомога у вигляді загальних методичних
рекомендацій щодо їх виконання. Рівень «С»
передбачає засвоєння навчального матеріалу
на рівні відтворення та включає багаторазове
повторення, розподіл матеріалу на смислові
групи, визначення головного, застосування
прийомів запам’ятовування. У зміст цього
рівня вводиться детальна інструкція виконан-
ня завдань [9, с. 194].

Ефективне впровадження диференціації та
індивідуалізації під час самостійної навчальної
діяльності студентів вимагає врахування
об’єктивних і суб’єктивних умов та чинників,
відсутність яких унеможливлює використан-
ня цих підходів у процесі навчання. Важкість
вирішення таких проблем полягає в тому, що
вони знаходяться в тісному взаємозв’язку з
іншими педагогічними та психологічними
проблемами. Ступінь їх розробленості багато
в чому впливає на темп і якість рішення пи-
тань диференціації та індивідуалізації. До фак-
торів та умов, які потрібно врахувати при ди-
ференціації та індивідуалізації самостійної на-

вчальної діяльності студентів, слід віднести:
відповідність цих підходів базовому рівню
підготовки студентів відповідно до кваліфікації;
наявність ефективних методик виявлення інди-
відуальних особливостей студентів; підбір
адекватних критеріїв утворення гомогенних
груп; підготовленість викладачів до здійснен-
ня диференціації самостійної навчальної діяль-
ності студентів; готовність студентів до
здійснення диференційованої самостійної
діяльності; наявність відповідної дидактичної
бази, що потребує важкої роботи з підготовки
завдань, критеріїв оцінювання, наочного ма-
теріалу тощо.

Отже, орієнтація освіти на гуманізацію
навчально-виховного процесу створили спри-
ятливі умови для організації диференційованої
самостійної навчальної діяльності студентів на
основі їхніх індивідуальних навчальних
особливостей, що дозволить підвищити їхній
потенціал за рахунок більш раціонального
використання їхніх можливостей та варіатив-
ності форм і методів навчання. Однак отриман-
ня позитивного ефекту використання диферен-
ціації та індивідуалізації під час самостійної
навчальної діяльності студентів потребує
врахування певних умов та факторів, відсутність
яких може призвести до негативних наслідків.
Вирішення проблем диференціації та
індивідуалізації під час організації самостійної
навчальної діяльності студентів є складним і
необхідним завданням, яке постає перед
викладачами. Не викликає сумніву той факт, що
без своєчасного вирішення проблеми вони
швидко накопичуються, у такому разі будь-яка
педагогічна проблемна ситуація, що виникає,
стає загрозою ефективності навчально-
виховного процесу взагалі. Багато з таких
проблем вимагає тривалих наукових дослі-
джень,    значних    матеріальних    і    часових
витрат,    достатньої нормативної та методич-
ної бази, використання педагогічних інновацій
тощо. У першу чергу це стосується розвитку
внутрішньої мотивації на виконання самостійної
навчальної діяльності та наявності спеціальних
умінь та навичок щодо самостійної роботи.
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Анотація. У статті подано визначення
понять «диференціація» та «індивідуалізація»
навчання, наводено різні підходи щодо відбо-
ру критеріїв до диференціації груп студентів,
висвітлено основні умови ефективної дифе-
ренціації та індивідуалізації самостійної на-
вчальної діяльності студентів.

Аннотация. В статье подаются опреде-
ления понятий «дифференциация» и «инди-
видуализация» обучения, приводятся разные
подходы до выбора критериев к дифферен-
циации групп студентов, освещаются основ-
ные условия эффективной дифференциации
и индивидуализации самостоятельной учеб-
ной деятельности студентов.

Annotation: In the article determination of
concepts is given «differentiation» and
«individualization» of studies, different approaches
over are brought in relation to the selection of criteria
to differentiation of groups of students, basic terms
and factors of effective differentiation and
individualization of independent educational activity
of students are lighted.



7 2

СЕРЕД видатних педагогів, які
працювали в Старобільсько-

му вчительському інституті в 50-ті
роки минулого століття, ім’я Івана
Савича Лук’яненка відоме широкому
колу педагогів, громадськості.

Народився Іван Савич 19 січня
1914 року в селі Савинки Крюківсь-
кого району Чернігівської області у
великій родині. У сім’ї було десять
душ. Савинки на той час було сотен-
ним козацьким поселенням, і в сім’ї
Лук’яненків було прийнято називати
один одного козаками. Вочевидь,
назва села, де мешкала сім’я Івана
Савича, надихнула його в подальшо-
му обрати свій літературний псев-
донім – Савич.

З дитинства Іван допомагав бать-
кам. Працював пастушком і вже у де-
сятирічному віці завоював у дорос-
лих славу працелюбного, відпові-
дального робітника. Після навчання
в школі в 14 років він пішов навчати-
ся до зоопрофтехшколи до сусідньо-
го села Щорського (тоді Яновського
району), але не судилося. Кинувши
навчання в профтехшколі, він вступив

Ãîðåì óðàæåíó äóøó
Íå ç÷îðíþ, íå ñïîãàíþ â á³ä³,
Òî âñ³ì ëþäÿì ³ ñîíöþ

ñàìîìó
Ãëÿíó ñì³ëî ÿ â î÷³ òîä³

Іван Савич

до комуни імені 10-річчя комсомолу
України, що біля Конотопа. У цій ко-
муні вже працював його брат Гриць,
а згодом сюди переїхали батько й
мати [1]. Саме працюючи комунаром,
у 1930 році в конотопській районній
газеті було надруковано його перший
вірш, хоча вірші писати він почав ще
в дитинстві. У грудні 1930 року Іван
Савич стає співробітником цієї ж ра-
йонної газети та вступає на заочне
відділення до Харківського інституту
журналістики. Після закінчення
інституту переїздить до Києва, де
працює в обласній газеті «Проле-
тарська правда». Про ці роки Іван
Савич згадує: «У столиці зрозумів, що
я провінціал не тільки з вигляду, а й
за освіченістю. І з 1935 по 1940 рік я
здобуваю освіту в Київському універ-
ситеті» [1, с.12]. Саме навчання в уні-
верситеті, на нашу думку, відіграло
головну роль у формуванні світогля-
ду молодого Івана Савича. Тут, в уні-
верситеті ,  він  знайомиться  з
М. Рильським, В. Сосюрою, П. Тичи-
ною, його друзями стають Новичен-
ко, Кацнельсон, Вишеславський та

Вихватенко М. Т.

(До дня народження відомого поета, педагога
Івана Савича ЛУК’ЯНЕНКА)
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знищені кадебістами юні таланти – Гаврош
Сірий і Леонід Лупан. Серед його друзів слід
назвати й розстріляних німцями, разом з
Оленою Телігою, Юрія Булата та поета Оле-
ся Лупана.

В університетські роки Іван Савич фор-
мується як поет. Перед війною він працював
викладачем у Кременецькому вчительському
інституті, де викладав українську літературу.
Так у довоєнні роки розпочалася кар’єра Івана
Савича як педагога. Працюючи в інституті,
Іван Савич завоював любов і повагу серед
викладачів і студентів. Студенти, звертаючись
до нього з повагою, називали його «пане
професоре».

Настав 1941 рік, який приніс страшні вип-
робування на долю не тільки Івана Савича, а
й усієї країни. З початком Великої Вітчизняної
війни розпочалася його військова біографія.
До зими молодший лейтенант (це звання він
отримав ще студентом), а потім лейтенант
Лук’яненко проходить службу у 80-му полку
37 армії, відправляючи  на фронт  нові
поповнення. У лютому 1942 Лук’яненко повіз
на південний фронт до Донбасу чергове по-
повнення. Саме тут його було призначено
начальником штабу першого батальйону 884-го
полку 295-ї дивізії та присвоєно звання
старшого лейтенанта [2]. У липні 1942 ста-
лася трагедія, яка докорінно змінила його
життя,  довгі роки її відлуння буде пересліду-
вати Івана Савича. Він, радянський офіцер,
тяжко поранений у груди, опинився в німець-
кому полоні. Спочатку його доставили до
табору для військовополонених у козацькій
станиці Пролетарській, а потім, коли трохи
одужав, переправили до станиці Миколаївсь-
кої, потім – міста Шахти, Ростов, Кривий Ріг,
Новоград-Волинський. Це був останній табір
для військово-полонених в Україні, далі че-
кала дорога до Німеччини [3]. Спочатку Івана
Савича привезли до Нюрнберга, а потім пе-
регнали до режимного табора в Ретинбахе-
не-Пегніце для роботи на катодно-елект-
ронній фабриці. Голод, катування, рабська
праця — через усе це довелося пройти Івану
Савичу. Пізніше його друзі по табірному
підпіллю допомогли Івану Савичу, щоб його

перевели до табору Вустрау [4]. Саме тут його
друзі надрукували в рукописному журналі
вірш Івана Савича «Столиця»:

Моя омріяна столице,
Мій славний Києве! Мені
Твоя краса так часто сниться
У час жорстокий в чужині.
Чи йду куди, мов раб нещасний,
В дроти заплутаний кругом,
Чи самотинний і безгласий
Сиджу з похиленим чолом,
Твій образ, Києве прекрасний,
В садах над красенем Дніпром
Встає в схвильованій уяві,
Й не забуваються мені
Твої каштани кучеряві,
Богдан на вороні-коні,
І України світла слава –
В саду замріяний Тарас,
І заводських гудків октави,
Що на роботу кличуть нас,
І земляків щасливі лиця,
Дівчат усмішки чарівні…
Моя омріяна столице!
Щоніч ти снишся в чужині [5, с.181].

Не знав Іван Савич, що саме цей вірш,
надрукований у табірному журналі, так впли-
не на його долю вже після дня Перемоги. У
червні 1945 його, як і багато полонених офі-
церів, пройшовши першу перевірку спеціаль-
ного відділу, було направлено до будівельного
батальйону, де займалися демонтажом облад-

Іван Савич серед випускників
Старобільського вчительського інституту

(1947 р.)
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нання на заводах зруйнованої Німеччини та
відправкою його до Радянського Союзу.

У березні 1946 року Івану Савичу повер-
нули його військове звання та демобілізува-
ли. Після років страждань у полоні він повер-
нувся на рідну землю. Трохи відпочивши в
батьків на Чернігівщині, він поїхав до Києва
за призначенням на роботу до Міністерства
освіти. Його направляють на роботу до Ста-
робільського вчительського інституту викла-
дачем української мови та літератури. Їдучи до
м. Старобільськ, Іван Савич кілька разів
перечитував наказ заступника міністра осві-
ти УРСР товариша Гуленка №3938 від 17 бе-
резня 1946 року: «Призначити на посаду вик-
ладача української літератури Старобільсько-
го вчительського інституту Лук’яненка Івана
Савича з оплатою 1050 крб. на місяць» [6].
Планував, омріював мирне життя на Батьків-
щині.

На жаль, недовго довелося працювати на
освітянській ниві Іванові Савичу. Ігор Лисий
у газеті «Конотопський край» пише, що в по-
воєнні роки думка про закінчення часів по-
літичних репресій була помилковою. Прикла-
дом цього може бути доля відомого члена
Союзу письменників СРСР, одного з органі-
заторів Комсомольської Комуни, а пізніше
завідувача відділу районной газети Конотопа
«Комуна» Івана Савича (Лук’яненка) [7]. Такої
ж думки був Іван Савич. Він працював у
вчительському інституті, з натхненням викла-
дав українську мову та літературу і мріяв про
квітучу Україну. Почав складати кандидатські
іспити. У кінці січня 1948 року Іван Савич їде
до Києва в наукове відрядження. Працює в
наукових бібліотеках, складає кандидатські
іспити.

