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Андрейко Марія (факультет педагогічної освіти) 

Наук. консультант – доц. Заячківська Н.М. 

 

НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В ЯПОНІЇ 

 

Японія – це високорозвинена країна, в якій неабияку роль для кожного громадянина 

відіграє освіта. У нашому дослідженні ми намагалися простежити місце національного 

виховання в системі японської освіти. 

В основі японської філософії освіти лежать суто японські, класичні східні, а також 

запозичені із заходу світоглядні, етичні та поведінкові установки [3]. Зважаючи на 

різноманіття їх джерел, можна стверджувати, що японське світобачення є синтезом різних 

культур, що відображає також погляди на освіту та виховання молоді, які формувалися 

впродовж багатьох століть. 

Однією з найважливіших духовних якостей, якої навчають змалечку кожного японця, – 

це повага до свого ближнього. У країні Східного сонця вона глибоко вкорінилася. Це, 

зокрема, виявляється в тому, що навіть, коли її жителі повинні комусь відмовити, вони 

ніколи не скажуть: «Я цього  не зроблю», а натомість – «Мені дуже шкода, але…», щоб не 

образити ту людину, яка попросила про допомогу. Хоча факт відмови у проханні сам по собі 

є річчю рідкісною, адже у більшості випадків навіть незнайомець, який поспішає у своїх 

справах, спробує докласти всіх зусиль, щоб допомогти вам знайти потрібну вулицю [4]. 

Особливою пошаною в японському суспільстві користуються батьки і родичі загалом. 

Якщо в Америці та країнах Європи на такі свята як День народження чи Новий рік більшість 

людей проводять час із друзями чи своєю парою, то в Японії прийнято збиратися всією 

родиною за домашнім столом [1]. 

Варто відзначити, що у країні Східного сонця дуже високий рівень дисципліни, що 

розвивається у дітях вже з малих років. Якщо, до прикладу, один зі вчителів у школі сильно 

захворіє і не зможе прийти провести урок, то, замість того, щоб галасувати чи піти на 

прогулянку на цей час, учні у класах самі починають читати теорію з підручників, а тоді 

самостійно виконувати подані вправи у зошитах. 

Ще однією визначною рисою у характері японської нації є таке поняття як вабі-сабі 

(侘寂). Цю особливість менталітету неможливо описати одним словом. Це одночасне 

поєднання скромності, самотності, певного аскетизму, світлої меланхолії та непідробності. 

Вабі-сабі по-своєму описує красу того, що є неідеальним, непоказним, швидкоплинним. Це 

характерне сприйняття прекрасного, предметів мистецтва та природи у своїй справжній 

сутності, без різноманітних штучних прикрас. В основі цього лежать три істини: ніщо не 

вічне, ніщо не закінчене і ніщо не ідеальне. Це може виражатися, наприклад, у зачудованому 

милуванні квітами з усвідомленням їх невідворотного зів’ядання або в захопленні 
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старовинною спорудою – величною, проте занедбаною часом. Вабі-сабі – це вміння бачити 

красу в неідеальному, проте по-своєму прекрасному. 

Невід’ємною частиною життя більшості японців є працелюбність. Саме вона штовхає 

учнів вчитися, а дорослих – працювати. Причому це робиться далеко не лише для того, щоб 

заробити гроші чи отримати визнання, а й для того, щоб покращити умови суспільства 

загалом, вдосконалити світ та дати іншим приклад чинити так само. 

Ввічливість також є визначним показником миролюбного характеру японської нації. 

Замість того, щоб бездумно виплескувати агресію на оточення, переважна більшість людей 

намагається знайти причини виникнення конфлікту, відшукати шляхи його вирішення або, 

принаймні, не виказує свого незадоволення, щоб не погіршити ситуацію. Якщо людині 

неприємні якісь слова чи дії співрозмовника, вона радше віддалено натякне на це або й 

взагалі зробить вигляд, ніби не звертає уваги, ніж прямо про це скаже. Звичайно, не у всіх 

ситуаціях цей показник є позитивним, проте він дуже часто допомагає уникнути гучних 

сварок, скандалів та зберігає нервові клітини [2]. 

Доволі складно сказати однозначно, чи ці всі якості закладені в японцях на 

генетичному рівні, чи все ж є результатом невтомного виховання. Однак, як би там не було, 

варто завжди пам’ятати не лише про інтелектуальний, але й духовний розвиток особистості. 

Щодо морального виховання, то слід прагнути наблизитися до загальнолюдських цінностей, 

які усталювалися в різних народів протягом тривалого часу. Адже духовне багатство ніколи 

не втрачатиме свого значення в житті людини і, на нашу думку, завжди буде важливішим за 

гроші, владу чи будь-які матеріальні блага. 

Список використаної літератури: 

1. Дудік А. О. Морально-патріотичне виховання у сучасній Японії. Луганськ: нац. 

університет ім. Т. Шевченка, 2013. С. 7. 

2. Гузикова М. О. Бытовая культура и этикет народов мира: межкультурная 

коммуникация. Екатеринбург: Урал. ун-та, 2017. 121 с. 

3. Злогыстев А. Педагогическая мысль в Японии. URL: 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000006/st033.shtml (дата звернення: 5.03.2020. 

4. Х. Еґава, О. Покровська, М. Федоришин, С. Шітанада. みんなの日本語. Львів: нац. 
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http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000006/st033.shtml


 7 

Андрусишин Ольга (факультет педагогічної освіти) 

Наук. консультант  – доц. Мищишин І. Я.  

 

УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ 
 

У сучасних умовах активного реформування освітньої системи, формування нових 

освітніх парадигм, запровадження концептуальних засад Нової української школи виникає 

обґрунтована потреба застосування більш досконалих підходів до управлінського процесу. 

Стратегії і способи управління сучасними закладами освіти повинні базуватись на 

принципах демократизму, колегіальності, партисипативності, поваги до особистості. 

Гуманістичний характер управлінського процесу акцентує увагу на характеристиці особи 

керівника як об’єкта управлінського процесу, що зумовило еволюцію ролі менеджера від 

позиції єдиноначальності до колегіальності та делегування повноважень. Сучасний керівник 

змушений формувати новий імідж, людини яка має високі моральні цінності, фахову 

компетентність, організаторські здібності, запроваджує оригінальні методи підвищення 

ефективності та результативності управління. Окрім наявності ґрунтовних знань про правові 

норми, принципи, техніки, методи й прийоми управління, від сучасного керівника, перш за 

все, будуть вимагати умінь взаємодіяти з людьми, ставлення до своїх підлеглих як до 

рівноправних партнерів, які сприяють розвитку та успіху. Такі передумови допоможуть 

створити у колективі атмосферу взаємної довіри, долати конфлікти та вирішувати проблеми, 

що виникають у взаємовідносинах. Успіх управлінської взаємодії й налагодження 

партнерських стосунків значною мірою буде залежати від умінь керівника вести 

конструктивний діалог, комунікувати з підлеглими без бар’єрів та конфліктних ситуацій. 

Комунікативна компетенція керівника стає запорукою успіху, інструментом професійної 

діяльності, складовою професійного іміджу. Таким чином, розвиток у майбутніх менеджерів 

закладів освіти комунікативної компетентності в процесі їх освітньо-професійної підготовки 

стає вагомим й актуальним завданням. 

Метою нашого дослідження є визначення умов формування комунікативної 

компетентності майбутніх управлінців закладів освіти. 

Комунікативна компетентність допомагає людині в рамках професійної діяльності 

більш успішно адаптуватися, ефективно виконувати  свої професійні обовʼязки. [2]. 

Комунікативна компетентність є вагомою складовою професійної підготовки фахівців 

сфери «людина-людина» й зокрема менеджерів освіти. Комунікативні проблеми здебільшого 

полягають в тому, що працівники не вміють правильно виходити з конфліктних ситуацій, 

спілкуватися із врахуванням індивідуальних особливостей, організовувати взаємодію, 

співпрацювати з колегами. Причин таких недоліків може бути  багато, головна полягає в 
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тому, що в у вищих закладах освіти не достатньо уваги приділяється психології спілкування 

та розвитку комунікативних умінь у майбутніх менеджерів. 

Розвиток комунікативних здібностей необхідно вдосконалювати через формування 

комунікативних умінь, що лежать в основі професійної діяльності. Стихійне формування 

комунікативних умінь часто призводить  до авторитарного стилю поведінки, виникнення 

приватних конфліктних ситуацій, напруженості у відносинах між керівником і співробітниками, 

учнями, зниження успішності, небажання працювати, психічних травм, професійного вигоряння. 

Психологічні умови та перспективи розвитку комунікативної сфери майбутніх управлінців, 

педагогів та педагогів-психологів пов'язані з удосконаленням наявних комунікативних якостей 

особистості і розширенням її комунікативного потенціалу в процесі професійної підготовки. 

Розвиток комунікативної сфери особистості є найбільш успішним саме в студентському віці, 

коли певні комунікативні передумови вже сформовані, закладена база для повноцінного 

розвитку, але в той же час існує потенціал для їх подальшого поліпшення і вдосконалення. 

У студентів розвиток комунікативної компетентності багато в чому детермінований 

умовами освітньої ситуації. Крім того, розвиток комунікативних здібностей у студентів взо 

може бути оптимізовано при реалізації наступних умов: 

а) зовнішніх, до яких відносяться: 

- обовʼязкова постановка мети розвитку цих здібностей викладачами при 

здійсненні будь-якої з форм навчально-професійної діяльності зі студентами; 

- знайомство студентів з науково-теоретичними основами спілкування в курсі 

психолого-педагогічних дисциплін; 

- застосування різних форм активного соціально-психологічного навчання на 

заняттях; 

- участь студентів в спеціалізованих курсах в рамках дисциплін психологічного 

циклу; 

- включення студентів в систему більш широких соціальних відносин:  

 б) внутрішніх, в якості яких виступають: 

- наявність таких особистісних якостей, як товариськість, впевненість в собі, 

рішучість, здатність відстоювати свою думку; 

- розвиток позитивного самоставлення, почуття власної значущості; 

- потреба в спілкуванні [1]. 

Розвинені комунікативні здібності та вміння допомагають студенту, а згодом і 

фахівцеві подолати труднощі спілкування, визначають подальший успіх в професійної 

діяльності і сприяють карʼєрному зростанню. Комунікативна компетентність стає 

системоутворюючим фактором продуктивності управлінської діяльності в освітній сфері. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ВИВЧЕННЯ СИТУАЦІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Найважливішими завданнями освіти в Україні є підготовка освіченої, творчої 

особистості та формування її фізичного й морального здоровʼя. Для сучасного етапу 

розвитку початкової школи характерним є ускладнення змісту освіти, зростання обсягу 

необхідної інформації та зменшення часу, відведеного на її засвоєння, а також необхідність 

формування у дітей цілісної картини світу. В умовах сьогодення сучасні методи в освіті 

розглядаються як засіб, за допомогою якого може бути реалізована нова освітня парадигма. 

Така тенденція розвитку освітніх медотів безпосередньо зв’язані з гуманізацією освіти, що 

сприяє самоактуалізації й самореалізації особистості. 

Сучасна ситема освіти у пошуках шляхів, які б прививали зацікавленість школярів до 

навчання. Серед нових методів навчання, які апробують педагоги в сучасній початковій 

школі є використання базових технологій на проблемно-орієнтованому підході (Problem 

Based Learning (PBL). До цієї групи входять такі сучасні методи, як метод вивчення ситуацій 

(Case study), критичного аналізу (Fishbone), обміну думками (Metaplan) та розповідання 

історій (Storytelling). 

Серед перлічених методів на особливу увагу заслуговує метод вивчення ситуацій  або, 

як його ще називають, «кейс – метод». Він походить від англійського «case» – заплутаний 

або незвичний випадок. Вперше кейси були застосовані ще на початку XX ст. у сфері 

економіки, права та медицини. У 1921 році у Гарвадському університеті, цей метод 

застосували вперше для навчання студентів бізнес-дисциплін у 1921 році [2, с. 107].  

Найчастіше цей метод використовують під час роботи в групах (або підгрупах). 

Використання цього методу сприяє взаємному обміні інформацією між учнями, отриманні 

навичок роботи в команді, вмінні формулювати питання і аргументувати відповіді, 

максимально активізувати під час роботи комунікативні та творчі здібності учнів. 

Застосування кейс-методу також дозволяє сформувати високу мотивацію до навчання, 

розвиває у школярів вміння самостійно приймати рішення, знаходити правильні та 

оригінальні відповіді на проблемні питання. 
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На уроці вчитель пропонує учням структуровані кейси, які  включають у себе стислий і 

точний виклад ситуації з конкретними цифрами і даними. Як правило, кейси не мають 

єдиного рішення і дитина завжди може запропонувати свій варіант вирішення. Цінність кейс-

методу полягає в тому, що вона одночасно відображає практичну проблему й актуалізує 

певний комплекс знань, який необхідно засвоїти при вирішенні цієї проблеми. Тут також 

вдало поєднується навчальна, аналітична і виховна діяльність, що є діяльним і ефективним в 

реалізації сучасних завдань системи освіти. 

Діяльність учителя при використанні методу вивчення ситуацій передбачає два етапи: 

 перший етап являє собою складну творчу роботу зі створення кейса й питань для 

його аналізу. Кейс ‒ це спеціально підготований навчальний матеріал, що містить 

структурований опис ситуацій, запозичених з реальної практики [1]. Такий вид роботи 

здійснюється за межами класу. Це науково-дослідна і методична робота, яку дуже часто 

складно виконувати. Втім, добре підготовленого кейса не завжди вистачає для ефективного 

проведення заняття. Для цього необхідно ретельно підготувати методичне забезпечення, як 

для самостійної роботи учнів, так і для проведення уроку. Матеріал є наскрізним, відповідає 

нині діючим програмам початкової школи і передбачає різні види самостійної роботи учнів з 

інформацією; 

 другий етап передбачає безпосередню діяльність учителя в класі, де він виступає 

модератором уроку: організовує дискусію, підтримує діловий настрій у класі, оцінює роботу 

учнів і аналізує ситуації. 

Вимоги до створення кейсів (проблемних ситуацій): 

 навчальна проблема має бути повʼязана з матеріалом, що вивчається; 

 проблеми повинні представляти пізнавальну значущість; 

 проблемні питання повинні спиратися на колишній досвід і знання учнів; 

 основним своїм вмістом проблема повинна давати напрям пізнавальному пошуку, 

вказувати напрям до її рішення [3]. 

Кейси можуть бути представлені у паперовому вигляді (друковані ‒ графіки, таблиці, 

ілюстрації, діаграми) або мультимедіа-кейс чи відео-кейс (відео- чи аудіо матеріали). Це вже 

буде залежати від віку дітей та обладнання класу. 

При використанні методу вивчення ситуацій не даються конкретні відповіді, їх 

необхідно знаходити самостійно. Це дає можливість учням, спираючись на власний досвід, 

формулювати висновки, застосовувати на практиці отримані знання, пропонувати власний 

(або груповий) погляд на проблему. У кейсі проблема представлена в прихованому вигляді,  

і, як правило, вона не має однозначного рішення. Цей метод доцільно використовувати тоді, 

коли учні мають певний фундамент знань.  
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Під час використання  цього методу на уроці в учнів формуються такі навики:  

 аналітичні (вміння класифікувати, виділяти важливу інформацію від менш важливої, 

аналізувати, представляти та добувати нову інформацію, мислити чітко та логічно); 

 практичні (формування на практиці навичок використання теорії, методів та 

принципів); 

 творчі (генерація альтернативних рішень); 

 комунікативні навички (вміння вести дискусію, переконувати, використовувати 

наочний матеріал, кооперуватися в групи, захищати власну точку зору, переконувати 

опонентів, складати короткий та переконливий звіт); 

 соціальні (оцінка поведінки людей, вміння слухати, підтримувати в дискусії чи 

аргументувати протилежні думки, контролювати себе тощо). 

Практична значущість застосування методу вивчення ситуацій на уроках проявляється 

у вихованні всебічно розвинутої особистості, яка здатна швидше і якісніше засвоювати 

навчальний матеріал, швидко адаптуватися до різних умов сучасного суспільства, 

роз’язувати складні життєві ситуації.  
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЯКІСТЬ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

 

Розвиток сучасного суспільства, світової економіки переходить на якісно новий рівень, 

коли у досягненні високих соціально-економічних результатів вирішальне значення 

відіграють дієві знання й інформаційні технології, як важливі інструменти роботи зі 

знаннями. Розповсюдження інформаційних технологій та доступ до них визначають рівень 

інноваційної активності суб’єктів економіки, якість життя громадян. Провідними в здобутті 

освіти впродовж століть були університети, однак в традиційному інформаційно-знаннєвому 
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середовищі студенти отримують знання, які встигають застаріти до того, як з’являться в 

аудиторіях і бібліотеках. За оцінками експертів, актуальність нових знань зберігається 

протягом 3-5 років з моменту їх отримання для створення інновацій. Підтвердженням цього 

служать предмети, які оточують нас у повсякденному житті: мобільні пристрої, автомобілі, 

продукти харчування, інші матеріальні засоби у виробництві яких використовують новітні 

досягнення науки і техніки [1]. 

Нові інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) ведуть до зародження нового світу, 

де практично відсутні бар’єри для створення, обміну та розповсюдження знань. Це пов’язано 

з розвитком Інтернету та сучасних технологій, такими як Web 2.0, які мінімізують кількість 

етапів на шляху знань від їх створення до реалізації в інновації. На основі сучасних ІКТ 

створюється єдиний інформаційний простір, що включає бази даних ділової та наукової 

інформації, співтовариства професіоналів, споживачів, де знання вільно циркулюють, 

поглиблюються та передаються [2]. 

Перед вищою школою стоїть нове завдання – інтегрувати студентів у цей новий 

інформаційний простір, надаючи можливість доступу до актуальних знань і технологій, які 

будуть затребувані у професіях майбутнього. Водночас потрібно активно застосовувати 

освітні технології, які дозволяють викладачам навчати не тільки в аудиторії, а й за її межами. 

Відомо, що у багатьох країнах поняття «смарт-освіти» вже є стандартом де-факто. 

Концепція «смарт» в освітньому розрізі призводить до появи таких технологій як: розумна 

дошка, розумний екран, доступ до Інтернету з будь-якої точки світу [3]. 

Виокремимо головні принципи смарт-освіти [1]: 

1. Використання в освітній програмі актуальних відомостей для розв’язування 

навчальних завдань. Швидкість і обсяг інформаційного потоку як в освіті, так і в будь-якій 

професійній діяльності стрімко зростає. Існуючі навчальні матеріали необхідно доповнювати 

відомостями, котрі з’являються в режимі реального часу, щоб підготувати студентів до 

розв’язування нагальних практичних завдань, роботи в умовах реальної ситуації, а не на 

тренувальних прикладах і моделях. 

2. Організація самостійної пізнавальної, дослідницької, проектної діяльності студентів. 

Даний принцип є ключовим у підготовці фахівців, забезпечить їх готовність до творчого 

пошуку рішень професійних завдань, самостійної інформаційної та дослідницької діяльності. 

3. Реалізація навчального процесу в відповідному середовищі навчання. Освітнє 

середовище зараз не обмежується територією університету чи межами дистанційного 

навчання (LMS). Процес навчання повинен бути безперервним, таким, що включає навчання 

у професійному середовищі з використанням різних засобів професійної діяльності. 

4. Взаємодія студентів із майбутнім «професійним середовищем». Власне «професійне 
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середовище» розглядається не лише як замовник якісної підготовки фахівців, а стає 

активним учасником освітнього процесу. ІКТ дають студентам нові можливості для участі в 

роботі професійних співтовариств, спостереженнями за розв’язанням актуальних 

професійних завдань тощо. 

5. Гнучні освітні траєкторії, індивідуалізація навчання. Сфера освіти значно 

розширюються, залучаючи в освітню систему працюючих громадян; проходить зміна виду 

професійної діяльності, яка зумовлена інтенсивним розвитком технологій. Студенти, 

вступаючи в університет, як правило, добре знають і формулюють потребу в знаннях та 

якісній підготовці. Завдання університету – надати якісні освітні послуги відповідно до 

потреб і можливостей студентів. 

6. Різноманітність освітньої діяльності потребує представлення широких можливостей 

для студентів у вивченні освітніх програм і курсів, використання інноваційних інструментів 

в освітньому процесі, у відповідності з їх можливостями, здоров’ям, матеріальними та 

соціальними умовами. 

Отже, відбувається поступова зміна освітньої парадигми з традиційної моделі навчання 

до електронної (e-learning) і далі до смарт-освіти. Відповідно, змінюється роль університетів 

– від постачальника знань до створення інноваційного освітнього знаннєвого середовища, де 

студенти самостійно одержуватимуть нові знання за допомогою смарт-освіти. Забезпечити 

смарт-освіту здатний університет, у якому зусиллями викладачів, ІТ-фахівців, 

адміністраторів створено новий інформаційний освітній простір, що спрямований на якості 

процесів і результатів навчальної, науково-дослідницької, комерційної й іншої діяльності 

університету. 

Таким чином, запровадження смарт-освіти неминучий крок до нового етапу розвитку 

освіти на шляху забезпечення якості підготовки фахівців. Однак впровадження концепції 

смарт-освіти буде неможливою без накопиченого досвіду електронного навчання (e-learning). 

Основне завдання смарт-освіти – створити умови для отримання нової якості освітнього 

процесу, як продуктивної взаємодії студентів і викладачів на шляху до інновацій та прогресу. 

Застосування смарт-освіти потребує комплексного підходу, адже в основі лежить стратегічне 

рішення керівництва про створення та підтримки умов щодо розвитку смарт-освіти, що 

забезпечується окресленою стратегією університету чи дорожньою картою. Ефективність, 

що досягається студентами у процесі навчання, може включати інтеграцію в професіональне 

співтовариство, компетенції інноваційної проектної діяльності, практико-орієнтовані 

компетенції. Власне концепція смарт-освіти відповідає новій технологічній парадигмі 

сучасної освіти. 
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УЧАСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ  

У РОБОТІ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 

 

Проблема обдарованості в наш час стає все більш актуальною. Це насамперед 

повʼязано з потребою суспільства в неординарних творчих особистостях. Раннє виявлення, 

навчання і виховання обдарованих і талановитих дітей є одним із головних завдань 

удосконалення системи освіти. Проте недостатній рівень психологічної підготовки педагогів 

до роботи з дітьми, що виявляють нестандартність у поведінці і мисленні, призводить до 

неадекватної оцінки їх особистісних якостей та всієї їхньої діяльності. 

Нерідко творче мислення обдарованої дитини розглядається як відхилення від норми 

або негативізм. Експерименти, проведені в багатьох країнах світу, показали, наскільки 

складно перебудувати систему освіти, змінити ставлення педагога до обдарованої дитини, 

зняти барʼєри, що заважають розвитку її здібностей. 

Мета дослідження – аналіз участі керівника закладу середньої освіти України у роботі з 

обдарованими дітьми. 

Робота з обдарованими дітьми потребує від керівника закладу освіти певних 

методичних підходів щодо організації навчально-виховного процесу. Впровадження нових 

педагогічних технологій, новітніх форм та методів, що сприятимуть виявленню, підтримці та 

розвитку обдарованості, а також здійснення допомоги як педагогам, так й учням у розкритті 

власних здібностей талантів, допомога у набутті навичок дослідницької роботи, розвиток 

ініціативності, вміння здійснювати творчий пошук. 

Дослідженню сутності та функціональних аспектів управлінської діяльності 

присвячено праці М. Гриньова, Н. Завгородньої, О. Ігнатович, Л. Кравченко, Т. Шамової, 

В. Бондарь, П. Третьякова, М. Поташник,та ін. 

Важливим є процес взаємодії керівника закладу середньої освіти з обдарованими 
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учнями, у якому керівник здійснює раннє залучення школярів до науково-пошукової 

діяльності, орієнтує обдарованих учнів, щодо визначення майбутньої сфери професійної 

діяльності; проявляє своєрідний характер педагогічної взаємодії; надає учням права вибору 

найбільш значущих для них видів освітньої діяльності; стимулює процес їх самовизначення 

та самореалізації. 

Навчання обдарованих дітей повинно здійснюватися базуючись на сукупності 

взаємозв’язаних організаційно-педагогічних умов. В результаті проведеного аналізу науково-

педагогічної літератури, можна виявити такий комплекс організаційно-педагогічних умов, 

що сприятимуть ефективній реалізації здібностей учнів в умовах закладу середньої освіти: 

- організація роботи зі здійснення соціально-педагогічної та психолого-педагогічної 

діагностики обдарованих дітей (виявлення обдарованих дітей; визначення виду 

обдарованості; створення спеціального реєстру, банку профілей обдарованих дітей, 

регулярна діагностика з метою визначення потреб обдарованих дітей, особливостей і 

труднощів); 

- організація корекційно-розвивальної роботи, створення програм на основі яких, за 

потреби, будуються рекомендації вчителям, батькам. 

- організація прогностичної роботи для попередження можливих проблем, труднощів 

розвитку обдарованих учнів; 

- організація соціально-педагогічної роботи з вирішення вікових завдань розвитку і 

соціалізації обдарованих школярів, їх самореалізації, розвитку субʼєктності в різних видах 

діяльності і в різних соціальних ролях. 

- організація діяльності з підтримки батьків обдарованої дитини, яку можна 

реалізувати наданням інформаційної, соціально-психологічної підтримки, залучення батьків 

до спільної діяльності; 

- організація роботи з підвищення професійної компетентності педагогів (вчителів-

предметників, класних керівників) у питаннях організації освітнього процесу для здібних, 

обдарованих, талановитих учнів.  

Організаційно-педагогічні умови роботи керівника закладу середньої освіти з 

обдарованими дітьми формуються з урахуванням таких принципів: 

- формування стосунків на основі співпраці; 

- організація навчання, яке передбачає врахування інтересів й здібностей учнів; 

- переважання проблемного підходу, самостійності учнів; 

- повністю гуманістична спрямованість (учнівське середовище, педагогічне 

середовище); 

- співпраця з позашкільними закладами освіти, іншими закладами освіти; 
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- розвиток позакласної діяльності на базі школи – створення гуртків, секцій, 

факультативів тощо;  

- організація конкурсів, конференцій, турнірів та інше [2]. 

Плануючи освітній простір, керівник закладу середньої освіти займається не лише 

розробкою діяльності школи, а й формує поле роботи для педагогів та учнів. При організації 

освітнього середовища керівник фокусується на різноманітності учнівського колективу 

школи, а отже – й на важливості диференціації, різноманітності форм, методів, засобів 

навчання, вибору вдалих моделей навчання. 

Керівнику закладу середньої освіти варто:  

- надавати можливості розвивати конкретні навички, таланти чи інтереси школярів;  

- забезпечувати право на широку та збалансовану навчальну програму;  

- поважати дитячі захоплення та інтереси, заохочуючи до дослідницької діяльності не 

лише оцінками;  

- забезпечувати розширення та збагачення діяльності школи, наприклад, регулярні 

заняття, змагання на рівні всієї школи, загальноосвітні ініціативи, що привертають увагу до 

школи інших освітніх організацій;  

- підтримувати шкільні поїздки, створення на базі школи гуртків, клубів, товариств 

тощо. 

Підтримка обдарованих учнів, як чітко вибудувана система кроків, має містити такі 

елементи:  

- створення обліку, банку обдарованих дітей; 

- увага до потреб кожного учня, навчання здійснюється шляхом диференціації;  

- ретельний моніторинг індивідуального прогресу;  

- заохочення до самостійності; можливість працювати не лише з вчителями, що є 

спеціалістами у вузьких галузях знань;  

- різниця в темпі, стилі та організації навчання учнів;  

- доступні позакласні заходи;  

- системи винагород, які цінують індивідуальні досягнення;  

- зв’язки з позашкільними закладами та іншими закладами освіти. 