Повернувся він до м. Старобільська 6 лю-
того сповнений мрій, планів на майбутнє [8].
Не знав Іван Савич, що на волі йому зали-
шилося бути всього кілька днів. Працюю-
чи в інституті , Іван Савич , як  і решта
викладачів, постійно відчував шалений іде-
ологічний тиск. У ці роки (1946—1953) в
країні почалися політичні переслідування
діячів науки, літератури, боротьба з космо-
політами та буржуазними націоналістами.

Зараз багато діячів, а також сам Іван Савич,
пов’язують його арешт з подіями, які відбу-
валися з ним під час його перебування в по-
лоні. Про це свідчить той факт, що справа
його розглядалася у Львові й у вироку чітко
зазначалося про основне звинувачення про-
ти нього. Знайдені нові документи можуть
дещо змінити цю версію. У листі директора
інституту до управління вищими школами
Міністерства освіти України від 13 січня
1948 року повідомляється, що надсилаєть-
ся стенограма лекції з української мови та
літератури на другому курсі сектора «україн-
ська мова» старшого викладача Лук’яненка 
І.С. «Біографія, світогляд та літературні по-
гляди П. Грабовського» [9]. До стенограми
додавався і витяг з протоколу обговорення
лекції. У ньому зазначалося, що Іван Савич
у своїх  лекціях  допускає  ідеологічні
помилки, буржуазно-націоналістичні вис-
ловлювання. Уже після арешту Івана Сави-
ча керівництво інституту надсилає листа до
начальника управління кадрів Міністерства
освіти (лист №73 від 21 лютого 1948року),
де зазначено, що з метою зміцнення кафед-
ри української та російської літератури
звільнити завідувача кафедри Бондаренка Г. К.
У лекціях викладачів Радченка, Лук’яненка
й самого Бондаренка наявні ідеологічні
помилки [10]. Фактично кафедру було
розгромлено. Зараз важко сказати, яку роль
відіграли ці факти в житті Івана Савича, але
враховуючи той факт, що на ньому вже було
тавро за перебування в полоні, ймовірно, ці
листи були свого роду поштовхом для більш
прискіпливого вивчення його особової
справи каральними органами. Чорний день
для Івана Савича настав 9 лютого 1948 року,
коли його було заарештовано та доставлено
до Львова. У книзі наказів по Старобільсько-
му вчительському інституту з’явився наказ
№77 від 27 березня 1948 року: «Зняти з
посади старшого викладача української літе-
ратури з 10 березня, як такого, що репресо-
ваний органами МГБ [11]. 31 травня 1948
року відбувся суд Прикарпатського військо-
вого округа, який виніс вирок: 25 років вип-
равно-трудових таборів. У його особовій
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справі значилося: «Співпрацював у фашис-
тсько-націоналістичній печаті». Тут і відгук-
нувся Івану Савичу його вірш «Столиці»,
який опублікували його друзі, хоча і в руко-
писному варіанті в журналі Україна. Три
роки фашистських таборів — їх треба було
пережити, і він їх пережив. Скільки разів він
чув у спину «недобитий більшовик», а те-
пер у спину дув не тільки полярний вітер, а
й болюче «недобитий фашист». Вісім дов-
гих років у приполярному Інтинському та-
борі, що під Воркутою, були для Івана Са-
вича страшним випробуванням. Знову хво-
роби, катування, каторжна праця. Реа-
білітували Івана Савича в 1956 році. Іван
Савич – поет трагічної долі. Роки ув’яз-
нення , проведені в приполярній Інті ,
підірвали його здоров’я, але не зломили
його волі, не згасили прометеївський вогонь
у серці поета. Можливо, саме трагізм його
долі допоміг розкритися таланту не тільки
педагога, а й письменника. Про важкі часи
сталінських  таборів  розповідається в
автобіографічній книзі «Інтинські тернії».
Він повернувся до м. Старобільськ, де впер-
ше побачив свого сина, якому йшов уже де-
сятий рік [1].

Після звільнення у 1956 році Іван Савич
повертається до Старобільська. Працює вчи-
телем у школі, багато пише. З 1957 року його
збірки поезій, прози постійно видаються в
різних видавництвах України. Перша збірка
поезії Івана Савича — «З вічних джерел» —
вийшла у 1957 році. Важливу роль для Івана
Савича відіграла рецензія на цю збірку моло-
дого тоді ще літератора Івана Олексійовича
Світличного. Його статтю під назвою «Тала-
новита Збірка» було надруковано в журналі
«Дніпро». Уже після виходу другої збірки «По-
зитивні з майбутнього» у 1959 році його було
прийнято до Союзу письменників. Кілька
книг у перекладі було видано в Москві, Києві,
Донецьку [2]. Борис Костиря у спогадах про
Івана Савича писав: «Я думав, як можна, жи-
вучи і працюючи в провінційному Старо-
більську, бути не провінційним поетом, а од-
ним з найвідоміших в Україні» [12].

Іван Савич відомий і як талановитий пе-

рекладач творів відомих російських класиків
українською мовою, зокрема О.С. Пушкіна та
С.О. Єсеніна.

Івану Савичу присвоєно звання Почесно-
го громадянина міста Старобільськ, його
прізвище занесено до енциклопедії «Рожден-
ные Украиной». З великою шаною до нашого
земляка звертається у своєму вірші україн-
ський поет Володимир Сосюра як до свого
молодшого брата:

За щирий спів тобі подяка і пошана,
за любов до рідної землі,
Де линули пісні у вітра на крилі
Із серця, коли йшли ми в грози і тумани.
Цей вірш, який так і називався «Іванові

Савичу», Володимир Сосюра написав ще в
1962 році [3].

Ішли роки, за свій творчий шлях письмен-
ник написав близько 30 книг. Іван Савич
пішов з життя у листопаді 2000 року. Мина-
тимуть віки, але пам’ять про Івана Савича не
згасне.
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Анотація. У статті висвітлено життєвий
шлях та творчу діяльність відомого педагога
та письменника Івана Савича Лук’яненка.
Проаналізовано його педагогічну спадщину
і творчий внесок у розвиток вітчизняної літе-
ратури. Вивчено діяльність Івана Савича Лу-
к’яненка в повоєнні роки під час роботи в
Старобільському вчительському інституті.

Аннотация. В статье рассматривается
жизненный путь и творческая деятельность
известного педагога и писателя Ивана Са-
вича Лукьяненко. Проанализировано его пе-
дагогическое наследие и вклад в развитие
отечественной литературы. Изучена дея-
тельность Ивана Савича Лукьяненко в пос-
левоенные годы во время работы в Старо-
бельском учительском институте.

Annotation. The article deals with  the life
and creative activity of the famous scientist,
pedagogue,  writer Ivan Savich Lukianenko. His
pedagogical heritage and contribution to national
pedagogics development are analysed.  The
activity of I.S. Lukianenko during the post-war
years at Starobilsk Pedagogical Institute is
investigated.
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З ДИТИНСТВА мріяла стати вчителем
і після закінчення Іванівської середньої

школи Антрацитівського району без жодного
сумніву подала документи до педагогічного.

Потім – перші сходинки практичної педа-
гогіки: старша піонервожата, учитель почат-
кових класів Маломиколаївської середньої
школи цього ж Антрацитівського району Лу-
ганської області.

Переді мною — образи моїх рідних дирек-
торів школи: Живаги Євгенії Григорівни та
Волотовської Таїсії Дмитрівни. Мої ідеали, мої
взірці, мої мрії.

І сьогодні, коли за моїми плечима понад
25 років досвіду директорської роботи, сучасні
науково-методичні викладки організації кор-
поративного управління навчальним закла-
дом, новітні інформаційні технології – у
скрутні, сумлінні хвилини я «звертаюся» до
їхньої мудрості, досвіду, поради, до їхньої «де-
мократії».

Поняття «демократизація» ми не вжива-
ли, не знали його. Але з позиції сьогодення я
розумію, що та моя рідна Маломиколаївська
школа була справжньою школою демократії.

Хіба не є підтвердженням те, що все жит-
тя школи планувалося й обговорювалося
всією сім’єю: учителями, активом учнів,
батьками, шефами птахорадгоспу й шахти.
Майже на кожній педраді, на кожному святі
були присутні члени сільської громади.

Я пригадую випадок, коли я вперше зай-

демократичної
школи

 Фоменко  К. М.

шла в учительську як старша піонервожата.
Розгубилася – у тій тісноті не знаходила собі
місця й хотіла швидко вийти. Директор школи
Євгенія Григорівна відчула мій стан і голосно
сказала: «Знайомтеся, колеги, це наша піонер-
вожата, лідер дітей. І твоє місце, Катюшо,
поруч зі мною». І показала на стілець.

Збори піонерської дружини, збори піо-
нерських загонів, робота комітету комсомолу,
ради батьків, комісій зі сприяння сім’ї та школі
– це були мої перші уроки демократії шкільного
життя.

А згодом – уже будучи молоденькою
сільською вчителькою початкових класів такої
бідної й такої рідної школи – я мріяла про те,
що обов’язково стану директором і створю
«мою» майбутню школу.

У моїй уяві –
• це буде школа з міцною матеріально-

технічною базою;
• це школа, яка «потоне» у квітах, клум-

бах, алеях, де кожен її куточок буде затишним
і красивим;

• це школа довіри й авторитету для
батьків, будинок творчості та самореалізації
вчителів;

ÍÀ ØËßÕÓ
Ä ÎÄ ÎÄ Î
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• це школа, у якій буде створено сприят-
ливий морально-психологічний клімат, здо-
рові міжособистісні стосунки, де в колективі
панують педагогічна підтримка й захист кож-
ного його члена;

• це школа, у якій створені умови для
збереження й зміцнення здоров’я своїх вихо-
ванців. Лише здорова людина спроможна й
готова до активної  творчої діяльності та роз-
в’язання всіх психологічних проблем, які ви-
никають у житті;

• це школа розвитку природних здібно-
стей і талантів учнів.

І звичайно, це заклад, у колективі якого
житимуть демократичні традиції, де директор
буде мати демократичний стиль керівництва,
де управлінські рішення приймаються найоп-
тимальнішим способом. Зараз добре розумію,
розвиток навчального закладу з метою досяг-
нення оптимальних результатів є можливим
лише в тому випадку, якщо керівництво ним
залучає до вироблення та прийняття рішень
учителів, учнів, батьків. Мова йде про демок-
ратичність управління школою, про співуправ-
ління, де особлива увага приділяється міжвіко-
вому спілкуванню, у процесі якого старші до-
помагаюсть молодшим, молодші вчаться в
більш досвідчених і знаючих.

Сьогодні я людина щаслива. Мрії мої
здійснилися. Я разом зі своїми колегами –
учителями, моїми вихованцями, їхніми
батьками, друзями — створили практичну мо-
дель Школи духовної самореалізації Особис-
тості – Старобільську гімназію – школу демок-
ратії та гуманізму.

Вважаю, що демократизація діяльності
школи та управління нею є велінням часу.
Школа не може стояти осторонь від тих де-
мократичних перетворень, які відбуваються в
усіх галузях народного господарства України.
Школа як соціальна ланка акумулює й реалі-
зує їх у життя.

Демократія в школі (за тлумачним словни-
ком) – це передусім форма, принцип керівниц-
тва колективом, який забезпечує активність і
широку участь усього колективу в здійсненні
всіх заходів. Отже, термін «демократія» перед-
бачає ключове слово «керівництво», яке є
складовою ширшого терміна – «управління».