Вчитель – особа, що безпосередньо співпрацює з усіма учнями, зокрема й з 

обдарованими школярами. Саме тому, керівнику закладу середньої освіти важливо 

пам’ятати, що: 

-  вчителі повинні бути вмотивованими у своїй діяльності, тому, перш за все, їх 

потрібно цінувати, підтримувати та поважати. Зокрема, повсякденне робоче середовище 
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діяльності вчителя – уся територія школи, кабінети повинні бути безпечними, комфортними 

та привабливими; 

- вчителі повинні бути добре забезпечені навчальними ресурсами, необхідними для 

ефективного викладання; 

- вчителів не слід перевантажувати, особливо діяльністю, яка забирає у них вільний 

від роботи час; 

- вчителі повинні мати право на самостійність вибору форм, методів навчання, які 

найкраще підходять їм та їх учням; 

-  вчителі повинні мати можливості вивчення останніх досягнень та ідей у педагогіці, 

профілі їх викладання. 

- вчителі повинні відчувати себе частиною згуртованого колективу; 

- управління прогресом діяльності, кар’єрою вчителів повинно базуватися на 

показниках, що визначені як чіткі стандарти і зрозумілі усьому колективу [1]. 

Отже, для максимального розкриття здібностей учнів навчання має базуватися на 

забезпеченні рівних можливостей для кожного, створення  такого освітнього середовища, де 

поширена різноманітність форм, методів та засобів навчання. Використання 

диференційованого підходу в освіті означає визнання, що учні мають різні навички, сильні, 

слабкі сторони, інтереси, способи й стилі навчання. Диференційоване навчання передбачає 

адаптацію матеріалу, та врахування відмінностей у розвитку особистості кожного школяра. 

Керівнику важливо використовувати «Модель широкої участі», що має на меті розширення 

повноважень учнів, надання їм певних обов’язків, збільшення відповідальності. Тоді прогрес 

учнів ретельно контролюється, щоб визначити, чи потрібен їм більш спеціалізований та 

посилений контроль, чи ні. 

Список використаної літератури. 

1. Комісарова С. М., Ведмеденко Д., Білогорна М. Робота з обдарованими дітьми. 

Черкаси : Б. Б. К. , 2014. № 6. 90 с. 

2. Мельник М. Ю. Проблема обдарованості в теорії і практиці вітчизняної педагогіки в 

першій половині ХХ століття. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2017. №1(56). 

С. 10-13. 

 

 

Гула Олена (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 

кафедра педагогіки та методики початкового навчання) 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ УРОКІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Пошуки шляхів удосконалення системи освіти в школі спричинили до відродження такого 

методичного явища, як інтеграція навчання, що поступово переходить із дискусії в практику. 
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В Україні принцип інтеграції проголошений основним принципом реформування 

освіти поряд із принципами гуманізації та диференціації [1]. За кордоном розробляється і 

впроваджується безліч освітніх технологій, що базуються на інтегрованих підходах. Проте 

питання, що таке інтеграція, залишається доволі суперечливим; проблеми впровадження 

інтеграції у навчально-виховний процес мало досліджені. Слово інтеграція походить від 

латинського integratio – цілий, у перекладі означає відновлення, відбудова, наповнення. У 

довідковій літературі цей термін тлумачиться як об’єднання в єдине ціле раніше ізольованих 

частин, елементів, компонентів, що супроводжується ускладненням і зміцненням зв’язків та 

відношень між ними. Категорію інтеграції пов’язують із виникненням якісно нових аспектів, 

трансформацією об’єктів, які з’являються в результаті утворення та взаємопроникнення 

істотних зв’язків між речами, процесами, явищами та визначають їх функціонування. Про 

важливість інтеграції знань неодноразово наголошувалося у прогресивній педагогіці. Спроби 

здійснити інтеграцію ми знаходимо ще у Аристотеля, Демокріта, Піфагора, Платона та інших 

античних філософів. В епоху Відродження вчені, виступаючи проти схоластики у навчанні, 

підкреслювали важливість формування у школярів цілісних уявлень про взаємозв’язок 

природних явищ. Концепція інтеграції освіти була запропонована Я.-А. Коменським, який 

вважав, що для формування системи знань важливо послідовно встановлювати зв’язки між 

навчальними предметами («Усе, що знаходиться у взаємозв’язку, повинно вивчатися в 

такому ж зв’язку»). 

У «Великій дидактиці» яскраво відображаються ідеї неподільності навчання і 

виховання, всебічного розвитку особистості, тому що «учні повинні не лише здобувати 

знання, а й формувати свою натуру» [3, с. 9]. А у відомій праці «Провісник загальної 

мудрості» Я.-А. Коменський намагався викласти систему тогочасних завдань і при цьому 

створити сприятливі умови для опанування їх всіма людьми, незалежно від стану, віку і 

статі.  

Не втратили актуальності і думки Д. Локка про доцільність наповнення змісту одного 

предмета фактами інших [4, с. 39]. 

Інтегрований урок об’єднує блоки знань із різних навчальних предметів, тем навколо 

однієї проблеми з метою інформаційного та емоційного збагачення сприймання, мислення, 

почуттів учнів, що дає змогу пізнавати певне явище різнобічно, досягати цілісності знань. 

Такий урок спрямований на розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, 

відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах. 

Мета інтегрованих уроків: 

- створення передумов для різнобічного розгляду певного об’єкта, поняття, явища; 

- формування системного мислення; 
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- збудження уваги; 

- формування позитивно емоційного ставлення до пізнання; 

- формування творчих пізнавальних здібностей учнів; 

- виявлення здібностей учнів та їх особливостей; 

- формування позитивно емоційного ставлення до пізнання; 

- формування творчих пізнавальних здібностей учнів; 

- виявлення здібностей учнів та їх особливостей; 

- формування навичок самостійної роботи школярів з додатковою довідковою 

літературою, таблицями міжпредметних зв’язків, опорними схемами. 

Підвищення інтересу учнів до матеріалу, що вивчається; 

- ефективна реалізація розвивально-виховної функції навчання; 

- формування особистості, здатної розв’язувати складні життєві проблеми [2, с. 13]. 

Однією з найважливіших проблем сучасної освіти являється помітне зниження 

зацікавленості учнів до навчання. Оновлення змісту освіти ХХІ ст. вимагає розв’язання 

складної проблеми, як перетворити гігантський масив знань в індивідуальне надбання та 

знаряддя кожної особистості. Адже світ «інформаційного вибуху, який формує нові 

взаємовідносини між дитиною і знаннями, стає все складнішим, тому молодь потребує 

вміння розв’язувати складні проблеми, критично ставитися до обставин, порівнювати 

альтернативні точки зору та приймати зважені рішення. Інтеграція здатна вирішити чисельні 

проблеми освітянської системи. Звичайно, система інтегрованого навчання ще недостатньо 

опрацьована, а тому неодноразово сприймається багатьма педагогами. Її повне теоретичне 

обгрунтування та запровадження у практику навчання – справа майбутнього. Але вже 

сьогодні є очевидним, що інтегроване навчання як ніяке інше закладає нові умови діяльності 

вчителів та учнів, є діючою моделлю активізації інтелектуальної діяльності та розвиваючих 

прийомів навчання. Інтеграція зобов’язує до використання різноманітних форм викладання, 

що має великий вплив на ефективність сприйняття учнями навчального матеріалу, вона стає 

для всіх її учасників школою співпраці та взаємодії, що допомагає разом просуватися до 

спільної мети. Сучасна педагогічна наука вважає інтеграцію одним з головних дидактичних 

принципів. 

Інтеграція вважається необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого можливо 

створити в учнів цілісну картину світу. Переваги інтегрованого навчання: 

- інтеграція пожвавлює навчальний процес; 

- економить навчальний час; 

- позбавляє від перевтоми. 

На інтегрованих уроках формуються наступні компетенції: 
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- ціннісно-смислові (розуміння мети уроку, важливості вивчення теми); 

- загальнокультурні (культура мовлення, почуття патріотизму, історичні дані про 

рідне місто); 

- інформаційні (робота з комп’ютером, вміння самостійно підбирати необхідний 

матеріал); 

- комунікативні (вміння працювати в групах, вислуховувати, спілкуватися, лояльно 

відноситися до людей з іншою точкою зору).  

Ідея інтеграції знань досить популярна в світі. ЇЇ освоєння, як показує практика 

зарубіжних країн (Болгарія, Угорщина, Фінляндія, Німеччина) та пошуки вітчизняної 

педагогіки, створює можливість формувати в учнів якісно нові знання, що характеризуються 

вищим рівнем осмислення, динамічністю застосування в нових ситуаціях, підвищенням їх 

дієвості й системності. Таким чином, інтегрування є якісно відмінним способом 

структурування, презентації та засвоєння програмного змісту, що уможливлює системний 

виклад знань у нових органічних взаємозв’язках. 

Інтеграція – це важлива умова сучасної науки й розвитку цивілізації в цілому. Адже 

нинішня стадія наукового мислення дедалі більше характеризується прагненням розглядати 

не окремі ізольовані об’єкти, явища життя, а їх більш чи менш широкі єдності. 

Інтеграція як вимога об’єднання в ціле певних частин чи елементів є необхідним 

дидактичним засобом, за допомогою якого можливо створити в учнів цілісну картину світу. 

Інтеграція змісту навчальних предметів не забезпечує предметної системи їх вивчення. Вона 

є важливим засобом її вдосконалення, подолання недоліків, поглибленого засвоєння знань 

про взаємозалежність між предметами. Такий підхід до навчання ґрунтується на необхідності 

забезпечення оптимального поєднання диференціації та інтеграції в освіті. Проблема 

інтеграції навчання і виховання в початковій школі важлива, сучасна як для теорії, так і для 

практики. На розвиток педагогічної ідеї процесу інтеграції істотно впливає прогрес 

наукового пізнання. На особливу увагу заслуговує проблема пізнавальної самостійності під 

час опанування знань з різних джерел інформації, уміннями і способами пізнавальної 

діяльності. Навчити дитину самостійно вчитися, сформувати вміння і навички творчої 

діяльності – одне з провідних завдань модернізації змісту освіти. Це завдання особливо 

актуальне для вчителів початкових класів, адже в цьому віці в дитини формується навчальна 

діяльність і вміння вчитися. Навчити вчитися означає зробити так, щоб уміння стало для 

кожного школяра не лише необхідністю, але й величезною радістю пізнання. У цьому учневі 

може допомогти тільки вчитель – майстер педагогічної справи, який настільки добре знає 

свою справу, що перш за все звертає увагу не на зміст того, що вивчається, а на учня, його 

розумову працю, його мислення, труднощі його праці. Щоб навчання було легким і бажаним, 
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важливо пропонувати такий зміст знань, що дитина не певному етапі розвитку своєї психіки 

може сприйняти найбільш зацікавлено, з найменшими труднощами. Тобто важливим є вплив 

пізнавального інтересу на результативність навчання в початкових класах [1]. 

Сьогодні головна мета школи: формування конкурентно спроможної особистості. 

Перші кроки для досягнення цієї мети закладають у молодшому шкільному віці, тобто 

випускник початкової школи повинен мати внутрішню спрямованість «Я можу вчитися» та 

внутрішню мотивацію «Я хочу вчитися». Це необхідні умови для продовження освіти в 

середній ланці. Чим вищим є рівень мотивації, тим більших результатів вона може досягти. 

Сьогодні вже неможливо навчати традиційно: у центрі навчально-виховного процесу має 

бути учень. Від його творчої активності на уроці, уміння міркувати, обгрунтовувати свої 

думки, спілкуватися з учителем, учнями класу залежить успіх у свідомому опануванні 

шкільної програми.  
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УНІВЕРСИТЕТ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ІНСТИТУЦІЯ  

В СУЧАСНОМУ ВИМІРІ 

 

Феномен університету є важливим атрибутом європейської цивілізації починаючи з 

часів пізнього Середньовіччя та, відповідно, отримує право бути предметом прискіпливої 

філософської рефлексії. Виникнення подібної інституції, що відповідає як за трансляцію вже 

існуючих знань, так і за створення знань нових, мало принципове значення в контексті 

стрімких та, часом, драматичних, цивілізаційних змін. Фактично, в кожну історичну епоху та 

в кожному культурному контексті можна ідентифікувати спроби власного осмислення та 

інтерпретації ідеї університету, а також основних форм, змісту, напрямів його діяльності та 

можливостей щодо їх подальшого реформування і вдосконалення. Реальною функцією 

університету, на думку фахівців, є ідеалотворчість. Відбувається це тому, що суспільство 

завжди потребує соціального інституту, здатного обʼєднати минуле, сьогодення і майбутнє, 
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забезпечити єдність таких чинників, як спадкоємність в культурі, успішна орієнтація людини 

в сучасному житті і його готовність наблизити майбутнє. Це стає можливим завдяки 

обʼєднанню в університеті трьох соціальних систем: освіти, культури і науки. Крім того, на 

сучасний університет покладається і місія забезпечення механізмів сталого розвитку 

суспільства. 

Аналізуючи реалії сучасного університетського життя, професор Ф. Альтбах визначає 

“ключові фактори змін”, які університет як соціальна інституція зазнає в ХХІ ст. Це масовий 

характер університетської освіти в більшості країн світу; вплив на освіту інформаційних та 

комунікаційних технологій; дебати навколо того, чи є університетська освіта приватним або 

ж суспільним благом; поява глобальної економіки знань [2, c. 11]. У своїй книзі, 

надрукованій у 2018 р., Ф. Альтбах скорочує цей перелік та ідентифікує дві основні рушійні 

сили світових освітніх змін – масових характер освіти та становлення глобальної економіки 

знань. Він формулює “залізні закони” перетворення університетської освіти на масову:  

1) погіршення, в середньому, якості університетської освіти, пов’язане зі зменшенням 

фінансових витрат та уваги до підготовки студента, а також, можливо, зі зниженням 

інтелектуального рівня середньостатистичного студента;  

2) посилення нерівності в світовому освітньому просторі – якщо ситуація в провідних 

університетах в середньому покращується, то у усіх інших, навпаки, погіршується. Більш 

того, виникають чисельні приватні інституції, орієнтовані на попит, які мають відверто 

неадекватний штат викладачів та погану матеріальну базу;  

3) диверсифікація системи освіти у відповідності з запитами ринку та потребами 

населення. Багато країн не провели відповідну диверсифікацію, що неодмінно прийдеться 

зробити в майбутньому;  

4) деградація якості академічної професії, яка перестає бути привабливою для 

“найкращих та найталановитіших”;  

5) драматичне поширення приватного сектору освіти, орієнтованого лише на 

отримання прибутку [2, c. 10]. 

У свою чергу, український дослідник С. Пролеєв стверджує, що, хоча в Україні за 

статистикою кількасот університетів, все ж “Україна не має жодного університету”. Вчений 

підтверджує це трьома головними пунктами  

1) невиконання громадянського покликання;  

2) зведення нанівець ролі університету як інстанції наукового пізнання;  

3) відсутність головного продукту університету – незалежного компетентного 

інтелектуала як важливого соціального персонажа.  

На думку С. Пролеєва, розум у сучасному українському суспільстві став заручником 
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потужних соціальних сил – грошей, насильства, держави, культурних стереотипів. Саме цим 

українське суспільство відрізняється від західної цивілізації, і “навряд чи така 

“самобутність” може тішити” [1]. 

Чи не означає це, що університет перестає бути соціально-педагогічним інститутом? Як 

зазначив Ю. Габермас, “інституція зберігає свою здатність функціонувати до тих пір, поки 

вона втілює в життя властиву їй ідею” [3, c. 25]. В цілому ж осмислення ідеї сучасного 

університету показує, що він є противагою тим тенденціям, які загрожують як його 

стабільності, так і розвитку суспільства. Стосовно до новітніх викликів часу це означає, що 

університет покликаний задовольняти потребу суспільства у формуванні нового типу 

професіонала: а саме професіонала-інтелігента, здатного в силу сформованих цінностей, 

набутих знань і навичок протистояти ентропії процесам в суспільстві. 
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ФАКТОРИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 

Професійний вибір – це завдання, яке постає перед усіма здобувачами освітніх послуг. 

Успіх цього вибору залежить від багатьох зовнішніх та внутрішніх чинників. Деякі з них є 

об’єктивними, інші – ні. Одні дають відчуття допомоги та підтримки, інші – нехтують 

особистими прагненнями особи. Варто навчитись контролювати вплив таких факторів і 

забезпечувати їх гармонізацію. 

Мета дослідження: визначити фактори, які впливають на процес професійного 

самовизначення учнів старших класів. 

У науково-педагогічній літературі наведено різноманітні класифікації факторів, що 

впливають на формування професійного самовизначення. 

Класифікація соціальних факторів на макро- і мікрорівні. Фактори макрорівня: 

соціальна структура і роль у цих механізмах освіти; мікрорівня – соціальне становище і 

освіта батьків, расова й етнічна приналежність, успішність навчання у школі. 

Класифікація факторів за характером дії на суб’єкт професійного самовизначення: 
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об’єктивні – дія яких має однаковий прояв в однорідних групах (етап навчання і професійна 

спрямованість); суб’єктивні – мають вияв в особистісних характеристиках учнів (рівні 

свідомості, цілеспрямованості дій). Соціально-психологічні фактори – пов’язані із строго 

індивідуалізованим впливом оточення (вплив близького оточення: сім`ї, друзів, учителів). 

Класифікація факторів на основі профорієнтаційної роботи: „внутрішні (особистісні): 

мотивація, задатки, рівень підготовки, соціально-демографічні умови; зовнішні, 

безпосереднього впливу на особистість і її професійне самовизначення: соціальні групи: 

сім'я, родичі, друзі, представники професій; засоби масової інформації; громадські (школа, 

позашкільні заклади); професійні навчальні заклади (заходи з профорієнтації); інформація 

служб зайнятості, екскурсії; загальна ситуація професійного самовизначення: потреба 

регіону у фахівцях, соціально-економічна ситуація, структура виробництва, наявність 

робочих місць, демографічна ситуація” [3, с. 35]. 

Взявши до уваги психологічний аспект професійного самовизначення, слід відзначити 

те, що більшість сучасних досліджень базовані на поглядах Е. Фромма, який розглядає 

професійне самовизначення як систему, яка містить три складники: „хочу”, „можу”, 

„потрібно”, що визначають внутрішню структуру самовизначення [4]. 

Науковець В. В. Синявський розглядав проблему чинників впливу на професійне 

самовизначення у цьому ж руслі. Серед факторів, які визначають механізми професійного 

самовизначення особистості, він визначає такі:  

а) „бажання, прагнення, наміри, ціннісні орієнтації (хочу) – загалом виконують 

спонукальну роль, забезпечують суб’єкт вибору енергетичною напругою;  

б) пізнавальні та інтелектуальні можливості (можу) – відповідають за планування та 

розгортання програми, інформаційне забезпечення діяльності;  

в) стійкі фізичні, психофізіологічні і характерологічні властивості (маю) – відповідають 

за виконавчу і регулятивну сторони особистості [2, с. 27].  

При цьому професійне самовизначення особистості зумовлене таким фактором як 

„потрібно”, що забезпечує виконання корекційної функції, являє собою трансформацію 

вимог, які висуває перед особистістю ринок праці. Від усвідомлення цих факторів, їх 

узгодження, якісних та кількісних характеристик, взаємодії залежить успішність 

професійного самовизначення, набуття тієї чи іншої професії й майбутньої професійної 

діяльності.  

Окрім описаних факторів, які можна вважати усталеними, в сучасних умовах 

збільшення інформаційних потоків й динамічних змін, особливого значення набуває 

поінформованість претендентів. Найбільш оперативними, легкодоступними засобами 

інформування сьогодні є інтернет-ресурси. За допомогою таких засобів формується 
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загальнодоступне інформаційне середовище, яке дає можливість об’єктивно оцінити той чи 

інший навчальний заклад, переглянувши сайти кожного із них, отримати швидку онлайн-

відповідь від консультанта, визначити перспективи освітньо-професійної підготовки.  

У сучасному світі освіта стає своєрідним продуктом, тому заклади освіти змушені дуже 

гнучко реагувати на вимоги ринку праці, аби бути конкурентними й змогти запропонувати 

найбільш привабливі послуги. Внаслідок таких дій ще одним фактором професійного 

самовизначення стає реклама. Жорстка конкуренція на ринку освітніх послуг змушує 

заклади освіти до активної маркетингової діяльності аби здобути свій сегмент ринку й 

залучити потенційних студентів. Рекламні проспекти часто переконують абітурієнтів у 

великих і надійних перспективах працевлаштування, високих заробітках й соціальному 

престижі професії [1, с. 57].  

Окрім згаданих факторів самовизначення, окремі вчені до їх переліку зараховують ще й 

статево-рольові стереотипи, які виникають внаслідок утверджених поглядів на статеву 

диференціацію професій. Внаслідок чого у суспільстві побутують уявлення про так звані 

чоловічі чи жіночі професії. 

В час науково-технічного прогресу, найбільш впливовим фактором виступають 

інтернет-ресурси. Зараз вони це одна із форм профорієнтаційної роботи, яка дає можливість 

об’єктивно оцінити той чи інший навчальний заклад, переглянути сайти кожного із них, 

отримати швидку онлайн-відповідь від консультанта, виділити перспективні можливості, які 

він відкриває перед учнем. Часто, молоді люди, які мають труднощі із професійним 

самовизначенням, через те що не були залучені до різного роду профорієнтаційних заходів, 

не володіють достатньою інформацією, відповідно не спроможні її критично осмислювати й 

аналізувати, схильні допустити помилку й обрати професію, що не відповідає їхнім 

особливостям, здібностям, а також не популярна на ринку праці. 

Отже, існують різноманітні класифікації факторів, які впливають на процес 

професійного самовизначення, які з кожним роком доповнюються та оновлюються. До 

факторів професійного самовизначення зараховують як усталені чинники, так і новітні 

засоби, зважаючи на час інформаційно-комунікативних та цифрових технологій. Така 

сукупність формує динамічну групу, що модифікується під впливом соціально-культурного 

розвитку й технічного прогресу, і дає змогу системі профорієнтаційної роботи відповідати 

вимогам та викликам сучасного суспільства. 
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Івануха Тетяна (факультет педагогічної освіти) 

Наук. консультант – доц. Біляковська О.О. 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ 

 

У сучасних умовах розвитку європейської спільноти якість освіти є однією з основних 

складових освітньої реформи усіх країн-учасниць Болонського процесу. Саме тому 

забезпечення якості вищої освіти є пріоритетним завданням освітньої політики кожної 

розвиненої країни. 

В «Енциклопедії освіти» зазначено, що якість освіти – комплексна характеристика, яка 

відображає діапазон і рівень освітніх послуг, що надаються системою освіти відповідно до 

інтересів особи, суспільства і держави [2]. У Всесвітній декларації про вищу освіту для ХХІ 

століття, що була прийнята 1998 р. на організованій ЮНЕСКО Всесвітній конференції з 

вищої освіти, якість у галузі вищої освіти трактується як багатовимірна концепція, яка 

«повинна охоплювати всі її функції і види діяльності: навчальні й академічні програми; 

наукові розробки і стипендії; комплектацію кадрами; студентів; будівельні споруди; 

матеріально-технічну базу; устаткування; роботу на благо суспільства й академічне 

середовище» [4]. 

Зазначимо, що широкомасштабні реформи, які проходили впродовж останніх 

десятиліть у системі освіти європейських країн були спрямовані на забезпечення якості 

вищої освіти. Зокрема, у Болонській декларації 1999 р. зауважується, що одним із 

найважливіших напрямів освітньої діяльності країн – учасниць Болонського процесу є 

співробітництво у галузі забезпечення якості вищої освіти через розробки відповідних 

критеріїв і методологій оцінки, що виступає основою для формування європейського 

простору вищої освіти [5]. 
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Так, Велика Британія, Франція та Нідерланди були першими європейськими країнами, 

що розпочали процес із забезпечення якості вищої освіти. З 1985 р. в цих країнах була 

впроваджена формальна оцінка якості вищої освіти. У 2004 р. Європейська комісія 

запропонувала «п’ять кроків для забезпечення якості», що визначають: 1) створення всіма 

закладами вищої освіти внутрішніх систем забезпечення якості; 2) появу незалежних 

акредитаційних агентств з питань забезпечення якості; 3) включення національних агентств в 

європейський реєстр акредитаційних агентств із забезпечення якості та визначення умов 

реєстрації; 4) можливість для закладів вищої освіти обирати з реєстру агентство, яке 

відповідає його профілю та потребам; 5) прийняття результатів оцінки агентств офіційного 

реєстру як основи для рішень з ліцензування та фінансування, включаючи право на гранти 

для студентів [4]. Окрім того зазначимо, що в основу Європейської системи забезпечення 

якості освіти покладено такі основні принципи:  

- висока якість наданої вищої освіти є пріоритетом для всіх суб’єктів (здобувачів, 

закладів вищої освіти, роботодавців, держави загалом); 

- широка автономія закладів вищої освіти повинна відповідати їх готовності нести 

відповідальність за прийняті рішення;  

- зовнішня система якості надання освітніх послуг функціонує виключно з метою 

дотримання прав здобувачів вищої освіти та не повинна надто ускладнювати роботу 

освітніх закладів. 

У 2015 р. було прийнято важливий документ, який окреслює основні положення та 

відіграє провідну роль у розвитку національних систем забезпечення якості вищої освіти – 

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти 

(ESG). ESG ґрунтуються на таких чотирьох принципах забезпечення якості у EHEA: 

 заклади вищої освіти несуть первинну відповідальність за якість вищої освіти, що 

надається;  

 забезпечення якості відповідає різноманітності систем вищої освіти, закладів вищої 

освіти, програм і студентів;  

 забезпечення якості сприяє розвитку культури якості;  

 забезпечення якості враховує потреби та очікування студентів, усіх інших 

стейкхолдерів та суспільства [3]. 

Україна, як повноправний учасник Болонського процесу, взяла на себе зобов’язання 

проводити роботу з приведення якості національної освіти у відповідність до європейських 

стандартів та узгодження нормативно-правових змін у системі вищої освіти згідно зі 

стандартами і рекомендаціями Європейського простору вищої освіти. 

Поступальні зміни у забезпеченні якості вищої освіти розпочалися із імплементації 
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головних засад Закону «Про вищу освіту» (2014). У Законі України «Про вищу освіту» 

зазначається, що «якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти» 

[1]. Згідно статті 16 Закону «Про вищу освіту» визначена система забезпечення якості вищої 

освіти, яка складається з: 1) системи забезпечення вищими навчальними закладами якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості); 2) 

системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів та 

якості вищої освіти; 3) системи забезпечення якості діяльності Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості 

вищої освіти [1]. 

Окрім того, ефективними інструментами забезпечення якості вищої освіти України 

слугують європейська та національна рамки кваліфікацій, зокрема Рамка кваліфікацій 

Європейського простору вищої освіти (2005), Європейська рамка кваліфікацій для навчання 

впродовж життя (2003), Національна рамка кваліфікацій (2011), а також імплементація 

систем внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості вищої освіти відповідно до 

Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості у Європейському просторі вищої 

освіти. 

Отже, в умовах інтеграції національних освітніх систем до європейського простору 

країни – учасниці Болонського процесу, заклали важливу основу для формування і зміцнення 

єдиного загальноєвропейського простору вищої освіти, створивши систему забезпечення 

якості вищої освіти та розробивши єдині критерії для її оцінки. Все це сприяє посиленню 

довіри до системи вищої освіти та має важливе значення для покращення її якості, 

модернізації підготовки фахівців, активізації академічної мобільності, забезпечення 

працевлаштування випускників закладів вищої освіти. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ  

У СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇНАХ 

 

Всі зміни, які відбуваються у соціально-економічній, політичній, науково-технічній та 

соціокультурній сферах, зумовлюють посилення ролі освіти дорослих у розвитку сучасного 

суспільства. Оскільки система освіти дорослих в Україні потребує реформування, створення 

сучасної законодавчої бази, запровадження умов для розвитку освіти впродовж життя, 

необхідно враховувати загальні тенденції розвитку освіти дорослих у європейських країнах 

та вивчати прогресивні ідеї зарубіжних країн.  