Розуміючи, що управління – це, перш за
все, процес впливу на систему з метою пере-
ведення її в якісно новий стан, ми прагнемо
до того, щоб домінував програмно-цільовий
вид управління, тобто:

• аналізуємо, чому це повинно бути зроб-
лено;
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• як це повинно бути зроблено;
• коли це повинно бути зроблено;
• які  параметри слід вважати

задовільними тощо.
Метою демократизації управління гімна-

зією є підвищення відповідальності кожного
члена колективу за доручену справу – справу
виховання підростаючого покоління, форму-
вання активної життєвої позиції випускників
гімназії ,підготовки їх до самостійного життя
в умовах демократії, ринкових відносин та
нових форм господарювання, забезпечення
рівності прав і свобод у набутті освіти.

Сьогодні наше Міністерство освіти і науки
України одним з позитивних аспектів демок-
ратизації школи вбачає активізацію учнівсько-
го самоврядування з його головними напрям-
ками, визначеними на колегії Міністерства
освіти і науки: патронаж над дитячими при-
тулками, будинками ветеранів, лікарнями, гро-
мадська діяльність , науково-дослідна

діяльність, дозвілля, ігрова діяльність тощо.
Зростає й роль батьківської громадськості.
Важливим фактором у демократизації школи
є введення батьківського дня, коли батьки мог-
ли б індивідуально зустрітися з учителями, які
працюють з їхньою дитиною, обговорити на-
болілі проблеми тощо.

Нами розроблена структура співуправлін-
ня. Вона нетрадиційна, життєва, на наш по-
гляд, цікава. Співуправління – це особливий
стиль організації життя дитячого колективу,
побудови взаємин типу: діти – учитель, діти –
батьки, учитель – батьки.

Співуправління передбачає відпові-
дальність усіх сторін за взяті на себе обов’язки
або довірену справу. Такий  підхід до
управління школою дав можливість створити
структуру співуправління як систему, що
саморозвивається.

Ця універсальна форма активності дозво-
ляє учням розвивати соціальні якості
особистості (див. схему 1).

Схема 1. Структура співуправління гімназією
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Розкриємо призначення окремих органів
учнівського співуправління.
Штаб знань
Загальногімназичний штаб знань об’-

єднує голів класних штабів знань. Головне
призначення Штабу – заохочення кожного
учня гімназії до посильної, сумлінної праці
– навчання. Навчання на совість. Класні
штаби разом з учителями-предметниками
організовують роботу оглядачів і консуль-
тантів.

Вони допомагають учням, які цього потре-
бують, оволодіти навчальним матеріалом.

Члени штабу знань разом з учителями про-
водять рейтинги знань учнів, організовують
роботу семінарів «Учися навчатися», разом з
учителями-предметниками влаштовують
участь учнів у шкільних олімпіадах, предмет-
них тижнях, у проведенні традиції «Зоряний
час інтелектуалів» тощо.

Засідання загальногімназичного Штабу
знань відбувається один раз на тиждень.
Старостат
Цей орган об’єднує старост 5—11 класів.

Староста – перший помічник класного керів-
ника у вирішенні питань організації життя
класного колективу.

Він організовує чергування учнів, роботу
санітарних постів, постів економії та збережен-
ня шкільного майна.

Проводить  рейди з перевірки стану
підручників. Якщо відсутній класний керівник
– староста узгоджує з навчальною частиною
гімназії розклад уроків та підтримує нормаль-
ний режим роботи класу.

Раз на тиждень (понеділок) усі старо-
сти класів зустрічаються з директором
гімназії. Вони інформують про життя в кла-
сах, а також мають змогу «напряму» відра-
цьовувати проблемні питання та вироби-
ти напрямки роботи гімназії на наступний
тиждень.
Піонерський штаб «Лугарі»
Склад піонерського штабу – командири

піонерських загонів. Вони організовують ро-
боту піонерів за напрямками піонерської ро-
боти, які вони  обирають самостійно в рам-

ках діяльності Спілки піонерської організації
України (СПОУ) та обласної дитячої органі-
зації «Лугарі».
Рада фізоргів
До ради входять фізорги 5 – 11 класів. Го-

ловне призначення Ради  – організація
спортивно-оздоровчої роботи в класах і
гімназії.

Рада фізоргів – організатор спортивних
змагань, свят, Днів здоров’я.
Рада лідерів
Це орган, склад якого постійно змінюєть-

ся. Лідером може стати будь-який учень, який
добровільно взяв на себе зобов’язання лідера,
або учень, якому колектив однокласників
запропонував очолити ту чи іншу творчу
справу.

Рада Лідерів об’єднує лідерів 5—11 класів.
На своєму засіданні вони відпрацьовують: як
буде відбуватись загальногімназична справа,
яка участь у ній усіх і кожного.

Термін роботи Лідера – це період прове-
дення колективної творчої справи чи традиції.

Кожний орган учнівського співуправлін-
ня творчо співпрацює  з учителем-кон-
сультантом.

Особливе значення надаємо демократи-
зації навчання. Це  впровадження демокра-
тичних засад у спільну діяльність учителя та
учнів на уроці. Вона докорінно змінює тради-
ційну систему «суб’єкт – об’єктних» відносин
на «суб’єкт – суб’єктні», які сприяють підви-
щенню значущості й відповідальності учня за
набуття знань, умінь та навичок, тобто став-
лять його у більш активну позицію; сприяють
усвідомленню кожним учнем себе як особис-
тості, своєї соціальної ролі, свого місця в на-
вчальному процесі, своїх функціональних обо-
в’язків. Винятково важливу роль  у демокра-
тизації навчання має свобода слова, гласність,
самовираження особистості учня, розвиток
критики та самокритики. Вважаємо, що сво-
бода думки – це перша сходинка до творчості.

Таким чином, стратегічним напрямком
навчальної  роботи стала ідеологія індивідуа-
лізації, адже, за нашим переконанням, творча
особистість виховується тільки індивідуально.
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Саме на це налаштовані уроки самореалізації
з тих предметів, які обрав для себе старшо-
класник самостійно.

Аналіз теоретичних підходів та реальної
педагогічної практики дозволив визначити
сучасне розуміння уроку, що сприяє духовній
самореалізації особистості в навчальному про-
цесі: урок – провідна форма організації на-
вчального процесу, оскільки оптимально ви-
рішує проблему одночасного навчання знач-
ної кількості школярів.

Навчальний процес відбувається з ураху-
ванням інтересів учнів за спеціально розроб-
леними навчальними планами. Профіль на-

вчання визначає зміст і форми його організації.
Поряд з відпрацьованими формами орга-

нізації навчання в гімназії існують індивідуальні
та групові заняття для окремих категорій учнів.

Індивідуальна форма організації навчаль-
них занять дозволяє й учителю, й учню гли-
боко пізнати один одного, установити духов-
ний контакт, знайти оптимальні форми
засвоєння матеріалу, що сприятиме зростанню
рівня знань, їх систематизації, виробленню
навичок інтелектуальної праці.

На схемі 2 показана система організації
роботи з розвитку природних здібностей, та-
лантів та обдарованості учнів гімназії.

Схема 2. Структурна схема розвитку учнів гімназії

Завдяки широкому розмаїттю гуртків,
секцій, студій формуються не лише творчі на-
вички й уміння, естетичний смак учнів, їхня
зовнішня та внутрішня культура, уміння
спілкуватися, але й вирішується одне з
найважливіших завдань – самовизначення

особистості, її духовна самореалізація.
«Гуманізація» — поняття узагальнююче, це

напрям, керівна ідея в педагогічній науці та
практиці, утілення якої сприяє підвищенню
ефективності навчально-виховного процесу.
Його основою є почуття, душевне хвилюван-
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ня, доброта й такі якості особистості, як доб-
розичливість, співчуття, турбота, співпережи-
вання.

Гуманізація навчання в нашій гімназії пе-
редбачає формування гуманих стосунків між
учителем та учнями. Гуманізм учителя про-
являється в любові до дітей, до педагогічної
праці. Гуманні взаємини – це самореалізація
особистістю в процесі навчання таких їх скла-
дових, як гуманні мотиви, гуманні якості, гу-
манні переконання.

Створення атмосфери прийняття «культу»
духовності передбачає єдність поглядів, по-
зацій, зацікавленість та вболівання педагогів,
учнів, батьків – тих, хто має стати провідни-
ками ідеї духовності, культури, співпраці.

Таким чином, утілення демократизації та
гуманізації в діяльність сучасного загальноос-
вітнього навчального закладу є однією з ак-
тульних проблем, над рішенням якої ми й бу-
демо працювати далі. Свою подальшу робо-
ту у вирішенні цього питання ми бачимо в
розробці моделей практичного втілення
феномена демократизації та гуманізації в
діяльність гімназії на основі застосування
адаптивного управління.

Національна доктрина розвитку освіти в

Україні наголошує, що нова система управлі-
ння освітою утверджується як державно-
громадська. Вона забезпечує прискорений,
випереджальний, інноваційний розвиток ос-
віти, а також створює умови для розвитку, са-
моствердження та самореалізації особистості
протягом життя.

Новий підхід до розвитку чинної моделі дер-
жавно-громадського управління освітою та
участі батьків у ньому був проголошений на пер-
шому Всеукраїнському форумі батьківської гро-
мадськості, що відбувся в травні 2006 року.
Міністерство освіти і науки України розробило
Положення про батьківські комітети та Поло-
ження про піклувальну раду навчального зак-
ладу. Практика роботи показує, що процес іде в
напрямку створення партнерських відносин між
учасниками навчально-виховного процесу.

Але проблем у цьому процесі залишаєть-
ся чимало. Сьогодні ще не склалися важелі та
механізми взаємодії закладів, установ освіти з
громадськими структурами. І це висуває певні
завдання перед наукою та педагогічною прак-
тикою щодо актуалізації громадських функцій
закладів освіти. Адже в умовах економічної
нестабільності школа не може існувати без
підтримки громади.
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ЗБЛИЖЕННЯ європейських
національних систем вищої

освіти, реформування й модерніза-
ція вищої освіти України на основі
кращого світового досвіду визнача-
ють актуальність дослідження про-
цесів, що відбувалися в освітній га-
лузі Європи впродовж останніх 60-ти
років. Для України становлять  інте-
рес перш за все західноєвропейські
країни, де дев’ять століть тому ви-
никли перші університети й накопи-
чено колосальний досвід щодо адап-
тації до потреб суспільства в умовах
суттєвих змін.

Історії університетської освіти
європейських країн після Другої
світової війни й особливостям націо-
нальних університетських систем
присвячено окремі роботи Ф. Альт-
баха, А. Барблана, У. Фельт, Р. Фла-
уда, Б. Кларка, А. Корбетт, Г. Ніва,
Г. Перкіна, С. Райхарт, П. Скотта,
А. Сурсок, К. Тауча, Г. Хауга та інших
науковців, при цьому Західна Євро-
па як окрема галузь досліджень прак-
тично не виокремлюється. Згідно з
класифікацією Г. Перкіна, час з 1945
року вважається періодом функціо-
нування університету в постіндуст-
ріальному суспільстві [4, c.171].

Предметом нашого дослідження
є етапи розвитку університетської
освіти Західної Європи з 1960-х
років до сьогодення.

У лінгвістиці синонімами слова
«розвиток» є «розширення, розгор-
тання, зростання; еволюція». Дослі-

ÎÑÍÎÂÍ² ÅÒÀÏÈ ÐÎÇÂÈÒÊÓ

Ржевська А. В.
дження розвитку (development) – це
окрема мультидисциплінарна галузь
соціології, яка займається країнами,
що розвиваються. Історично склало-
ся, що передусім дослідження розвит-
ку були присвячені соціоекономічним
питанням цих країн, проте їх
універсальність дозволяє застосува-
ти напрацювання в суспільствах і
регіонах, які не належать до диферен-
ційованої групи.