Навчання впродовж життя є важливим принципом освітньої політики у скандинавських 

країнах. ЇЇ метою є надання можливостей дорослим верствам населення розширювати свої 

професійні компетентності і розвиватися впродовж усього життя. Така політика сприяє 

підвищенню якості життя населення країни, збільшує можливості працевлаштування. Фахова 

компетентність і високий рівень кваліфікації є одними із основних чинників забезпечення 

високого економічного рівня скандинавських країн, професійної зайнятості та 

конкурентоспроможності населення. 

Метою дослідження є визначення особливостей організації та забезпечення освіти 

дорослих у скандинавських країнах. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що освіта дорослих у скандинавських країнах 

здійснюється рядом установ з різними завданнями і цілями, залежно від цільової групи, ролі 

та тривалості навчання. До основних провайдерів освіти дорослих в скандинавських країнах 

належать: асоціації освіти дорослих, народні вищі школи, школи дистанційного навчання, 

навчання на ринку праці, національні школи для дорослих, центри освіти для дорослих, 

кафедри безперервної освіти в університетах та коледжах, приватні інститути та школи. 

Розглянемо детальніше основні з них. 

Асоціація освіти дорослих – це добровільна організація, основною метою якої є 

навчання дорослих, і яка складається з двох або більше організацій-членів [1, с. 20]. До 

прикладу, у Швеції велика кількість навчальних курсів різного змісту, тривалості та 

інтенсивності є доступними для населення саме завдяки асоціаціям освіти дорослих. Деякі 

асоціації пропонують різноманітні курси з декількома рівнями, з формальними іспитами або 

без них та паралельними програмами навчання у системі державних шкіл. Інші асоціації 

присвячують свою діяльність навчанню дорослих для розвитку місцевих громад та сталого 

розвитку суспільства. Ще одним видом навчання дорослих, що забезпечується асоціаціями, є 

політична або культурна освіта, розвиток творчих здібностей та умінь. Асоціації, як 
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постачальники освіти дорослих, намагаються задовольнити освітні потреби різних цільових 

груп суспільства, зокрема мисливців, фермерів, дресирувальників домашніх тварин, 

інструкторів, вчителів музики, спортивних тренерів, домогосподарок, в'язальниць, теслярів 

та багатьох інших [2, с. 41].  

Народні вищі школи – це інтернатні школи, засновані на ідеї «навчання для життя», які 

зазвичай пропонують однорічні курси для молодих людей. Засновниками більшості 

народних шкіл є громадські або релігійні організації, незалежні фонди, територіальні округи 

тощо [1; 20]. Ці школи забезпечують дорослим можливість вивчати ті предмети, які їх 

цікавлять найбільше, та розвиватися як особистість у невеликому та згуртованому 

освітньому товаристві без жодних іспитів та оцінок. Народні вищі школи не видають 

дипломів. Вони є доповненням формальної системи освіти і мають на меті цілісний розвиток 

кожної особистості. Студенти отримують знання з тих предметів, які вони будуть 

використовувати в подальшому житті. Відсутність тиску щоденного оцінювання та здачі 

іспитів сприяє більшій мотивації студентів. Вони можуть обирати предмети та теми для 

вивчення, які стосуються мистецтва, театру, спорту, музики, розвитку творчості, засобів 

масової інформації та комунікації. Кожна народна вища школа пропонує унікальну освітню 

програму та перелік предметів відповідно до профілю школи та кваліфікації персоналу [2, 

с. 42]. 

Окрім цього, в скандинавських країнах є широко поширеним дистанційне навчання для 

дорослих. Дистанційні навчальні курси забезпечують уповноважені дистанційні навчальні 

заклади. Пропонуючи дорослим альтернативні та більш гнучкі шляхи здобуття освіти, 

дистанційні освітні заклади допомагають задовольнити потребу в безперервній або 

додатковій освіті і професійній підготовці. В університетах і коледжах значно зросла 

кількість пропонованих дистанційних навчальних курсів на основі ІКТ, а у 2004 році всі 

державні та великі приватні навчальні заклади придбали цифрові платформи для системи 

управління навчанням (LMS) [1, с. 20]. Отож, онлайн-освіта вже не є винятковою справою 

кількох спеціалізованих шкіл, а реальністю вищої освіти скандинавських країн загалом. 

Навчання для ринку праці спрямоване на забезпечення відповідності між попитом та 

пропозицією робочої сили. Таке навчання повністю фінансується державою і, як правило, є 

професійно-орієнтованим з метою забезпечення зайнятості населення країни. Головною 

цільовою групою навчальних курсів на ринку праці є безробітні, особливо ті, хто впродовж 

довгого часу залишався без роботи і потребує перекваліфікації. Також, таке навчання може 

включати мовні курси для іммігрантів, щоб допомогти їм підготуватися до інтеграції на 

ринок праці. Біженці, які отримали дозвіл на проживання та роботу, особи, які перебувають у 

в’язниці, люди з функціональними обмеженнями, які ще не досягли 20-річного віку можуть 
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за певних обставин проходити навчання на ринку праці. Працевлаштовані дорослі також 

можуть за певних обставин пройти навчання на ринку праці. Передумовою для цього є 

відсутність окремих професійних навичок у певній сфері, або бажання учасників розвивати 

власні бізнес-ідеї, відкривати свої власні компанії чи кооперативи [4].  

Сьогодні у скандинавських країнах все більше уваги приділяється взаємодії, співпраці 

та кооперації різних установ, які забезпечують освіту дорослих. Це найчастіше стосується 

державних організаторів та постачальників. Основними формами співробітництва є: обмін 

вчителями; скерування вступників один до одного (якщо постачальник не може 

задовольнити освітні потреби вступника); спільне консультування підприємств (наприклад 

щодо стратегії навчання дорослих); спільні освітні проекти, спільний маркетинг; співпраця 

на навчальних курсах довгої тривалості; спільне користування ресурсами; угоди щодо 

сегментації ринку освітніх послуг між декількома постачальниками одного типу; угоди про 

«співіснування», які не дозволяють сторонам «конкурувати один з одним до смерті» [3]. 

Система освіти дорослих у скандинавських країнах забезпечується низкою державних 

та приватних установ, які мають на меті підвищення рівня освіти дорослого населення, 

наповнення ринку праці висококваліфікованими працівниками, а також особистісний 

розвиток кожного громадянина. Важливим пріоритетом цих установ є співпраця, яка значно 

підвищує ефективність системи освіти дорослих у скандинавських країнах.  

Список використаної літератури:  

1. Ministry of Education and Research. Education – from Kindergarten to Adult Education. 

2007. 26 p. 

2. Sturla Bjerkaker. Adult and Continuing Education in Norway. Bertelsmann W. 2016. 69 p. 

3. Thematic review on adult learning. Denmark: background report. URL: 

https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/13594462.pdf (дата звернення: 30.04.2020). 

4. Thematic review on adult learning. Sweden: background report. URL: 

https://www.oecd.org/sweden/1892169.pdf (дата звернення: 29.04.2020). 

 

 

Кравчук Тетяна (факультет педагогічної освіти) 

Наук. консультант – доц. Ковальчук Л.О. 
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ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

 

Для успішного економічного процвітання країни та професійної самореалізації її 

громадян необхідно забезпечити якісну систему освіти. Адже саме ті громадяни України, які 

доведуть свій професіоналізм і конкурентоспроможність з громадянами інших країн, 

піднімуть рейтинг нашої держави. На нашу думку, для створення ефективної національної 
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системи моніторингу якості освіти необхідно врахувати досвід інших країн (зокрема, 

європейських). З цією метою було проаналізовано моніторинг якості освіти, як в Україні, так 

і в Європейському Союзі, оскільки наша держава взяла курс на Євроінтеграцію, яка є 

головним пріоритетом України з точки зору зовнішньої політики.  

В Україні з 2019 року триває реформа освіти, яка включає чотири етапи, зокрема 

реформу Вищої освіти, що передбачає «створення постійного покращення та забезпечення 

якості вищої освіти, яка відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору 

вищої освіти» [2]. У трактуванні Кабінету Міністрів України, це певного роду організація 

підтримки в рамках Європейського простору українським закладам вищої освіти у створенні 

системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, а також забезпечення зовнішнього 

контролю за якістю освіти в університетах. Необхідно затвердити нові стандарти вищої 

освіти, які вкорінюватимуться на засадах компетентнісного підходу, і ці стандарти 

гарантуватимуть забезпечення внутрішньої якості вищої освіти з боку університетів [2]. 

Згідно річного звіту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (за 

даними опитування за 2019 р.), «68% закладів задекларували існування повноцінної системи 

внутрішнього забезпечення якості, і решта (32%) — наявність окремих її компонентів (жоден 

заклад не зізнався, що не має ніяких інструментів забезпечення якості)» [1, с. 61]. Проте, як 

далі зазначається у тому ж документі, отримані дані не є свідченням того, що менеджмент 

якості освіти широко впроваджується в університетах нашої держави, оскільки більша 

частина закладів вважають ухвалення різних внутрішніх документів та внутрішню систему 

забезпечення якості освіти однаковим. Поряд з цим, 21 заклад здійснив «самоаналіз 

виконання національним закладом вищої освіти критеріїв підтвердження статусу 

«національного»» [1, с.61]. 

Позитивним є те, що в основу діяльності покладено досвід Європейського Союзу, 

зокрема «Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі 

вищої освіти (ESG)» [6], ухвалені 14–15 травня 2015 року Міністерською конференцією в 

Єревані, укладені Європейською асоціацією забезпечення якості вищої освіти, Європейським 

Союзом студентів, Європейською асоціацією університетів, Європейською асоціацією 

закладів вищої освіти, Міжнародною освітою, Конфедерацією європейського бізнесу 

«БІЗНЕС ЄВРОПА», Європейським реєстром забезпечення якості вищої освіти. Зі змісту 

цього документу випливає, що він має диспозитивний характер, оскільки вказані стандарти є 

рекомендаціями. Так, за якість вищої освіти несе відповідальність сам університет (за освітні 

програми та іншу діяльність). Саме тому необхідно аби зовнішній контроль у вигляді 

зовнішнього забезпечення якості освіти визнавав відповідальність закладу вищої освіти за 

якість освіти, що він надає. Щоб забезпечити зв’язок між зовнішнім і внутрішнім 



 33 

оцінюванням якості, зовнішнє оцінювання якості включає врахування стандартів. 

Ми бачимо, що поняття “відповідальність” має пряму прив’язку до понять “чесність” і 

“добросовісність”. Не ставиться питання про пониження у рівні акредитації чи інших 

заходах впливу. Зі змісту самого документу стає зрозумілим, що сприяння зацікавлених осіб, 

держави повинно бути безумовним: політики і процеси складають «основу узгодженої 

інституційної системи забезпечення якості, що формує цикл безперервного вдосконалення та 

сприяє підзвітності закладу. Вона підтримує розвиток культури в контексті якості, в якій 

стейкхолдери беруть на себе відповідальність за якість і залучені до забезпечення якості на 

всіх рівнях закладу» [3, с. 11]. 

Водночас питання відповідальності та імперативності невиконання покладених 

державою вимог до закладів вищої освіти залишається відкритим. Можна здогадатися, що 

інструмент впливу, вид відповідальності покладається на саму державу, яка інтегрувала 

Європейські рекомендації освіти до національних. Крім цього, інтеграція та співвідношення 

Європейських рекомендацій є неможливими без використання норм прямої дії Конституції 

України і Законів України. 

В Європі історично створилися дві моделі якості освіти: «англійська» і «французька». 

Перша модель «базується на внутрішній самооцінці академічної спільноти» [4], друга – на 

«зовнішній оцінці закладу вищої освіти з погляду його відповідальності перед суспільством» 

[4]. За таких обставин у Європі відсутня єдина система оцінки діяльності закладів освіти. 

Кожна країна має власні підходи до забезпечення моніторингу якості вищої освіти. 

Варто зазначити, що Європейською Асоціацією університетів, Європейською 

Асоціацією вищих навчальних закладів, що не є університетами, і Європейським 

студентським міжнародним бюро [5] були розроблені стандарти і рекомендації щодо 

забезпечення якості освіти: “European quality assurance standards and guidelines” (ESG). Вони 

призначені для надання допомоги і визначення орієнтирів для закладів вищої освіти при 

розробці власних систем забезпечення якості освіти, а також для незалежних агенцій 

перевірки. Більше того, ці стандарти та рекомендації є основою для спільної діяльності 

закладу вищої освіти та агенцій із забезпечення якості освіти. 

Окрім цього, 4 березня 2008 року в Брюсселі (Бельгія) створено Європейський реєстр 

забезпечення якості (EQAR) [5], метою діяльності якого є надання доступу інформації щодо 

надійних агенцій із забезпечення якості освіти, а також сприяння підвищенню довіри 

студентів до закладу вищої освіти. 

Отже, у Європі розроблено стандарти забезпечення якості освіти, а також рекомендації 

щодо їх дотримання. Більше того, ця інформація знаходиться у вільному доступі, що, у свою 

чергу, дає можливість абітурієнтам обрати омріяний заклад вищої освіти та розуміти рівень 
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якості викладання у ньому. 

У підсумування можна зробити висновок, що на законодавчому рівні визначено 

поняття «якість освіти», створено органи контролю за якістю освіти, проте, не конкретно 

регламентуються критерії якості освіти та процедура проведення моніторингу якості 

результатів навчання студентів у закладах вищої освіти. За таких обставин неможливо 

визначити поняття “неякісна освіта” та питання відповідальності за неякісну освіту. 

Таким чином, моніторинг якості освіти в Україні потребує доопрацювання, а практика 

Європейського Союзу співвідноситься до українського моніторингу якості освіти як джерело 

освіти. Разом з цим, лише наші громадяни можуть створити інструменти та механізми 

моніторингу якості освіти в Україні, враховуючи свій унікальний менталітет, національні 

традиції вищого шкільництва, досвід країн Європейського Союзу. 
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УМОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

 ОРГАНІЗАТОРА ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

 

Майстерність педагогічної діяльності, як і будь-якої іншої, не має меж, не можливо 

виміряти її найвищий показник, вона характеризується особистісними і професійними 
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ознаками, умінням вчитися протягом життя і транслювати набутий найкращий досвід для 

ефективної організації певної діяльності.  