Теорії розвитку об’єднують чис-
ленні теоретичні розробки з пробле-
ми оптимізації суспільного розвитку,
визначення способів ефективного
досягнення бажаних змін. Ці кон-
цепції базуються на знаннях різних
соціальних дисциплін і підходів, зок-
рема, теорії історичного розвитку об’-
єднують теорію модернізації, теорію
залежності, теорію світових систем,
державну теорію.

Міжнародний розвиток – це про-
цес, організований країнами і співто-
вариствами із залученням допомоги
спілок і урядів інших країн, міжнарод-
них неурядових організацій, надна-
ціональних організацій, таких як
ООН, міжнародний валютний фонд,
усесвітній банк. Цим міжнародний
розвиток відрізняється від будь-якого
іншого розвитку, що відбувається в
будь-якому місці, однак без залучен-
ня зарубіжних сил. Загалом концеп-
ція міжнародного розвитку не має
єдиної визнаної дефініції, але найча-
стіше вона застосовується в глобаль-
ному або мультидисциплінарному
контексті людського розвитку – підви-
щення добробуту та якості життя.
Відповідно, найактуальнішими пи-
таннями міжнародного розвитку є

СУЧАСНОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ
КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
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питання державного управління, охорони
здоров’я, освіти , гендерної рівності,
готовності до стихійних лих, удосконалення
інфраструктури, проблеми економіки, прав
людини, довкілля.

Аналізуючи етапи розвитку вищої освіти
Європи після Другої світової війни, дослідни-
ки найчастіше послуговуються історичним
критерієм, аналізують зміни, події, що відбу-
лися впродовж десятиліття. При цьому рефор-
маторські 60-ті часто протиставляються менш
новаторським 70—80-м рокам. Однак мають
рацію також і ті дослідники, які вважають, що
60-ті роки заклали основу проведення реформ,
а найбільш значущі зміни відбулися в 70-ті.

Етап 60-х років у західноєвропейських
країнах характеризувався розширенням уні-
верситетського сектора, збільшенням числа
студентів, змінами в організації та управлінні
університетами, у змісті навчального плану, у
співвідношенні університетської автономії та
підзвітності.

У 60-х роках західноєвропейські універси-
тети дістали доступ до значних фінансових
коштів, що свідчило про високий ступінь сус-
пільної довіри. Водночас уряд почав більше
цікавитися тим, що відбувається всередині
ВНЗ, і став наполягати на посиленні контро-
лю за основними напрямами. Постала не-
обхідність у підзвітності – університети по-
винні були прозвітуватися у використанні
коштів, що виділяються на них, і розробити
механізми визначення результатів своєї діяль-
ності.

Традиційно протилежною підзвітності
постає  ідея університетської автономії – здат-
ності університету самостійно визначати мету
своєї діяльності, стратегію, структури управ-
ління й бюджет. Підзвітність не обов’язково
означає централізацію, та в більшості ви-
падків вона призводить до посиленого
втручання уряду в навчальні  справи
університету, оскільки звіт з використання
коштів неминуче передбачає і звіт з реалізації
навчальних програм. Не викликає сумніву, що
вимоги підзвітності підсилювалися в усьому
світі, і найчастіше за рахунок автономії.

Також традиційні академічні дисципліни
стали вважатися за перешкоду на шляху до

знання в період швидких технологічних змін і
наукового прогресу. Піддалася гострій критиці
традиційна структура університету, що ба-
зується на консервативних кафедрах. Із метою
стимулювання міждисциплінарних робіт у
складі університетів стали запроваджувати
нові інститути і структури. Так, у Франції були
створені нові ВНЗ, що базуються на науково-
навчальних відділах. В усіх країнах Європі в
60-х роках міждисциплінарність була метою
проведення реформ.

Окрім того, 60-і роки в Західній Європі
проходили під знаком демократизації та забез-
печення рівної участі в управлінні універси-
тетами. Університети почали розглядатися як
засіб забезпечення соціальної рівності, руху
нагору за соціальними сходами. Університет
наблизився до  суспільства, про що свідчить,
зокрема, участь викладачів і студентів у по-
літичному русі того часу. За цей період
відбулася значна кількість  протестів
молодшого викладацького складу і студентів
супроти засилля академічної аристократії.

Застосування сучасних методик менедж-
менту у вищій освіті, краща координація ад-
міністративних структур з традиційним управ-
лінням на факультетах, а також об’єднання
вищих навчальних закладів  деяких країн у
більші централізовані центри – це неповний
перелік методів підвищення ефективності ад-
міністрування. Робота з покращання управлі-
ння, що починалася в 60-х роках, до цього
часу є однією з провідних тенденцій реформ
вищої освіти.

У 70-х роках тривало збільшення й поси-
лення університетського сектора вищої осві-
ти та реформування його управління. За твер-
дженням Д. Девіса, у період між 1960–1975
роками в Європі  виникло понад 250 нових
університетів. При створенні університетів
урядові структури  використовували кілька
моделей:

1) академічне піднесення: певний вищий
навчальний заклад отримував статус універ-
ситету. Так учинили з усіма британськими
технічними коледжами.  У 1989–1990 роках
національні інститути було перетворено на
університети за аналогічною схемою;
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2) покрокова модель: до чинних ВНЗ до-
дано різні нові факультети. Так виникли уні-
верситети в містах  Бамбергі та Пассау;

3) модель поглинання: об’єднання кількох
ВНЗ в один університет у разі, коли немож-
ливо відокремити один вищий навчальний
заклад з групи регіональних. Так, університет
міста Аалборга постав як об’єднання п’яти
коледжів;

4) модель відгалуження: застосовувалася,
коли ВНЗ був готовий до розширення. На-
приклад, університет Удіна був колись відок-
ремленням університету Трієста;

5) модель утворення на новому місці: у
більшості випадків університети ґрунтували-
ся на порожньому місці, так було в Сассексі,
Бейрені, Меріборі, Тромсо, Оулу. Рішення, де
саме будувати університет, ухвалювалося після
аналізу кількості потенційних студентів, якості
інфраструктури, можливості будівництва кам-
пусу. За цих обставин думка регіону або фінан-
сові вигоди виявлених характеристик прак-
тично не бралися до уваги. У Великобританії,
наприклад, при цьому не враховували й
кількість потенційних студентів, розраховую-
чи на бажання більшості студентів залишити
домівку;

6) модель дублювання як своєрідна  ва-
ріація попереднього підходу до створення уні-
верситетів застосовувався в Брюсселі, де фор-
мування Відкритого університету було, рад-
ше, ознакою визнання фламандського культур-
ного й політичного впливу [2, c.205].

Також у 70-ті роки університети почина-
ли співпрацювати з економічними структура-
ми й інституціями. Навчальний план частко-
во професіоналізувався, до нього додано нові
прикладні дисципліни соціальної та технічної
спрямованості, наприклад, з комп’ютерних
наук, а також з підготовки менеджерів. Мож-
на сказати, що внаслідок усіх змін універси-
тетський навчальний план став технологіч-
нішим, що призвело до відкриття нових лабо-
раторій і прийому на роботу академічних і тех-
нічних працівників, здатних здійснювати на-
вчання й одночасно проводити дослідження
в цих лабораторіях.

У 80-ті роки жодна тема у вищій освіті не
була домінантною. Ульріх Техлер наголошує
на п’яти темах, які були значущими для бага-
тьох західноєвропейських країн:

1) необхідність поліпшити якість вищої ос-
віти. У різних країнах було зібрано пропо-
зиції й здійснено низку заходів, спрямованих
на поліпшення якості. Зокрема, відбувся пе-
регляд організації середньої освіти та проце-
дури надходження, диверсифікація інституцій
вищої освіти й навчальних програм, підтрим-
ка конкуренції між ВНЗ, запуск або продов-
ження наукових програм, деталізація вимог до
навчальних програм та іспитів, розробка про-
грам вищого рівня (для магістрів) тощо;

2) підтримка більшої різноманітності ви-
щих навчальних закладів, яка  почала здійсню-
ватися з початку 80-х років. У країнах, де до
цього держава контролювала навчальний
план ВНЗ і де для університетів було розроб-
лено спільні стандарти якості, тепер набуло
схвалення розмаїття ВНЗ, факультетів, варіа-
тивність навчальних програм. З’явилися
навіть різні рівні якості для одного ВНЗ, проте
дозволена вертикальна й горизонтальна
різноманітність усе-таки була не такою потуж-
ною, як у США, Японії та більшості країн тре-
тього світу;

3) покращення та посилення менеджмен-
ту вузів. Влада голови ВНЗ – ректора, прези-
дента або віце-канцлера  та центральної ад-
міністрації — зміцнюється в багатьох західно-
європейських країнах. Додатковими змінами
стають: створення системи демонстрації гро-
мадськості ефективності ВНЗ, прозоріший роз-
поділ ресурсів через процедури оцінювання,
заміна непрямого державного управління сек-
тором вищої освіти прямим;

4) деякі питання освіти, навчання, науко-
вих досліджень, наприклад, посилення зна-
чущості застосування нових технологій у
науці, виробництві, сфері послуг, усвідомлен-
ня важливості екологічних проблем та пошук
вузами шляхів їх  розв’язання. Упроваджува-
лися спеціальні програми підтримки, відбу-
вався перерозподіл коштів, лунали заклики пе-
реглянути програми підготовки студентів з
метою підвищення їхніх шансів на праце-
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влаштування. Постало питання щодо майбут-
нього дисциплін, які не мають попиту в еконо-
мічних і політичних умовах, що склалися;

5) інтернаціоналізація. Зміцнилася міжна-
родна наукова співпраця, був організований
обмін студентами, зросли можливості міжна-
родної мобільності для випускників. Націо-
нальні уряди й міжнародні організації стали
активними учасниками процесу інтернаціо-
налізації. Економічна та соціальна інтеграція
стали потужним стимулом у цьому контексті
[5, с. 610].

Період 80-х років характеризувався зни-
женням рівня фінансових коштів, що виділя-
лися на вищу освіту, майже в усіх індустріаль-
них державах. Університети продовжили
зміцнювати зв’язок з індустрією і призводи-
ти навчальний план у відповідність до прак-
тичних потреб студентів.

Наприкінці 80-х років потужних реформ в
університетському секторі не прогнозувало-
ся, однак серйозні геополітичні зрушення
спричинили появу Болонської декларації та
започаткували масштабні заплановані зміни.

Основним типом вищого навчального зак-
ладу в країнах Заходу в 90-х роках продовжує
залишатися університет, який охоплює в
Західній Європі та Японії близько 80%, а в
США близько 60% студентів. Поширена
думка, що вершиною вищої освіти є саме
університет, а не галузевий ВНЗ. Так, Сор-
бонськая декларація від 1998 року підкресли-
ла провідну роль університетів у розвитку за-
гальноєвропейського культурного простору.

Найбільш значущою подією у вищій освіті
Європи 90-х років стало ухвалення в 1999 році
Декларації про створення європейського про-
стору вищої освіти й початок Болонського
процесу, спрямованого на створення Євро-
пейського освітнього простору до 2010 року з
його можливою інтеграцію з Європейською
сферою досліджень, яка створювалася в ме-
жах Лісабонського процесу.

Болонський процес і Лісабонська страте-
гія є найпотужнішими чинниками перетво-
рень в Європі. У наш час у європейській науці
простежується тенденція розглядати ці два
процеси разом, хоча вони по-різному тракту-

ють вищу освіту та її цілі, а також результати й
механізми забезпечення якості.

Також у 90-х роках ХХ століття у вищій
освіті зародився рух забезпечення освіти для
всіх (Education for All). З того часу питання ос-
віти стало центральним на національному та
міжнародному рівнях – міжнародні організації,
національні уряди, суспільство і приватний
сектор надають усе більше уваги освітній
підготовці при розробці своєї політики і стра-
тегії. Міжнародна асоціація університетів
(IAU) вважає, що вища освіта й наука
відіграють вирішальну роль у забезпеченні
стійкого підвищення якості освіти з трьох
причин: по-перше, тому, що ВНЗ відповідають
за підготовку та перепідготовку вчителів; по-
друге, основні дослідження стосовно
навчальних планів, результатів навчання,
менеджменту в освіті тощо впроваджуються
на педагогічних факультетах, по-третє,
позитивний ефект створення  системи
загальної освіти або освіти для всіх
залишається ще нерозкритим.

Хоча в 46 країнах-учасницях Болонського
процесу запроваджується єдина система на-
вчання, що складається з трьох циклів, різно-
манітність ступенів і навчальних програм  за-
лишається й залишиться надалі суттєвою ри-
сою європейської вищої освіти. Тому викори-
стання загальноприйнятих і надійних спо-
собів визначення досягнень студента стає над-
то важливим для адекватного порівняння сту-
пенів різних ВНЗ і країн.

Не дивлячись на національну специфіку, у
більшості країн спостерігаються спільні тен-
денції в розвитку освітніх систем, а саме:

а) підвищення ролі освіти в житті суспіль-
ства, перетворення її, услід за наукою, на ре-
альну продуктивну силу, центральну сполуч-
ну ланку системи «наука – техніка – людина –
виробництво»;

б) формування цілісної гнучкої перманен-
тної системи навчання та виховання, почи-
наючи від сім’ї й дитячого садочка та завер-
шуючи університетом та післявузівською ос-
вітою, поєднання традиційної та альтернатив-
ної освіти, державної й приватної; модерні-
зація навчально-матеріальної бази, оновлення
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змісту освіти, побудова комплексів навчаль-
но-виховного процесу; професіоналізація тих,
хто навчається, на базі високого рівня загаль-
ноосвітньої підготовки, тенденція до ранньо-
го вияву особливо обдарованих хлопців і
дівчат, створення підтримки для здобуття елі-
тарної освіти;

в) демократизація та гуманізація організації
й управління освітою, гуманітаризація всіх
навчальних дисциплін, розвиток широкої та
всебічної культурної підготовки учнів – істо-
ричної, суспільствознавчої, екологічної, етич-
ної, фізичної;

г) підвищення фундаментальності та логі-
зації змісту освіти, становлення нового педа-
гогічного мислення, структурування стосунків
«учитель – учень» на основі теорії співпраці;

ґ) активізація роботи навчальних закладів
як соціокультурних центрів, розвиток у них
засад самоврядування щодо учнівських і пе-
дагогічних колективів, активна участь у роботі
шкіл батьківської та іншої громадськості [1,
c.18].

Характерними особливостями універси-
тетської освіти країн Західної Європи  на по-
чатку ХХІ століття є:

1) посилена необхідність для ВНЗ зареко-
мендувати себе як провайдерів знання, що
сприяє розвитку науки та інших рівнів і форм
навчання;

2) вплив інформаційно-комунікаційних
технологій на організацію навчання й навчаль-
ного плану, моделей реалізації навчальних
програм;

3) диверсифікація провайдерів вищої ос-
віти, особливо у сфері транснаціональної
вищої освіти;

4) розвиток ринків вищої освіти на націо-
нальному, регіональному й глобальному
рівнях, які спричинили дисгармонію у двох
парадигмах вищої освіти, що змагаються,–
академічної та ринкової; усвідомлення
необхідності в підтримці традиційних
академічних  цінностей з одночасним
формулюванням нових цінностей, пов’язаних
з розвитком суспільства знань;

5) розуміння необхідності забезпечення
академічної якості у вищій освіті, робота над

створенням загальноєвропейської системи
забезпечення якості, акредитації та визнання
кваліфікацій;

6) усвідомлення необхідності створення
європейської системи кваліфікацій на основі
загальноприйнятих понять, таких, як цикли
навчання із спеціальним описом профілю сту-
пенів, уведенням кредитово-трансферної си-
стеми й додатка до диплома;

7) зростання очікувань з боку перш за все
студентів від держави як стратегічного парт-
нера в галузі вищої освіти за умов зменшення
обсягу державного фінансування вищої осві-
ти;

8) необхідність упровадження дій, спрямо-
ваних на вирівнювання ступенів розвитку
вищої освіти в різних країнах;

9) відставання університетів від нових
провайдерів у справі забезпечення освіти
протягом усього життя, при цьому нові про-
вайдери вищої освіти не завжди можуть за-
безпечити якість послуг, що надаються;

11) наукові дослідження у вищій освіті вва-
жаються за стимул розвитку високої академі-
чної якості, внесок у розвиток нової економі-
ки, хоча багато нових ВНЗ, особливо ті, що
надають транснаціональні послуги, менш за-
цікавлені в розвитку наукової сфери;

12) виникнення сполучної ланки між про-
фесійною підготовкою на вимогу роботодав-
ця та освітою громадян, готових присвятити
себе підтримці й розвитку демократичних
цінностей;

13) важлива роль вищої освіти визначає
необхідність гармонійнішої сучасної реформи
вищої освіти, вироблення нових стратегій,
стратегічних документів і базових законів про
вищу освіту [6, c. 29].

Посилені вимоги до поліпшення функціо-
нування вищої освіти акцентували значущість
таких питань, як демократизація доступу й
відповідальності, забезпечення навчання про-
тягом усього життя, інноваційні підходи до
навчання, засвоєння та використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій; забезпе-
чення якості та акредитації, фінансування та
управління вищою освітою. Серед питань
узаємодії університету та довкілля, що пору-
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reforms and higher education stakeholders.

шуються, – працевлаштування випускників,
підприємницька діяльність університетів,
трансфер технологій, наднаціональна вища
освіта [6, c.1].

Окрім того, упродовж 2000-х національні
уряди та міжнародні організації надають
підвищеної уваги питанням реалізації Бо-
лонських положень у практиці вищої освіти
європейських країн. У плани національних
урядів та університетів входить оптимізація
інформування щодо європейської галузі вищої
освіти, підтримка європейської вищої освіти,
а також забезпечення її привабливості та кон-
курентоспроможності в усьому світі, зміцнен-
ня співпраці на основі партнерства, посилен-
ня діалогу з питань стратегії, продовження
роботи з визнання кваліфікацій і періодів на-
вчання [3, с.3].

Проведене дослідження дозволяє зроби-
ти такі висновки. Упродовж 60-х років голов-
ною особливістю університетської освіти за-
хідноєвропейських країн було постійне рефор-
мування сектора. За цих обставин зміни пе-
реважно стосувалися управління, навчальних
планів, фінансування університетів. При цьо-
му провідним каталізатором змін в універси-
тетській освіті стало значне розширення й
масифікація сектора. Таким чином, під впли-
вом окреслених змін сталося укрупнення та
ускладнення структури й функцій західноєв-
ропейських університетів, поступове зміцнен-
ня міжуніверситетської співпраці на локаль-
ному, регіональному та наднаціональному
рівнях, розвиток зв’язку університетів з інши-
ми секторами національної економіки. Питан-
ня забезпечення якості та фінансування як
найбільш значущі проблеми університетської
освіти сьогодення стануть предметом наших
подальших наукових студій.

Література
1. Капранова В. А. Сравнительная пе-

дагогика. Школа и образование за рубежом :
учеб. пособие / В. А. Капранова. – Мн. : Но-
вое знание, 2004. – 222с.

2. Davies, John L. New Universities : Their
Origins and Strategic Development  // International
higher education: an encyclopedia  / edited by Philip



8 9

Шацька О. П.

УЧИТЕЛЬ відіграва завжди важливу
роль у будь-якій державі. Недарма в

народі кажуть, що саме вчитель створює
націю. У давнину вчителями були  філософи,
жерці, високоосвічені особи. Яскравими при-
кладами великих учителів у великих людей
були, наприклад, у філософа Аристотеля –
філософ Платон, у царя Олександра Маке-
донського – філософ Аристотель, у царя Олек-
сандра ІІ – письменник В. Жуковський, у царя
Петра І – Феофан Прокопович та ін. А в Китаї
вчителем нації був і залишається Конфуцій.

Вивчення зарубіжного досвіду в галузі
освіти допомагає знайти кращі шляхи для мо-
дернізації нашої системи освіти, особливо в
часи сьогоднішньої  глобалізації. Науковці ви-
вчають розвиток освіти різних країн. Останнім
часом найпопулярнішою стала східна країна
– Китай. Кілька десятиріч тому КНР лише вчи-
лася в інших держав, як вирішувати освітні
проблеми. Але західний погляд на освіту
відрізняється від східного, тому вивчення
східного засобу вирішення проблем є дуже
цікавим для сучасних китаєзнавців.

Різні аспекти розвитку освіти в Китаї в
різні роки досліджували: А. Віфліємський (Ки-
тай: розвиток системи освіти та перехід до по-
стіндустріального суспільства), Кетрін Мохр-
мен (університети світового класу та вища ки-
тайська освіта), Лі Веньхуа (стан викладання
російської мови у нефілологічних ВНЗ Китаю),
Лінь Ю-сю (сучасні реформи шкільної освіти
на Тайвані), Лю Цин (періодизація вищої му-
зикально-педагогічної освіти у Китаї),  Н.В.

Майорова (інноваційні форми вищої освіти в
сучасному Китаї), Г.В. Мікаберідзе (освіта в
нових індустріальних країнах Східної Азії), Хе
Фушен (процес модернізації системи освіти у
західних регіонах КНР),  Цюй Баокуй (систе-
ма освіти в КНР: сучасний стан), Юй Тічжу-
ан (методичні основи лінгводидактичного
тестування з російської мови як іноземної за
допомогою комп’ютерних технологій) та ін.
Загальні питання освіти та виховання в Китаї
вивчали Го Мо Жо, Лей Ляі Бо, Лі Гуо Цзюн,
Лу Юнсян, Хе Ді Кай, Янь Цзен та ін.

Мета цієї статті – на основі аналізу істо-
ричних джерел дати стислу характеристику
еволюції ідей виховання та навчання в Китаї
протягом століть (XVI ст. до н.е. – ХХI ст.).

У Китаї перші школи з’явилися у ІІІ ст.
до н.е., але достовірні відомості про систему
освіти відносяться до епохи правління Шан
(Інь) (за різними історичними джерелами –
приблизно XVI – XI ст. до н.е., 1600—1027
до н.е. або 1766—1122 до н.е.). Учитель у
Китаї завжди був  носієм культури. У Старо-
давньому Китаї вчителями були філософи.
Вони формували особливу касту суспільства.
Але завдяки розвитку економіки, політики,
культури процвітати почала й народна осві-
та, яка згодом призвела до створення китайсь-
кої вищої педагогічної освіти.

Одним з перших кроків було, наприклад,
заснування в епоху Шан (Інь) таких видів шкіл,
які  називалися «сян» («місце, де старі вчать
молодих») та «сюй» («місце, де молоді навча-
ються володіння зброєю»). В епоху Чжоу (при-
близно ХІ–ІІІ ст. до н.е.,  1027—256 до н.е.
або 1122—221 до н.е.) школи поділялися на
державні («госюе») для дітей багатих та
знатних батьків і на місцеві «повітові» («сян-

(XVI ст. до н.е. – ХХI ст.)
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сюе») для дітей простих людей. За регіональ-
ним принципом у класичній китайській освіті
школи поділялися на сільські, повітові, обласні.