Актуальність проблеми висвітлено у низці психолого-педагогічних досліджень: 

проблеми організації освітнього простору висвітлено у працях О. Бартків, О. Биковської, 

В. Васильєва, В. Горобинко, В. Грановського, С. Диби, А. Дурманенко, Ю. Ждановича, 

Н. Заіченко, А. Калініченко, Б. Ломова, О. Філоненко та ін.; проблему формування 

педагогічної майстерності презентовано у працях М. Вашуленка, В. Заремби, Л.Ковальчук, 

Т. Конькової, Л. Нечепоренко, О. Савченко,  В. Сухомлинського, Е. Федорчук та ін. 

«До цього уроку я готувався все своє життя» — отримав відповідь В.О.Сухомлинський 

від директора школи, який майстерно провів урок. Відповідь цього директора відображає 

суть педагогічної майстерності і шляхи її досягнення.   

Одним зі складників майстерності є діяльність. Майстерність організатора освітнього 

простору визначається умінням швидко реагувати на зміни сьогодення в суспільно-

економічному розвитку країни (наприклад, як ефективно організувати освітній процес в 

умовах карантину).  

Керівник будь-якої ланки освіти, зрозуміло, що має мати відповідну освіту, на 

високому рівні знати освітні нормативно-правові документи, специфіку організації 

освітнього процесу цього закладу, постійно підвищувати й удосконалювати свою фахову 

компетентність, навчатися протягом життя, розвивати вміння співпраці і комунікації з 

колегами, постійно мотивувати їх до досягнення результатів спільної педагогічної 

діяльності, володіти нормами сучасної української літературної мови, а також нормами 

ділового писемного мовлення. 

Майстерність не може мати меж удосконалення, а потребує постійного «шліфування» 

протягом усього життя, а саме: володіти знаннями, знати набагато більше, ніж вимагається, 

уміти застосовувати знання на практиці, передбачати і бачити проблемні моменти, знаходити 

шляхи розв’язання їх, реагувати на зміни і виклики, формувати колектив, постійно вчитися 

для удосконалення набутого і здобуття нового.  

На основі аналізу науково-педагогічної літератури та досвіду роботи визначимо умови 

педагогічної майстерності організатора освітнього простору. 

1. Власні переконання і цінності. Потрібно вірити в те, що робиш, і тоді можна 

очікувати на успіх справи. Поділяємо переконання «сродної праці» за Григорієм 

Сковородою: праця, яка близька до душі, приносить радість. Фахівцем, майстром своєї 

справи можна бути лише в одному, бо фахівець з усього — це фахівець з нічого. Потрібно 

глибоко знати тонкощі своєї професії, володіти нею. «Не так важливо, щоб людина багато 

знала, а щоб добре знала, не щоб знала напам’ять, а щоб розуміла, не щоб їй до всього 
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потроху було діло, а щоб її щось особливо сильно зацікавило; як кажуть: «Щоб любив 

предмет» [1, с. 272-273]. Василь Сухомлинський стверджував, що важливою якістю вчителя 

є бажання пізнати, якщо чогось не знає; гірше, якщо вчитель переконаний, що знає все — 

такий вчитель немає перспективи до зростання у професії [2]. 

З-поміж цінностей виокремлюємо: справедливість, відповідальність, добросовісність і 

чесність, такт і культуру спілкування. 

Справедливість: «як поєднання поваги з вимогливістю» [3, с. 496] особисте ставлення 

керівника до колег, сприйняття або несприйняття з якихось особистих причин, актуальні або 

минулі конфлікти не мають впливати на професійну діяльність і спілкування. 

Справедливість ґрунтується на професійному баченні, яке не спотворюється якимись 

образами. Як приклад наводимо таке: інколи керівник навантажує і розподіляє професійні 

завдання, які не відповідають можливостям і фаховому рівню колеги задля того, щоб 

показати, хто головний або принизити колегу, показавши, що той не може виконати 

завдання. Це є показником несправедливості і непрофесійності керівника.  

Ще однією цінністю вважаємо відповідальність під якою розуміємо, що кожен учасник 

освітнього процесу має максимально якісно виконувати свої обов’язки. Якби кожна людина 

у світі відповідально виконувала свої обов’язки, то ми б не мали потреби відстоювати свої 

права. І ще «відповідальність — це відповідальність перед кимось і за когось» [2, с. 443]. 

Не менш важливими є добросовісність і чесність: лише будучи чесним самим зі собою, 

зможеш бути чесним і з іншими. У кожній людині потрібно бачити, у першу чергу, 

особистість, а не засіб досягнення мети [2; 3].  

2. Педагогічний такт і педагогічна культура. Януш Корчак у поняття такту вкладає 

«вміння підійти до людей: серцем або розумом, людина розуміє, кому що треба, і охоче 

пропонує свою допомогу» [1. с, 278-279]. За В.Сухомлинським педагогічна культура — це, у 

першу чергу, глибокі знання свого фаху [2; 3]. Педагогічний такт і культура визначаються також 

і вмінням об’єктивно оцінювати дійсність, не впадати в крайнощі у професійній діяльності. 

Важливе значення у професійній діяльності має дотримання культури спілкування на 

розвиток позитивних міжособистісних взаємин. Етика і культура професійного спілкування 

виявляє повагу як до себе, так і до колег, дотримання ділового стилю спілкування., уміння 

слухати і чути іншого. У будь-якому колективі бувають непорозуміння або конфлікти. 

Визначаємо в таких ситуаціях прозорість у розв’язанні питань або проблем. Для цього 

важливо спочатку, перед прийняттям будь-якого рішення, почути тих, хто дотичний до 

конфліктної або передконфліктної ситуації за присутності учасників, щоб не вийшло «за 

спиною у когось». Це дасть можливість до розгляду ситуації з різних поглядів і об’єктивно її 

оцінити. Нас вчили говорити, але не спілкуватися. Тому важливо постійно підвищувати 
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культуру особистого і професійного спілкування у формах організації для колективу 

різноманітних тренінгів, майстер-класів тощо з розвитку ефективної комунікації.  

3. Здобуття авторитету засобом невербальної поведінки. «Авторитет — це не 

командування, а його значення — допомагати рости» [4, с. 23]. 

Розуміємо невербальну поведінку як зовнішній вияв внутрішнього єства, так званого 

стержня. Авторитет фахівця залежить від рівня його компетентності і людяності, що є 

внутрішнім складником. Невербальна поведінка є одним із багатьох чинників зовнішнього 

вираження тих якостей, які зможуть вплинути на набуття авторитету. Отож, до невербальної 

поведінки, яка може сприяти здобуттю авторитету серед авдиторії відносимо: привітну 

усмішку тоді, коли вона потрібна; вимогливий погляд або погляд розуміння; погляд 

схвалення або несхвалення; уміння «слухати» очима, щоб не тільки чути, але й почути 

інших; відсутність зовнішніх бар’єрів (стіл, кафедра, зайві предмети в руках, уникання 

погляду тощо). І головне — це вміння як вербально, так і невербально дати зрозуміти 

аудиторії, що весь час, який педагог буде з ними працювати, саме вони є важливими для 

нього. Таким чином, те, що і як буде сказано і зроблено для аудиторії має бути зрозуміло, що 

педагог не себе показує, не вихваляється і не шукає аплодисментів, а перебуває в постійному 

пошуку того, чим саме може бути корисним для них. 

4. Педагогічні дії щодо формування позитивного професійного іміджу. На 

формування позитивного іміджу впливає якість його складників: внутрішнього, зовнішнього, 

процесуального. 

Визначаємо такі педагогічні дії щодо формування позитивного професійного іміджу, 

які є підтвердженням зазначеного вище: підвищення компетентності (колеги мають 

«відчувати і бачити» якісне постійне професійне зростання); розвиток організаторських 

здібностей як керівника; об’єктивне ставлення до інших; вимогливість і дисциплінованість 

до себе і до колег; формування чіткої професійної позиції. 

Отже, зазначені нами умови сприяють підвищенню професійної майстерності 

організатора освітнього простору. 
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Система освіти в Україні зараз реформується і для оцінювання якості реформ і 

підвищення якості надання освітніх послуг потрібно використовувати інструмент для їх 

оцінки. Впровадження нової освітньої політики у Україні під загальною назвою «Нова 

українська школа» вимагає застосування сучасних підходів до освітнього процесу і у 

дошкільній освіті.  

Запит на дослідження ефективності дошкільної освіти є у багатьох країнах світу, в тому 

числі і в Україні. Урядом України (Державною науковою установою «Інститут освітньої 

аналітики» у співпраці з Міністерством освіти і науки України) протягом останніх років 

проводилося «Всеукраїнське дослідження якості дошкільної освіти відповідно до виконання 

пункту 1.2.7. Оперативного плану Міністерства освіти і науки України на 2019 рік, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 р. № 61». 

Протягом листопада-грудня 2019 за підтримки Уряду Сполученого Королівства Великої 

Британії та Фонду розвитку ефективного врядування відбулися публічні консультації з 

питань забезпечення якості та доступності дошкільної освіти, які пройшли у 6 містах 

України. Результатом таких досліджень буде сформована нова освітня політика у галузі 

дошкільної освіти.   

Вимірюванням та оцінкою педагогічних параметрів і характеристик вивчає наука 

кваліметрія. Єльникова Г. В. визначає кваліметрію, як «наукову дисципліну, яка вивчає 

методологію і проблематику комплексних кількісних оцінок якості будь-яких об’єктів: 

предметів або процесів» [1]. Зазвичай кваліметричні дослідження базовані на експертному 

методі, використовують кількісне описування якості предметів або процесів. Сьогодні 

педагогічна кваліметрія (за методом Дельфі) використовує методи кваліметрії для кількісної 

оцінки психолого - педагогічних і дидактичних об’єктів. 

Дослідження щодо використання квлаліметричного підходу у освітній діяльності 

проводили українські науковці Г. Дмитренко, Г. Єльникова, О. Касьянова, З. Рябова, 

Г. Полякова, Г. Сухович.  

Для проведення педагогічної кваліметрії використовують педагогічну експертизу, за 

допомогою якої отримується колективна думка у формі експертного судження про 

педагогічний об’єкт. Для проведення групової експертної оцінки підбираються кваліфіковані 

професіонали-експерти. Протягом експертизи цикл опитування повторюється кілька разів. У 

підсумку отримується колективна експертна думка щодо певного педагогічного об’єкту. 
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Під час використання кваліметричного підходу визначають явище (об’єкт), 

окреслюють фактори та критерії, які допомагають розкрити це явище; визначити вагомість 

факторів, тобто їх пріоритетність та оцінити кожний критерій. Часто використання 

кваліметричної моделі оцінки якості дошкільної освіти можливе лише за наявності 

технічного забезпечення (комп’ютер) та бажанням педагогічного колективу закладу.  

Ефективним інструментом оцінювання якості освітнього простору закладів дошкільної 

освіти є рейтингова шкала оцінювання освітнього середовища дітей дошкільного віку 

розроблена Т. Хармс, Р. М. Кліффордом. Рейтингова шкала оцінювання освітнього 

середовища дітей дошкільного віку (The Early Childhood Environment Rating Scare- Revised) 

ECERS-R – це інструмент, який використовується для вимірювання задоволення потреб 

дітей та якості виконання наданої дітям програми. Шкала ECERS-R використовується для 

того, щоб побачити, чи перебувають у безпечному середовищі, чи забезпечуються 

можливості навчання, чи створюється середовище позитивних взаємовідносин, які необхідні 

для успішного навчання. Уперше шкала ECERS була опублікована у 1980 р. Дослідницькі 

установи в США та інших країнах використовували різні типи шкал ECERS для оцінки 

загальної якості. У процесі дослідження за цією шкалою виявили значні взаємозвʼязки між 

балами ECERS та освітніми результатами дітей, характеристиками педагогів [2]. 

Для того, щоб оцінки ECERS-R були значимими та справді репрезентативними щодо 

якості програми дошкільної освіти, шкала повинна бути виконана точно, з чітким 

розумінням того, що вимагає показник чи індикатор. У ECERS-R для оцінювання визначено 

сім категорій, які допомагають описати характеристики та вимоги освітньої програми: 

простір та опорядження (умеблювання, обстава), особиста гігієна, мовленнєвий розвиток, 

діяльність, взаємодія, структура програми, дорослі (батьки і персонал).  

Категорії мають практичну та концептуальну складову, які доступно пояснюють складні 

компоненти освітніх послуг для дітей дошкільного віку. У сім категорій включено 43 складових, 

більшість яких дозволяють досліднику вивчити якість середовища для дітей, які їм забезпечує 

освітня програма. Ці освітні результати включають важливі елементи, які потрібні для 

подальшого успішного шкільного навчання та назагал у дорослому житті (когнітивний розвиток, 

мова та соціальні / емоційні навички). Окрім цього деякі пункти розглядають залученість та 

участь дорослих у програмі: педагогічних працівників та батьків (комфортне, зручне середовище 

для персоналу, можливості професійного розвитку). Усі критерії оцінюються семибальною 

шкалою балів з описом: 1 (невідповідний), 3 (мінімальний), 5 (добрий), 7 (відмінний). Для 

кожного балу є один або декілька показників (індикаторів), які необхідно набрати при 

завершенні спостереження та оцінювання освітнього простору. Індикатор - це конкретна вимога, 

яка повинна бути оцінена «так» або «ні» або «не визначено» (не використовується). 
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Надзвичайно багато чинників впливають на опіку та освіту дітей дошкільного віку. 

Тому розробники шкали ECERS-R розуміють, що заклади дошкільної освіти не зможуть 

засвідчити у всіх показниках високі оцінки. Але вони переконані, що визначення сильних та 

слабких сторін допоможе визначити потреби у змінах та запланувати план змін для 

удосконалення освітньої роботи. Шкалу ECERS-R можна використовувати для різних 

завдань: покращенні якості освітньої програми, підвищення якості безпечного та освітнього 

середовища, мотивації для навчання, налагодження стосунків дітей, батьків, родин та 

громади. У більшості випадків визначення індикаторів потребує спостереження, а не 

опитування батьків чи педагогічного персоналу. 