Як свідчать документальні джерела, у ІХ –
VІІІ ст. до н.е. освіта в Китаї була платною.
Навчали лише хлопців з 6—7 років протягом
7—8 років. У школах вивчали «шість мис-
тецтв» («лю і»): етикет (мораль), музику,
стрільбу з лука, письмо (каліграфію), лічбу,
управління колісницею та конем. Дівчата
отримували домашню освіту [2; 5; 6].

У школах феодального Китаю (ІІІ–ІV ст.
н.е. – до 1911 р., або за іншими історичними
даними до 1839 р.) значну увагу приділяли
вивченню ієрогліфів, це було метою освіти на
той час. Письмом володіли лише жерці.  Про-
цес оволодіння ієрогліфікою був дуже склад-
ним і тривалим. Відомо, що ієрогліфіка утво-
рилася з малюнків, тому її запам’ятовування
було дуже нелегкою працею (На сьогодні за-
гальна кількість китайських ієрогліфів стано-
вить більше 83 тисяч, з яких тільки 5—7 тисяч
використовується в повсякденному житті, а
приблизно 10—12 тисяч ієрогліфів – у ху-
дожній  літературі. Неписьменними
вважаються ті, хто знає лише 500 знаків) [1].

 Письменники того часу вигадували нові
ієрогліфи, які залишилися лише у їхніх
творах. Кожний ієрогліф складається з
кількох рисок: від 1 до 52. Тому навіть до
сьогоднішніх днів китайська каліграфія
залишається образотворчим мистецтвом.
Будь-яка країна має свої дорогоцінності, а в
Давньому Китаї їх було чотири: бібліотека,
туш, папір та пензлик [7].

У період іншої династії Хань (ІІІ ст. до н.е.
– ІІІ ст. н.е.) закріпилася триступенева систе-
ма освіти – початкові, середні та вищі школи.

Китай належить до тих давніх цивілізацій,
де за допомогою філософії обґрунтовувалися
питання виховання й освіти. До основних
філософських шкіл відносили моїзм (V–III ст.
до н. е.),  школу легістів (VI–III ст. до н. е.) та

конфуціанство (VI–V ст. до н. е.). Найпопу-
лярнішими були ідеї конфуціанства, які впли-
нули на розвиток педагогічної думки. Кожна
заможна людина мала бібліотеку з книгами
Конфуція, що вважалося ознакою мудрості та
вченості [2; 5; 7; 10].

Першу приватну школу відкрив Конфуцій
(551– 479 рр. до н.е.).  Він був першим, хто
створив педагогічну теорію, узагальнив досвід
виховання та навчання Давнього Китаю.
Філософ залишив систему етичних норм та
правил, які складалися з чесності, ощадності,
милосердя, гуманності, поваги до старших,
дисципліни та ін. Вихованою вважалася
моральна людина. У процесі викладання в
школах Конфуція використовувалися діалоги
вчителя з учнями, класифікація та порівняння
фактів та явищ, спонукання учнів наслідува-
ти приклади. Проводився принцип «навчан-
ня без упередження».

Вивчалися канони учнями шкіл протягом
10 років. Під впливом конфуціанства сформу-
вався світогляд та національний характер ки-
тайців. Китайці завжди пишалися тим, що
вони є спадкоємцями великої культури.

Найбільший розквіт культури та освіти
припадає на період з ІІІ до Х ст. У ці часи знач-
но збільшилася загальна кількість  навчальних
закладів,  з’явилися перші університети.
Змінилася форма державних іспитів – з усних
(до 807 р.) на письмові. Право навчатися от-
римали всі, незалежно від соціального стату-
су. Ступінь отримували особи, які довели своє
знання п’ятьох трактатів Конфуція: «Книга
змін», «Книга етикету», «Весна та осінь»,
«Книга поезії», «Книга історії».

Під час правління династії Мін (1368—
1644) сформувалася система шкіл, яка
проіснувала до початку ХХ ст. Вона
складалася з таких типів навчальних закладів:
«шесюе» – сільські початкові школи першого
ступеня; «сянсюе» – повітові школи другого
ступеня; «фусюе» – обласні школи; «шуюань»
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– «книжкові будинки» в провінціях; «гоцзиц-
зянь» – вищі школи для особливого статусу
людей.

Більшість шкіл були приватними. Навчан-
ня було платним. Отримання початкової ос-
віти не вважалося обов’язковим. Навчальний
процес тривав цілий рік, за винятком ново-
річних канікул та деяких свят. Заняття прово-
дилися з сьомої години ранку до шостої годи-
ни вечора з перервою з 12-ї до 14-ї години.
Навчалися лише хлопці, дівчат до шкіл не
приймали [6].

У  школу учні приходили з пензлем та туш-
шю. Вклонялися  зображенню Конфуція.
Потім запалювали свічки та тричі низько
вклонялися вчителю. Це вважалося великою
пошаною до свого наставника. Учитель давав
хлопцям «шкільні імена», наприклад, «Перший
у навчанні».

Діти починали вивчати граматику шляхом
зубріння книги «Санцзицзін» («Трислів’я»),
яка містила в собі 1068 ієрогліфів. Текст скла-
дався з трьох ієрогліфів. Зміст книги наповне-
ний конфуціанською мораллю, у ній розпові-
далося про стародавніх мудреців та про най-
важливіші історичні події.  Потім переходили
до вивчення іншої книги – «Байцзясін»
(«Прізвища ста сімей» або «Прізвища всіх
родів»), яка містила список популярних
прізвищ. Наступним підручником був «Цянц-
зивень» («Тисячислівник»), який складався з
1000 різних ієрогліфів, які не повторювалися.
У початковій школі навчалися сім-вісім років.

Склавши іспити після вивчання 2—3 тис.
ієрогліфів, учні продовжували навчання в
школі другого ступеня, де вивчалися такі ста-
родавні класичні книги: «Сишу» («Четверо-
книжжя»), «Узцин» («П’ятикнижжя»), «Сяоц-
зин» («Книга шанування батьків» або «Книга
про синове благочестя»). До навчальної про-
грами входили такі предмети: філософія, істо-
рія, література, стилістика.

 У книгу «Сишу» входили: «Луньюї» («Бе-

сіди та судження»), трактат «Менцзи», «Да-
сюе» («Велике вчення»), «Чжунюн» («Учення
про середину»). В «Луньюї» («Бесіди та суд-
ження») викладені погляди Конфуція з питань
етики, моралі, керування державою; розкри-
ваються уявлення про небо як про щось ро-
зумне та досконале. Наприклад, деякі вислови
з цієї книги говорять: «Учитися й не міркувати
– даремно втрачати час, міркувати й не
вчитися – діло пагубне», «Учитися й час від
часу повторювати вивчене». У трактаті
«Менцзи» викладені рекомендації монархам,
як управляти народом, розповідається про
добрі начала в природі людини, які полягають
у таких якостях: співчуття, милосердя, повага,
справедливість. Вважалося, що якщо б людина
розвивала всі ці якості, то у світі панувало б
лише добро. «Дасюе» («Велике вчення») –
трактат про моральне самовдосконалення
людини, про влаштування держави, сім’ї.
«Чжунюн» («Учення про середину») говорить
про те, що людина повинна жити в згоді із
законами природи, бути в гармонії з собою.
Не виказувати ні радощів, ні суму, а бути в
рівновазі (Навіть сьогодні у КНР збереглося
таке ставлення до всього. Китайці кажуть:
«Треба бути таким, як термос: гарячим
усередині, але холодним зовні»). У книзі
«Чжунюн» перелічені  також обов’язки
государя.

Конфуціанське «Четверокнижжя» вважа-
лося головним офіційним предметом. Учен-
ня, яке там розкривалося, вважалося свя-
щенним. Знання цих книг перевірялися на
державних вступних іспитах до державної
служби.

В «Уцзин» («П’ятикнижжя») входили:
«Іцзин» («Книга змін»), «Шуцзин» (Книга
історії»), «Шицзин» («Книга віршів та пісень»),
«Ліцзи» («Книга обрядів»), «Чуньцзю» («Вес-
на та осінь»).

 «Іцзин» («Книга змін») – найдавніша кни-
га, якою користувалися оракули та проповід-
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ники майбутнього, у якій розповідається про
вісім ієрогліфів «триграм» (ба гуа), про прави-
теля Фу Сі (який вважався засновником ки-
тайських ієрогліфів), про космічні сили «ян»
та «інь».  Ідея книги – мінливість усього існу-
ючого.  У «Шуцзин» (Книга історії») показана
історія періодом у дві тисячі років, починаю-
чи від «п’яти міфічних імператорів» до пер-
ших правителів епохи Чжоу (ХІ–ІІІ ст. до н.е.).
Головне місце відводиться переказу змісту
бесід правителів Яо, Шуня, Юя. Твір скла-
дається з 130 розділів. «Шицзин» («Книга
віршів та пісень») – книга поезії, яка складаєть-
ся з 304 віршів, частина з яких є піснями. У
них говориться про соціальний протест, кри-
тику відносин у суспільстві та інше. «Ліцзи»
(«Книга ритуалів») – правила поведінки, це-
ремонії, ритуали, обряди. Ця книга користу-
валася широким попитом. У книзі висловлені
педагогічні принципи, методи та прийоми:
«Благородний чоловік у навчанні загарто-
вується, удосконалюється, набуває знань у
розвагах», «Якщо навчатися наодинці, то
світогляд буде обмежений, а знання мізерні»,
«Учитель та учень зростають разом» та ін. У
трактаті є розділ «Про вчення», де характери-
зуються ідеї конфуціанства, викладена про-
грама та завдання навчання й виховання.
Після першого року навчання можна побачи-
ти, чи вміє учень читати і чи є в нього здібності
до навчання, через три роки – чи має учень
схильність до навчання, а через п’ять років –
який рівень його знань та поваги до настав-
ника, через сім – чи здібний він до розумних
суджень та чи вміє обирати друзів, через де-
в’ять років – випускник школи повинен  «сто-
яти в науці». Книга «Чуньцзю» («Весна та
осінь») – літопис подій від 722 до 479 р. до
н.е., у ній ідеться про княжі війни, про їхні
союзи, землетруси, стихійні лиха тощо.

В останній період навчання вивчали сти-
лістику, принципи віршування,   писали тво-
ри та  коментували класичні тексти.

Не дивлячись на складність викладення
всіх цих книг, учні повинні були проходити
цей матеріал самотужки. Вивчення канонів
напам’ять мало не лише освітній, а й вихов-
ний характер. Учні сприймали правила мо-
ралі конфуціанства як аксіоми. У Китаї роз-
вився справжній культ ученості. Система ос-
віти набувала схоластичного, примусового
характеру.

Завданням освіти було підготувати учнів
до державних іспитів, проходження яких на-
давало багато можливостей у отриманні ви-
соких посад у державі, а також виховувати їх
на моральних прикладах з давньої історії  [4;
6; 7].

У часи правління династії Мін (1368–1644)
з’явилися спеціалізовані вищі навчальні зак-
лади для підготовки кадрів вищої адміністрації.
Система іспитів склалася в період династії
Сун (кін.VІ – поч.VІІ ст. н.е.), яка проіснувала
до 1905 року (династія Цин). На іспиті писа-
ли твір за вказаним стилем та темою, вико-
ристовуючи від 300 до 700 ієрогліфів. Для ус-
пішного проходження іспиту треба було «мати
жвавість скакуна, упертість віслюка, нерозбір-
ливість вошки, витривалість верблюда», як
говорили в Давньому Китаї.

Процедура складання іспитів була дуже
складною.  Проходила в три етапи – повітовий,
провінційний та столичний. Повітові
проводилися восени щорічно. Перед тим, як
складати іспит, треба було принести свідоцтво-
характеристику від сусідів про гарну репутацію.