До цього часу керівники освітніх закладів дошкільної освіти користувалися 

кваліметричним підходом для оцінювання якості дошкільної освіти, яка базувалася на 

експертному підході, а результати оцінювання фактично були основою для рейтингування 

закладів із відповідними наслідками. Оцінювання якості дошкільної освіти за шкалою 

ECERS пропонує дослідження не лише за допомогою експертів чи інспекторів, але й 

самостійно, у форматі самооцінювання. Результати, а особливо із низьким рівнем, які надає 

шкала ECERS стають підставою для планування змін, створення умов для позитивної 

динаміки розвитку закладу у подальшому. Тому оцінювання якості дошкільної освіти за 

шкалою ECERS вимагатиме від оцінювачів та зацікавлених у результатах сторін позитивного 

сприйняття низьких чи високих оцінок та аналітичного підходу до опрацювання таких 

результатів та планування стратегій покращення якості освітнього простору у дошкільній 

освіті.  

Отже, вибір ефективного достовірного інструменту оцінювання якості освітнього 

простору закладів дошкільної освіти покращить надання освітніх послуг у закладах 

дошкільної освіти. Адже діти дошкільного віку заслуговують на те, щоб перебувати та 

навчатися в якісних умовах, батьки мають бути упевненими, що їхні діти перебувають у 

безпечному здоровому середовищі та навчаються у якісному освітньому просторі. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ НУШ 

 

Гра – діяльність з розважальною або навчальною метою. Зазвичай ми привикли 

використовувати ігри лишень для розваги дітей. В наш час щоб залучити дитину до навчання 

варто зробити це навчання цікавим. Виконати це завдання нам допоможе методика 

впровадження інтелектуальних ігор у  навчання в початковій школі. Завдяки використання 

ігор на уроках, навчальний матеріал краще запам’ятається. Актуальність цієї проблеми є 

вкрай важливою в наш час тому, що розвиток технологій не стоїть на місті. В той же час 

освіта також набирає своїх обертів. Затвердження інтелектуальних ігор у ході навчання, 

розвитку і виховання буде доречним. 

Мета дослідження – дослідити досвід використання інтелектуальних ігор у навчально-

виховному процесі. 

У сучасній школі, де робиться ставка на активізацію та інтенсифікацію освітнього 

процесу, ігрова діяльність використовується у таких випадках:  

 як самостійна технологія для освоєння поняття, теми і навіть розділу навчального 

предмету;  

 як елемент широких технологій;  

 як урок або його частина;  

 як технологія позакласної роботи. 

Проте, на долю інтелектуальних ігор у освітньому процесі припадає лише незначна 

частина ігрової діяльності учнів. Крім того, можна спостерігати тенденцію збільшення 

чисельності дітей, які характеризуються недостатньою сформованістю інтелектуальних 

навичок і вмінь, негативним ставленням до інтелектуальної діяльності, відсутністю 

пізнавального ставлення до дійсності, що є показниками інтелектуальної пасивності. 

У вивченні ефективності інтелектуальних ігор в умовах школи особливе місце 

займають роботи В. Сухомлинського і В. Шаталова, які змістили площину теоретичних 

досліджень на вивчення конкретних особливостей впливу окремих видів інтелектуальних 

ігор на результати освітньої діяльності школярів. 

Особливе місце серед усього розмаїття ігор належить інтелектуальним іграм. Ймовірно, 

вираз «інтелектуальні ігри» вперше використали К. Гроос, який говорив про їх особливу 

функцію «доповнення» до існування людей, які займаються фізичною працею, і «класик» 

ігрології М. Лазарус, який розрізняв ігри, повʼязані з фізичною діяльністю, потягом до 

видовищ, азартні ігри й ігри інтелектуальні [2, c.44]. 
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У психолого-педагогічних дослідженнях, розглядаючи гру як провідний вид діяльності 

дитини, вчені виділяють загальні ознаки гри, які властиві будь-якій соціальній діяльності: 

цілеспрямованість, усвідомленість, активна участь; і специфічні ознаки гри. Вона є вільною 

від обов’язків перед дорослими сферою самодіяльності та самостійності дитини, оскільки, 

граючись, дитина керується власними потребами та інтересами. Кожній грі властива значуща 

для дитини мета. Навіть найпростіші ігри-дії з предметами мають певну мету. Ініціатива і 

творчість у різних іграх виявляється по-різному. В одних іграх творчість пов’язана з 

побудовою сюжету, вибором змісту, ролей; в інших – виявляється у виборі способів дії, їх 

варіативності [3, c. 309–310].  

У наукових дослідженнях поряд з терміном «інтелектуальні ігри» використовуються також 

терміни «розвиваючі ігри», «інтелектуально-розвиваючі ігри», «дидактичні ігри», «творчі ігри». 

На нашу думку, попри загальну схожість цих ігор не можна їх ототожнювати. Так, під 

розвиваючими іграми розуміють ігри, які спрямовують педагогічний вплив на розвиток 

конкретних психічних функцій особистості (уваги, пам’яті, уяви, сприймання, мислення тощо).  

Ігри, які проводяться у процесі навчання, називаються дидактичними іграми. За своєю 

суттю – це така форма організації навчання, виховання і розвитку особистості, яка 

здійснюється педагогом на основі цілеспрямовано організованої діяльності учнів [1, с. 100]. 

Сутність же інтелектуальних ігор полягає в переборюванні розумових труднощів. Зовні 

їх результатом є правильна відповідь або перемога у змаганні, а внутрішньо, і це головне – ті 

емоції й стани, які супроводжують інтелектуальний процес, набуття особистістю досвіду 

плідної розумової діяльності, інтелектуального самоствердження.  

Інтелектуальні ігри учать міркувати не тільки над позицією, яка виникла, але і переносити 

потім цю логіку в життя. Також інтелектуальні ігри учать раціональним діям, що необхідні для 

людей всіх професій. Тому недивно, що в багатьох країнах робляться спроби ввести викладання 

інтелектуальних ігор у освітній процес школи, щоправда, поки факультативно.  

Таким чином, інтелектуальна гра – це гра, в якій поєднання інтелектуальних емоцій і 

розумових операцій під час вирішення низки проблемних ситуацій, що виникають в процесі 

гри, дозволяє удосконалювати інтелектуальну самостійність учня початкової школи. 
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УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ ЯК ПРОБЛЕМА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

Управлінська діяльність та формування менеджерської компетентності завжди було 

актуальною проблемою для дослідження. Багато науковців стверджують, що поняття 

«управління» та «менеджмент» є тотожними, що зумовлено однаковим перекладом у 

словнику. Проте низка чинників засвідчує, що з цим погоджуватись не варто. По-перше, 

поняття «менеджмент» є значно вужчим за поняття «управління», оскільки воно позначає 

лише конкретний вид управління та конкретного керівника здійснення цього управління. По-

друге, менеджмент стосується різних складових роботи керівника-менеджера. Управління – 

це процес регулювання відносин між людьми, що розглядається в економічному, 

соціальному технологічному аспекті. За визначенням В.В. Ягупова, управління – це 

систематичний цілеспрямований вплив керівника (менеджера, командира, начальника, 

директора) на загальну систему або на окремі її складові на основі пізнання і 

цілеспрямованого застосування об’єктивних закономірностей, принципів, методів і засобів 

управління в інтересах забезпечення її оптимального функціонування і розвитку, досягнення 

поставлених управлінських цілей [4, с. 231]. 

Управління у сфері освіти значно відрізняється від інших видів управління суспільної 

діяльності. Значною мірою це проявляється в управлінні комерційними або виробничими 

організаціями, де на перше місце виступають аспекти створення матеріальних цінностей, 

забезпечення товарами та наданням різних видів послуг. Комерційна сфера надає «неживий» 

продукт, той, який є результатом прибутку. Освіта – це також певна сфера надання послуг, 

але послуги в ній надають можливість здійснювати управління у тій самій комерційній сфері. 

Відповідно до цього сформувалася методологія управління освітою. Методологія управління 

освітою як напрям пізнання управлінської практики в сфері освіти розвивається навколо 

управлінської діяльності та критичного мислення й охоплює сукупність таких компонентів: 

методологія освітнього менеджменту, методологія інформаційного менеджменту, 

методологія організаційного менеджменту, методологія менеджменту культури, методологія 

організаційної культури, методологія інноваційного менеджменту, методологія художньої 

діяльності, методологія інформаційної діяльності, методологія організаційної діяльності, 

методологія управлінської діяльності та ін. [1, с. 10]. 

Структура управління у сфері освіти складається з двох компонентів державного та 

громадського. Ефективність управління закладами освіти є запорукою формування 

підготовлених професійних кадрів, цінних для суспільства. На даний час у науковому 

середовищі вчені домоглися створення стилів управління. Існують централізована і 
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децентралізована системи управління у освіті. Багато науковців висувають ідею державно-

громадського управління освітою, що є актуальним на даний час розвитку професійної 

науки. В Україні управління у сфері вищої освіти здійснюється Кабінетом Міністрів України, 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, органами громадського та 

місцевого самоврядування, засновниками закладів вищої освіти, Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти. Цими органами здійснюється координаційна, аналітично-

прогностична контрольна діяльність у сфері управління освітою. «З метою забезпечення 

конституційного права на освіту в Україні необхідно вдосконалити законодавче регулювання 

та практику діяльності громадського контролю у сфері освіти. Адже у Законі України «Про 

освіту» державному контролю за навчальними закладами присвячується лише одна стаття, 

яка містить загальні положення» [2, с. 37]. 

Управлінська культура займає особливе місце у педагогічній діяльності та є 

складником педагогічної культури викладача. Формування якостей педагога як менеджера 

освіти відбувається у всіх закладах вищої освіти України. Така діяльність позитивно впливає 

на формування особистості молодого викладача. Відповідно до цього варто створити для 

самостійного обрання студентом стратегії своєї поведінки та формування власного 

алгоритму поведінки. Дослідники (зокрема, В. Ягупов, В. Свистун, М. Кришталь, В. Король) 

слушно зауважують, що сьогодні затребуваний такий управлінець, точніше – менеджер, який 

орієнтований на сучасні управлінські пріоритети, здатний до особистісної та професійної 

самоактуалізації й саморозвитку в управлінській діяльності, володіє різноманітними 

сучасними методиками, технологіями та засобами менеджменту, спроможний стати творчим 

суб’єктом управлінської діяльності в досить складних умовах функціонування сучасного 

українського суспільства [4, с. 230]. 

Однією з основних складників культури управління є організаційна культура. 

В. Харчишина вважає, що організаційна культура є частиною культури, яка властива 

організації як певній групі людей, діяльність яких свідомо координується з метою 

досягнення певних цілей [3]. Для того, щоб сфера освіти ефективно функціонувала в 

сучасних умовах її суб’єкти повинні володіти знаннями про організаційну культуру як один 

із провідних чинників модернізації системи освіти. Саме тому, організаційна культура 

суттєво впливає на ставлення працівника до роботи та на ефективність роботи закладів 

освіти. 

Організаційна культура відноситься до процесу управління. Вона має певну 

спрямованість та містить в собі організаційно освітню модель, яку вибирає заклад освіти. 

Менеджмент, як і організаційна культура, повинен бути чітко спланованим та 

систематизованим явищем. В органах управління освітою організаційна культура 
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побудована на філософських засадах. Це насамперед цінності та провідні принципи 

діяльності будь-якої організації. Діловий етикет та ділове спілкування є оптимальним 

засобом для створення гармонійних ділових відносин між усіма учасниками педагогічного 

колективу. В сучасних умовах основним принципом діяльності органу управління освіти є 

процес надання якісних освітніх послуг та забезпечення доступу до якісної освіти [3, с. 6]. 

Принципами управління освітою є толерантність та демократизм. Нерідко можна 

зауважити, що здійснення управління в українських закладах освіти має авторитарний 

характер, а це не може бути рушієм прогресу організаційної культури направленої на 

розвиток. Розуміння педагогом організаційної культури дозволяє вміти передбачити реакцію 

громадськості на власні дії, з’ясувати причини конфліктів у колективі, уникати протистоянь 

з колективом. Професійна підготовка працівників і керівників закладів освіти сьогодні не 

знаходиться на високому рівні. Процес нерідко обмежується передачею  теоретичних знань, 

що включені в загальній дисципліні менеджменту. Тобто, у майбутнього фахівця формується 

лише теоретичне уявлення про проблему, а не практичні навички для їх вирішення [3, с. 8]. 

Освіта України на сучасному етапі розвитку виходить на якісно новий рівень, 

зумовлений змінами у суспільно-політичному житті, формуванням нових концептуальних 

засад національної системи освіти і державними вимогами стосовно реформування освіти в 

Україні, спрямованими на підвищення загальної культури громадян. Управління є одним із 

важливих засобів функціонування освіти в сучасних умовах та інтеграції в Європейський 

освітній простір. Ця проблема потребує організаційно-педагогічних умов і шляхів 

реформування та оптимізації, що стане в нагоді під час впровадження результатів в 

управлінську та педагогічну практики. 
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Манчур Мар’яна (факультет педагогічної освіти) 

Наук. консультант – доц. Караманов О. В. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  

У СИСТЕМІ “МУЗЕЙ-ШКОЛА-УНІВЕРСИТЕТ” 

 

Організація взаємодії музейних закладів із закладами освіти посідає особливе місце у 

вітчизняних умовах, коли ми бачимо стрімкі процеси реформ у цій галузі знань, зумовлені 

різними об’єктивними та суб’єктивними чинниками. 

Термін «музей» у перекладі з грецької мови означає місце, присвячене музам, дочкам 

богині пам’яті Мнемозіти, тобто святилище муз. Вважаючи їх покровительками науки і 

мистецтва, греки будували на честь їх храми, які називали мусейонами. 

Сьогодні музеї – це важлива скарбниця людської історії і культури, думки і праці, яка є 

осередком пізнання навколишнього світу. Щоденно вони відчиняють свої двері перед 

десятками тисяч громадян України та іноземних туристів, які прагнуть ознайомитися з 

культурними надбаннями й мистецькими шедеврами. 

Метою нашої розвідки є аналіз деяких особливостей організації педагогічної взаємодії 

музею із закладами освіти різного рівня, зокрема, школою та університетом. 