Іспити проводили спочатку в повітах під
наглядом місцевого начальника. Ті, хто скла-
дав успішно, отримували звання «туншена», яке
надавало право складати подальші іспити.

Після першого етапу складання іспиту при-
своювали ступінь – «сюцай» або «шен юань»
(«квітучий дар»). На іспиті потрібно було на-
писати вірш з 60-ти слів, твір про якусь ста-
родавню подію та трактат на вільну тему з
цитатами класичних текстів. Ті, хто провалю-
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вав іспит, ставали шкільними вчителями або
мали можливість зробити другу спробу на-
ступного року. Тому складання іспитів могло
тривати роками. Нерідко на іспитах зустріча-
лися батько й син. Як правило, лише багаті
люди мали можливість складати державні
іспити кілька разів.

Після проходження другого (провінційно-
го) етапу, який проводився весною один раз
на три роки, пошукувачі отримували ступінь
– «цзяюйжень» («показна людина», «канди-
дат наук») та складали «столичний» іспит,
який проводився також один раз на три роки.
На ньому був присутній  імператор. На іспиті
запропоновували тему твору.

Третім ступенем – «цзиньши» («прогресу-
ючий вчений», «вчений доктор») – нагоро-
джувалися найкращі особи, які потім могли
бути зараховані до придворної академії при
Палаті вчених. Цей іспит проводили двічі на
шість років. Треба було писати твір за спе-
ціальною схемою з використанням мінімум
1000 ієрогліфів. Кандидати до вступу до
вищого навчального закладу (на той час
Придворна академія – «Ханлінь юань») жили
в спеціальному будинку, де в кожного була своя
кімната, з якої не можна було виходити, доки
не закінчиться іспит. У цих домівках, окрім
кандидатів, жили наглядачі. Того, хто
проходив цей нелегкий шлях до отримання
високих  ступенів, глибоко шанували.
Академіки займали високі посади й мали
титули «істориків імператорського палацу».
Імператор вважався верховним Учителем.

Кастова система конфуціанської освіти
мала за мету не допускати простих людей у
вищі рівні суспільства. Ті, хто отримував ви-
сокі ступені, носили такий одяг і аксесуари,
які відрізнялися від одягу інших людей.

Така система іспитів проіснувала більше
1300 років і мала великий вплив на розвиток
освіти, політики, економіки [6; 11].

Після першої опіумної війни (1839—

1842 рр.) у Китаї почали з’являтися навчальні
заклади європейського типу. У 1897 р. була
створена перша педагогічна школа –
Шанхайсько-Наньянське державне педа-
гогічне училище. У 1898 р. у Пекінському
університеті почав існувати спеціальний
факультет – «педагогічний будинок», а в
Шанхаї та Наньяні – «педагогічні парки» [2;
10].

У середині ХІХ ст. була проведена рефор-
ма системи освіти на зразок західноєвро-
пейської моделі. У 1902 – 1903 рр. за наказа-
ми імператора заснували таку систему (за зраз-
ком японської системи): дитячі садки (для дітей
від 4 до 7 років); молодша начальна школа
(термін навчання 5 років); вища начальна шко-
ла (4 роки); середня школа (5 років); педа-
гогічні та інші професійні училища; універси-
тети.

У 1903 році був створений Комітет з пи-
тань освіти, який у 1905 році перетворився
на Міністерство освіти. У 1905 році систему
державних іспитів скасували. У педагогічних
університетах вивчали неоконфуціанство та
естетику, канон, педагогіку, математику, істо-
рію Китаю та Заходу, іноземну мову тощо. На
базі загальноосвітніх шкіл засновували педа-
гогічні інститути, які готували вчителів за
різноманітними профілями. Педагогічна ос-
віта включала в себе середні педагогічні школи
та вищі педагогічні навчальні заклади, що
вплинуло на подальше становлення сучасної
педагогічної освіти. У школах, які належали
педагогічним університетам, майбутні вчителі
проходили практику.

 У 1904 році існуючий на той час Цинсь-
кий Уряд проголосив статут, у якому педа-
гогічні навчальні заклади були поділені на дві
категорії: середню та вищу. Через три роки
вийшов новий статут, у якому дозволялося
дівчатам вступати до педагогічних навчаль-
них закладів. Після цього змінилася система
освіти та назви педагогічних навчальних зак-
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ладів. У 1906 році створили провінційні
відділи освіти, які контролювали навчання в
провінціях. Приймалися абітурієнти віком від
18 до 25 років. Освіта, житло в гуртожитках,
їжа були безкоштовними в педагогічних ви-
щих навчальних закладах. По закінченні пе-
дагогічних університетів студенти повинні
були йти працювати за фахом [8].

Після Синьхайської революції (1911—
1913) монархія припинила своє існування й
почала розвиватися народна освіта. І тепер
кожна людина будь-якого прошарку
суспільства мала право на отримання освіти.
У 1911 році налічувалося 8 педагогічних ВНЗ,
серед яких були Пекінський та Нанкінський.
Після реформи системи освіти (1912 рік) були
створені два види училищ для підготовки
вчителів: для випускників початкових шкіл та
випускників неповних середніх шкіл. Існувало
253 училища [6].

Після освітньої реформи в початкових шко-
лах припинили вивчення конфуціанських
книг. Були введені арифметика, історія, живо-
пис, музика, фізкультура. Була утверджена
нова система освіти (1912 р.): дитячі садки
(для дітей від 4 до 7 років); початкова школа
(терміни навчання складалися з двох етапів 4
та 3 роки для дітей від 7 до 14 років); середня
школа (4 роки навчання).

У  цей період поширюються заходи щодо
впровадження навчання для дівчат. З’являють-
ся педагогічні товариства: «Китайське товари-
ство професійної освіти» (1916 р.), «Товариство
сприяння розвитку освіти китайського народу»,
«Товариство прихильників будівництва на
селі», «Товариство гнучкого виховання»,
«Товариство життєвого виховання».

Після утворення Комуністичної Партії Ки-
таю (1921 р.) почала формуватися нова педа-
гогічна теорія. Під впливом марксистсько-ле-
нінського вчення на перше місце висуваються
завдання освіти простого люду  [3; 5; 6].

У 1922 році на зразок американської

12-річної системи в Китаї сформувалася така
шкільна система, яка проіснувала до 1949
року: початкова школа (4+2 роки навчання),
середня школа (3+3 роки навчання). Велику
увагу приділяли практичним заняттям. У
галузі теорії педагогіки переважав прагматизм
(слідування ідеям американця Дж. Дьюї).

Наприкінці 30-х років ХХ ст. утворювалися
народні школи, які називалися ленінськими
початковими школами. Після революції 1949
року, коли до влади прийшли комуністи, на-
слідком чого було створення Китайської на-
родної республіки, почали проводити різні
реформи, у тому числі й освітні, для того, щоб
створити єдину систему освіти.  Держава
почала збільшувати витрати на освіту.
Поширювалися єдині програми освіти та на-
вчальні матеріали [5].

Під час проведення політики націоналізації
всі приватні ВНЗ в Китаї об’єднувалися з дер-
жавними, тому з 1952 до 1982 рр. приватна
вища освіта не існувала взагалі. На той час
копіювалася система освіти СРСР [9 ].

У 50-ті – на початку 60-х років ХХ сто-
ліття у всіх навчальних закладах вивчали пе-
дагогічну теорію та досвід Радянського Союзу.
Це вплинуло на створення професійно-тех-
нічної освіти у КНР. Почався обмін співробіт-
ників між СРСР та Китаєм. У 1951 р. було за-
тверджено нову систему народної освіти: ди-
тячі садки (вихованці – діти віком від 3 до 7
років); початкові школи з терміном  навчання
– 5 років; середні школи з терміном навчання
– 6 років (3+3).

Закінчивши початкову школу, можна було
вступити до педагогічного училища І ступе-
ня, де навчання тривало 3—4 роки. Після за-
кінчення середньої школи І ступеня – до педа-
гогічного училища ІІ ступеня (3 роки навчан-
ня), а після середньої школи ІІ ступеня – до
педагогічного ВНЗ (від 3 до 6 років навчання).

З 1953 року початкові школи стали шести-
річними. Зараз термін навчання в загально-
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освітніх школах КНР становить 12 років
(4+2+3+3).

Держрада КНР того часу прийняла таке
рішення щодо розвитку освіти на наступні
3—5 років: ліквідувати неграмотність по всій
країні; здійснити курс загальної початкової
освіти для всіх; створити велику кількість се-
редніх шкіл у селах; розвивати вищу освіту.

Був прийнятий План (на 1956—1967
рр.), який передбачав розробку питань теорії
та історії педагогіки, методики, психології та
ін. [5].

Почалася централізація вищої освіти, тоб-
то Міністерство освіти почало контролювати
всі ВНЗ Китаю, які поділялися на: педагогічні,
технічні, медичні, сільськогосподарські та ін.
Виникла проблема нестачі педагогічних
кадрів. Тому в кожній провінції створили по
одному педагогічному вищому навчальному
закладу.

Після політики «великого стрибку» в 1958
році керування освітою від Міністерства ос-
віти було передано місцевим органам влади
– народним комунам. Комуни створювали на-
вчальні заклади зі скороченими термінами
навчання, де більше часу відводилося праці.
Загальна кількість учнів зменшувалася. Якість
освіти погіршувалася.

«Велика культурна революція» (1966—
1976 рр.) негативно вплинула на розвиток
освіти, призупинила процес навчання взагалі.
Лише у 1968 році відновилися заняття в шко-
лах, а в 70-ті роки ХХ століття – в університе-
тах [6].

У першій половині 70-х рр. ХХ ст. була
сформована така система освіти: дошкільні
заклади при гірських промислових підприєм-
ствах, сільських народних комунах; 9-річні
школи для дітей віком від 7 до 15 років (5+2+2);
професійні та вищі навчальні заклади — термін
навчання не менше 3 років після 9-річної шко-
ли); практика на підприємствах, у сільському
господарстві або у воєнних організаціях.

У 1978 році Державний уряд КНР увів
10-річну загальноосвітню школу (5+3+2). На-
вчання у ВНЗ збільшили до 4—5 років. У
першій половині  80-х  рр. ХХ ст. була
відновлена 12-річна система загальноосвіт-
ньої школи (6+3+3) [6].

Сучасна структура освіти сформувалася в
Китаї в кінці 70-х рр. ХХ ст..  Розглянемо її
детальніше.

Коли дитині виповнюється три роки, її
віддають у дитячий садок на 3 роки. З шести
років вона йде до початкової школи терміном
на 6 років. Потім до молодшої середньої шко-
ли на 3 роки. Початкова та молодша середня
освіта є обов’язковими в КНР. Після закінчен-
ня молодшої середньої школи учні можуть іти
працювати або продовжити навчання в одній
з цих шкіл: старшій середній школі, спеціалі-
зованій середній школі або в технічній се-
редній школі. Термін навчання в усіх цих шко-
лах триває 3 роки.

Коли учні закінчують старшу середню шко-
лу, вони отримують атестат. Потім складають
ЄДІ (Єдиний державний іспит) і мають пра-
во обирати інститути та університети або
технічні університети, де навчаються протя-
гом 4 років або йдуть до спеціалізованих ко-
леджів, де навчаються 2 роки й отримують
дипломи. Ступінь бакалавра можна отрима-
ти лише у ВНЗ.

 Найуспішніші випускники, склавши вступ-
ний іспит, ідуть до магістратури. Потім ті, хто
хочуть продовжити свої дослідження в науці,
ідуть до докторантури.

По закінченні спеціалізованої середньої
школи учні отримують сертифікат. Деякі йдуть
працювати, а деякі продовжують навчання в
технічних університетах й отримують ступінь
бакалавра.

Ті, хто закінчив технічну середню школу,
отримують сертифікати та йдуть працювати.

Усі ті, хто не міг продовжити своє навчан-
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ня своєчасно, мають змогу зробити це в до-
рослому віці в теле- та радіоуніверситетах,
університетах вільного часу.

Таким чином,  головні ідеї виховання та
навчання в Китаї змінювалися та доповню-
валися новими напрямками. Перші школи
з’явилися у ІІІ ст. до н.е., але за історичними
джерелами більше відомо про ті школи, які
існували в епоху правління династії Шан (Інь)
(за різними історичними джерелами – при-
близно XVI – XI ст. до н.е., 1600—1027 до
н.е . або 1766—1122 до  н .е .).  Ідеєю
виховання  та навчання було почуття
патріотизму. Хлопців навчали оволодівати
зброєю для захисту країни від ворогів. Дівчата
отримували домашню освіту.   В епоху Чжоу
(приблизно ХІ – ІІІ ст. до н.е.,  1027—256 до
н.е. або 1122—221 до н.е.) школи були
платними. У державних школах навчали
дітей еліти, а в повітових – дітей простих
людей. Велика увага приділялася морально-
му вихованню. Цей період вважається золо-
тим століттям китайської філософії (розвива-
лися ідеї даосизму). У ці часи авторитет
учителя високо цінувався. Він вважався не
лише наставником, але й «батьком та дідом».
Учитель не виказував своїх почуттів, завжди
був спокійний та зосереджений. Учні не мали
право питати про зміст книжок, якщо вони
чогось не розуміли, щоб не викликати гнів,
тому лише покірно вивчали тисячі ієрогліфів.
Єдиної навчальної програми не існувало,
тому в кожного учня був свій індивідуальний
курс. Учитель  давав завдання, а потім
викликав до себе й перевіряв вивчене.
Завданням освіти було – прищепити певні
моральні якості (створити ідеальну людину).
У VI–V ст. до н. е. ідеологією виховання та
навчання  було конфуціанство . Книги
Конфуція вивчали в школах протягом 10
років. По закінченні випускники мали право
складати іспити та отримувати ступені для

отримання місця роботи в державному апа-
раті. Ідеї субординації (учні слухали вчителів,
підлеглі – начальників, сини – батьків) мали
великий вплив на китайське суспільство в
часи середньовіччя.  Тому стародавня ки-
тайська школа характеризується як однобічна
та однолінійна. Люди, які вивчали все те, що
сказав Конфуцій, не замислювалися над жит-
тям та навколишнім світом. Схоластична си-
стема освіти не впускала сучасні знання у
свій обіг. Під час правління династії Мін
(1368—1644) сформувалася система шкіл, яка
проіснувала до початку ХХ ст. Продовжува-
ли вивчати книги Конфуція. Іспити були дов-
гими церемоніями. Ті, хто успішно складав
їх, наближався до Імператора, займаючи ви-
сокі посади. Метою навчання була підготов-
ка до успішного складання іспитів. Перелом-
ним для Китаю стає ХІХ ст., яке привносить
нові погляди на традиційні духовні цінності
попередніх століть. Від «вільних філософів»
давнини до сучасної встановленої державою
педагогічної діяльності. Почали з’являтися
навчальні заклади європейського типу. Іно-
земні місіонери організовували свої навчальні
заклади, використовуючи нову західну мето-
дику для китайського суспільства. Після
Синьхайської революції (1911—1913) конфу-
ціанські книги замінювалися звичайними
підручниками з різних предметів. З’явилися
перші педагогічні навчальні заклади. Зміст
освіти носив гуманітарний характер. Освіту
могли тепер отримувати й жінки. Протягом
ХХ ст. Китай брав приклад з інших країн в
організації навчання (Японія, США, СРСР).
Усі прошарки суспільства мали право на от-
римання знань. Процвітали ідеї практициз-
му, прагматизму. У китайських навчальних
закладах викладали відомі педагоги (Дж. Дьюї,
У. Кілпатрик ті ін.). Після створення Комуні-
стичної партії Китаю (1921) сформувалася
нова демократична педагогічна теорія, яка
базувалася на ідеях марксизму-ленінізму. Роз-
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вивалися ідеї колективізму, патріотизму. Після
«культурної революції» (1966—1976) освіта
стала одним з найголовніших напрямків у
модернізації Китаю. Почалася будова «со-
ціалізму з китайською специфікою». У 80-ті рр.
ХХ ст. перекладали праці радянських педа-
гогів (В. Сухомлинського, К.Д. Ушинського,
В. Шаталова та ін.). Ідеї виховання та навчан-
ня концентрувалися на розвитку індивідуаль-
ності та гуманізму. ХХІ ст. характеризується
вже інноваційними технологіями в навчанні
(ком’пютерізація та Інтернет, дистанційна
освіта). І якщо в давнину першочергову увагу
приділяли моралі, поведінці, дисципліні, а
також зубрінню класичних текстів, зміст яких
не розумівся учнями, то сьогодні вся система
освіти КНР спрямована на формування ви-
сокоосвіченого покоління, здатного підтриму-
вати й розвивати прогресивний розвиток цієї
великої держави.

Перспективними напрямками подальших
досліджень ми вважаємо вивчення ідей ви-
ховання та навчання на сучасному етапі роз-
витку освіти КНР, а також особливостей про-
фесійної підготовки вчителів різних спеціаль-
ностей.
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Анотація. Подано короткий огляд історії
освіти від її зародження до початку ХХІ ст.
Розкривається еволюція основних ідей ви-
ховання та навчання протягом означеного
періоду в Китаї .

Аннотация. Представлена краткая ха-
рактеристика истории образования от ёё за-
рождения до начала ХХІ века. Раскрывает-
ся эволюция основных идей воспитания и
обучения на протяжении указаного перио-
да в Китае.

Annotation. This article is about the history
of education from the beginning to the end of XX
c. There are main steps of evolution of main ideas
in the sphere of education during that time in China.
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СУЧАСНЕ письменство є
доволі строкатим і різнорід-

ним за структурою внаслідок усві-
домлення людиною своєї неповтор-
ності, пропонуючи дослідникам та
митцям надзвичайне взаємопроник-
нення жанрів і стилів.

З останньої третини ХХ століття
посилився інтерес науковців і теоре-
тиків літературознавчої науки до до-
кументальної літератури. Це пояс-
нюється специфікою нашого часу,
тими глобальними змінами, які
відбуваються у свідомості сучасної
людини.

Частка творів документальної
прози в новітньому літературному
процесі збільшується. Про це
свідчить помітний інтерес науковців
і теоретиків літератури до специфі-
ки документального письма. Але
досі лише нечисленні студії зверта-
лися до окремих проблем, пов’яза-
них з розробкою актуальних стильо-
вих і жанрових  особливостей
новітніх біографічних творів.

Монографія І.Л. Савенко «Жан-

рово-стильові особливості біографіч-
ного роману-пошуку», що вийшла
друком у 2008 році, є в колі тих пер-
ших праць у вітчизняній науці, які на-
магаються простежити процеси
оновлення письменства й проаналі-
зувати зміни в структурі докумен-
тально-біографічної прози. Акту-
альність своєї праці авторка зумовлює
необхідністю здійснення повної та
ґрунтовної характеристики жанрових
і стильових особливостей біографіч-
ного роману-пошуку, який посідає
важливе місце в концептосфері су-
часної документально-біографічної
прози.

Наголошуючи на тенденції до по-
силення уваги у світовому пись-
менстві до документальних начал,
І.Л. Савенко слушно зауважує, що все
більшою популярністю стали корис-
туватися біографічні та автобіог-
рафічні твори, мемуари, письмен-
ницька публіцистика, епістолярій.
Особливо суттєвих змін зазнали ху-
дожня біографія та мемуари, які є
плідним полем для різного роду жан-
рово-стильових письменницьких ек-
спериментів.

Композиційна побудова моногра-
фічної праці добре вмотивована,

Савенко І. Л. Жанрово-стильові особливості біогра-
фічного роману-пошуку : монографія. – Луганськ : СПД
Рєзников В.С., 2008. – 184 с.

новітнього документально-
біографічного пошуку

Пінчук Т. С.
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відповідає меті, поставленій у роботі: визна-
чити жанрову та стильову специфіку біогра-
фічного роману-пошуку в контексті новітньо-
го документального дискурсу.

З’ясувавши у вступному слові всі необхідні
елементи для здійснення подальшої роботи,
дослідниця в першому розділі («Документаль-
но-біографічний роман у сучасному літерату-
рознавстві»), що має теоретичне спрямуван-
ня, розглядає жанрові-стильові різновиди й
модифікації біографічного роману в аспекті
літературознавчого дискурсу межі століть,
подає теоретико-літературознавчу базу до-
слідження. Відштовхуючись від праць як укра-
їнських, так і зарубіжних науковців (І. Андрон-
ников, Л. Гінзбург, Р. Карасті, Ж. Неф, О. Га-
лич, Р. Гром’як, Н. Ігнатів, М. Ільницький та
ін.), авторка доводить, що біографія на сучас-
ному етапі постає рецептивно-перцептивним
утворенням і базується на методології літера-
турної герменевтики.

У цьому ж розділі пропонується провести
класифікацію сучасного документально-біог-
рафічного роману за двома тенденціями: жан-
рові модифікації та жанрові різновиди (саме
до цього різновиду віднесено й головний
об’єкт дослідження – біографічний роман-
пошук).

Найґрунтовнішими в аспекті дослідження,
де авторкою успішно продемонстровано
власну методологію, є другий і третій розділи
монографії.

Другий розділ присвячено висвітленню
питань жанрової специфіки досліджуваного
поняття («Жанрова специфіка біографічного
роману-пошуку»), а третій розділ («Стильові
особливості біографічного роману-пошуку»)
актуалізує нашу увагу на його стильовій спе-
цифіці.

Аналізуючи пропоновані для досліджен-
ня твори (зокрема Л. Бойка, Л. Большакова,

В. Жадька, Р. Іваничука, М. Слабошпицького,
П. Акройда, А. Переса-Реверте, Д. Фарнан та
ін.), науковець небезпідставно доводить, що
біографічний роман-пошук виступає жанро-
вим різновидом новітньої документально-
біографічної прози, у сфері функціонування
якої він займає важливе місце. Конкретний
аналіз документально-біографічних творів
здійснено на високому професійному рівні.

Висновки узагальнюють проведене до-
слідження.

Отримані авторкою монографії результа-
ти переконують, що зміст документально-
біографічної літератури останніх десятиліть
переходить з позицій маргінальності до цен-
тру літературного процесу, відтворюючи
масштабність багатогранної палітри худож-
нього мислення зламу ХХ—ХХІ століть. А
зважаючи на те, що в науковій літературі ця
проблема висвітлена недостатньо широко,
наукова новизна пропонованої моногра-
фічної  праці не викликає  заперечень :
здійснений у дослідженні аналіз та зроблені
висновки допоможуть майбутнім дослідни-
ками у вивченні сучасного літературного
процесу, зокрема проблем літературної ґене-
рики. Подана класифікація жанрових різно-
видів і модифікацій документально-біогра-
фічного роману межі століть і включення до
неї біографічного роману-пошуку як особли-
вого утворення новітнього літературного
процесу можуть бути використані в лек-
ційних курсах з теорії літератури, вступу до
літературознавства, під час читання спец-
курсів та семінарів з проблем сучасного
світового літературного розвитку, при на-
писанні розділів підручників, фахових ви-
дань довідникового характеру, посібників
для вищої й середньої школи,  під час по-
дальшої розробки та жанрологічних питань
документально-біографічної прози.
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