Закон України «Про музеї і музейну справу» від 29 червня 1995 р. № 249/95-ВР, що 

регулює суспільні відносини в галузі національної музейної справи, подає такі офіційні 

тлумачення основних понять, дотичних до музейної справи. 

«Музеї – це культурно-освітні та науково-дослідні закладки, призначені для вивчення, 

збереження та використання пам’яток природи, матеріальної і духовної культури, 

прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини. 

Музейна справа – це спеціальна галузь культурно-освітньої та наукової діяльності, яка 

здійснюється музеями з метою комплектування, збереження, вивчення й використання 

пам’яток природи, матеріальної і духовної культури. 

Однією з найважливіших функцій музею є освітня або культурно-освітня функція, яка 

дозволяє йому організовувати та розробляти спеціальні програми, проводити різні освітні 

заходи, майстер-класи у межах музейно-педагогічної діяльності. Зокрема, школа організовує 

навчання в музеї у формі уроків, семінарів, проектів, квестів тощо, або узгоджуючи свої 

заняття з навчальною програмою відповідних предметів, або реалізуючи засади 

неформальної освіти. 

Саме тому навчанню в музеї найчастіше притаманний неформальний характер, а не 

виключно дотримання принципів формального середовища класу, з якими ознайомлені 

більшість людей. Важливо уточнити різницю між формальним та неформальним 

середовищем навчання. 
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Так, у навчальних закладах установлені конкретні вимоги до учнів та студентів, 

використовуються підручники й чітко регламентовані навчальні предмети, а також тести для 

визначення рівня успішності. Усі вихованці є приблизно одного віку. Відвідувачі, які 

створюють неформальне середовище в музеї, мають різну мотивацію й самі обирають 

способи музейно-педагогічної діяльності. 

У свою чергу, університет у контексті взаємодії зі школою та музеєм акцентує увагу на 

підготовку майбутніх фахівців (музейних педагогів), здатних ефективно взаємодіяти з 

учнями в музейному просторі, а також сприяє поглибленню знань студентів у процесі роботи 

на музейній експозиції із застосуванням відповідних дидактичних форм, методів і засобів, 

які підвищують мотивацію до навчання. 

Як зазначають науковці, музейна педагогіка допомагає навчати вчителів, зокрема 

майбутніх фахівців гуманітарних дисциплін, кількома шляхами: 

 визначення міждисциплінарних зв’язків між академічною та неформальною 

освітою; 

 організація інтерактивних семінарів та практики навчання; 

 визначення методів і моделей взаємодії в умовах музейного середовища; 

 розробка мультикультурної компетентності у процесі освітньої підготовки [2]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що організація педагогічної взаємодії музею із закладами 

освіти різного рівня має певні особливості, зумовлені: 

 створенням нового середовища навчання; 

 широкою інтеграцією знань; 

 застосуванням різних способів міжособистісної комунікації; 

 ефективною взаємодію між академічною та неформальною освітою; 

 якісною підготовкою майбутніх фахівців (музейних педагогів) тощо. 
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Нагурська Христина (факультет педагогічної освіти) 

Наук. консультант – доц. Біляковська О.О. 

 

ПРОБЛЕМА УПРОВАДЖЕННЯ МОНІТОРИНГУ  

У ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Першочерговим завдання дошкільної освіти є забезпечення підростаючого покоління 

якісною освітою, тобто дати стійку основу для подальшого формування активної, 

самодостатньої, інноваційної особистості, яка здатна вчитися впродовж життя, орієнтуватися 

у швидкозмінних процесах, бути конкурентноспроможною на світовому ринку праці. 

Для того, щоби здобування освіти несло справді якісний характер, має бути забезпечена 

система якості вимог (мети, стандартів, норм) і необхідні якісні ресурси (освітні програми, 

кадровий потенціал, контингент дітей, матеріально-технічне забезпечення, фінанси тощо), 

тобто якість умов (вкладень у дошкільну освіту). Якість мети обумовлює критерії – 

обґрунтованість завдань, формування цілісного освітнього простору. При дотриманні цих 

критеріїв якості важливу роль відіграє якість освітніх процесів, що безпосередньо 

забезпечують розвиток дітей дошкільного віку. Саме тому, для підвищення показників якості 

надавання освітніх послуг, ключового значення набуває пошук нових підходів щодо 

підвищення якості й ефективності освітньої системи. 

Одним із таких підходів є упровадження моніторингу у заклади дошкільної освіти. 

Моніторинг якості дошкільної освіти дозволяє визначити успішність і результативність 

освітнього процесу відповідно до державних стандартів; сприяє підвищенню професійної 

компетентності педагогічних працівників; сприяє доцільному управлінню якістю стану 

освітнього процесу в закладі; прогнозує перспективи розвитку ЗДО та підвищує його імідж. 

У закладі дошкільної освіти моніторинг якості може бути здійснений за такими напрямами: 

моніторинг освітньої діяльності, моніторинг роботи з кадрами, моніторинг додаткових 

освітніх послуг, моніторинг управлінської діяльності, моніторинг взаємодії ЗДО та сім’ї [3]. 

Моніторинг якості освіти являє собою комплексну систему спостережень, оцінки та 

прогнозів, що спрямована на управління закладом дошкільної освіти та сприяє підвищенню 

його конкурентоспроможності. Моніторингові дослідження дозволяють точно та об’єктивно 

визначити рівень розвитку освітньої системи закладу і відповідність її згідно державних 

вимог. 

Основною функцією моніторингу є створення інформаційної бази, яка дає цілісне 

уявлення про якість освіти, яку забезпечує дошкільний заклад. Критерії оцінки якості 

результату освіти, науковці умовно поділяють на чотири групи: 

 критерії факту – кількісні показники; 
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 критерії якості – дають уявлення про глибину і міцність процесів, які відбуваються в 

дитини; 

 критерії ставлення – дають змогу робити висновки про мотиви поведінки і дії, про 

вибір, який здійснює дитина; 

 критерії часу – показують стійкість у часовому вимірі знань, умінь і навичок дітей, 

їхніх звичок, рис характеру тощо [2]. 

У літературних джерелах вказано, що для того, щоб моніторинг був чинником 

управління якістю дошкільної освіти необхідні відповідні умови, а саме: забезпечення 

суб’єктів освітнього процесу всіх рівнів достовірною інформацією, що дає уявлення про 

кількісні та якісні зміни в розвитку; включення до змісту моніторингу апробованих і 

коректних діагностик; порівняння отриманих результатів з досягненнями того ж суб’єкта в 

межах вимог до змісту освіти [1]. 

Варто звернути увагу на дослідження К. Крутій, стосовно створення системи 

моніторингу дошкільної освіти. Кожний заклад дошкільної освіти має постійно доводити 

свою привабливість, необхідність, іміджевий статус. Передусім це досягається високою 

якістю освітнього процесу. 

Основні положення у визначенні критеріїв якості освіти (К. Крутій, О. Янко): 

- якість умов, які забезпечують оптимальну життєдіяльність кожної дитини та 

стабільне функціонування колективу ЗДО; 

- якість освітнього процесу, яка проявляється у співпраці педагогів, дітей та їх 

батьків в досягненні цілей освітньої діяльності; 

- плануванні та організації різної дитячої діяльності з урахуванням інтересів та 

потреб дітей; рівності педагогів і дітей як партнерів в цій діяльності); 

- якість результатів.  

До критеріїв оцінки результатів дошкільної освіти, що засвідчують її якість, традиційно 

відносять: показники особистісного росту випускника закладу дошкільної освіти. Серед них 

виокремлюють сформованість базових якостей особистості та обсяг засвоєної в межах 

освітньої програми навчальної інформації; вмотивованість поведінки; дотепність та 

допитливість, загальний рівень підготовленості до навчання в школі. Результативність 

розвитку дитини дошкільного віку оцінюється за наявності таких ключових компетенцій як: 

соціальна, комунікативна, діяльнісна, здоров’язберігаюча, інформаційна.  

На думку Я. Коломинського, важливою ознакою якості закладу дошкільної освіти – є 

психічне здоров’я дитини. 

За наслідками моніторингу якості дошкільної освіти можна виявити: 

– відповідність (чи навпаки) статутних документів статусу ЗДО;  
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– урахування (чи навпаки) реальної соціальної ситуації, зв’язку з основними 

статутними документами річних планів;  

– відповідність сучасним вимогам перспективно-календарного планування, а саме: 

чи має місце дублювання статусних і додаткових програм, чи не використовуються 

програми, що не мають методичного забезпечення;  

– наявність (або відсутність) серйозної, планової роботи щодо розвитку кадрового 

потенціалу ЗДО;  

– відповідність (чи навпаки) психологічного супроводу розвитку дитини статусу 

дошкільного закладу і сучасній нормативно-правовій базі освіти [4].  

Отже, упровадження моніторингу у заклади дошкільної освіти дозволить виявляти як 

позитивні так і негативні сторони у навчально-виховному процесі, своєчасно на них 

реагувати, тим самим прогнозувати подальший розвиток та удосконалення практики 

навчання і виховання. 
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Поплавська Христина (факультет педагогічної освіти) 

Наук. консультант – доц. Лещак Т. В. 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В УМОВАХ НУШ 

 

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна 

мета – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки 

знання, як це відбувається зараз, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті. 

Освітній простір у сучасних дослідженнях розглядають як цілісну й динамічну систему, 

складне багаторівневе і багатофункціональне утворення, що в рамках єдиних базових 

стандартів забезпечує взаємозалежність та взаємодію своїх складових, і як складну 

ієрархічну структуру, піраміду просторів різних рівнів: глобального, континентального, 



 51 

окремої країни та регіону, локального (окремого закладу освіти), сімейного, особистісного 

[3]. 

Дизайн сучасного освітнього простору – один з ключових чинників оновлення школи. 

Нова українська школа передбачає зміни не лише у змісті освітніх програм, а в першу чергу 

– у ключових підходах до освітнього процесу. Шкільна освіта в Україні переходить від 

повідомлення інформації – до розвитку життєвих компетенцій, від одноманітного 

стандартизованого підходу – до дитиноцентризму та особистісної орієнтації, від педагогіки 

інструктажу та впливу – до педагогіки партнерства. Ці підходи вимагають також нової 

організації освітнього простору. Сучасний освітній простір гнучкий, наповнений, створює 

різноманітні можливості для різних видів діяльності, викликає радість, стимулює фантазію, 

мотивує до навчання [3]. 

Особливістю Нової української школи є, поміж іншого, організація такого освітнього 

середовища, що сприятиме вільному розвитку творчої особистості дитини. З цією метою 

змінюються просторово-предметне оточення, програми та засоби навчання. У Новій 

українській школі зростає частка проектної, командної, групової діяльності у педагогічному 

процесі. Відповідно урізноманітнюються варіанти організації навчального простору в класі. 

Крім класичних варіантів, використовуються новітні, наприклад, мобільні робочі місця, які 

легко трансформувати для групової роботи. Планування і дизайн освітнього простору школи 

спрямовуються на розвиток дитини та мотивації її до навчання. Освітній простір Нової 

української школи не обмежується питаннями ергономіки. Організація освітнього простору 

навчального кабінету потребує широкого використання нових IT-технологій, нових 

мультимедійних засобів навчання, оновлення навчального обладнання [3]. 

Відповідно до Концепції Нової української школи особливостями організації 

освітнього середовища у початковій школі є багатофункціональність простору для 

проведення різних форм роботи (ранкові зустрічі у колі, робота в малих і великих групах, 

фронтальна, групова та індивідуальна робота на уроках і в позаурочний час) та концентрація 

навчального простору в класній кімнаті навколо зазначених вище центрів/осередків. Таке 

предметне середовище має бути зручним і для вчителя, і для дітей. Воно здатне створити 

баланс між потребою вчителя щодо реалізації змісту навчальної програми, контролю 

досягнень учнів, координації їхньої діяльності та інтересами, потребами дітей у 

самовиявленні, саморозвитку. У ньому також забезпечується баланс між ініційованими 

вчителем навчальними видами діяльності й тими, що виникають за ініціативою дітей. 

Наявність у класному приміщенні різноманітних навчальних осередків/центрів за умови 

належного прямого і опосередкованого керівництва з боку вчителя допоможе дітям 

навчитися робити власний вибір, об’єднуватися для спільної діяльності, спілкуватися з 



 52 

однолітками і дорослими, ефективніше оволодівати новими знаннями та вправлятися у 

практичних навичках [3]. 

Освітній простір організовується таким чином, щоб учитель міг спостерігати за 

діяльністю дітей в усіх осередках, діти мали можливість безпечно переміщуватися і мати 

місце для зберігання особистих речей [3]. 

Нова українська школа проголошує базові демократичні цінності, серед яких – повага 

до прав людини, створення для дітей з особливими освітніми потребами рівних з іншими 

можливостей для здобуття освіти та інтеграції в соціум. Проектуючи розвивальне предметне 

середовище у навчальних кабінетах інклюзивних класів початкової школи, необхідно 

враховувати можливості зазначеної категорії учнів з метою забезпечення максимальної їх 

участі у шкільному житті. Способи адаптації предметного середовища класного приміщення 

залежать, насамперед, від специфіки нозологій цих учнів. Наприклад: для дітей, що 

перебувають в інвалідних візках, слід передбачити у навчально-пізнавальному та інших 

осередках розширені проходи між столами та іншими меблями, придбати спеціальні 

учнівські парти/столи, які дозволяють дітям пересідати до них з візків або зручно працювати 

за ними, сидячи у візках; для дітей зі зниженим зором важливо мати дидактичні матеріали, 

виконані більшим шрифтом, з малюнками більшого розміру і контрастності, рельєфні 

позначення на шафах, полицях, боксах, контейнерах з роздавальними матеріалами для 

самостійного використання; з метою зняття бар’єрів у спілкуванні з дітьми, які мають вади 

слуху, варто підготувати та розмістити на видному місці зображення основних знаків 

жестової мови. Облаштування всіх осередків класної кімнати відповідно до потреб учнів, що 

навчатимуться тут на засадах інклюзії, необхідно здійснювати з урахуванням рекомендацій 

фахівців з конкретної нозології ще до початку навчання таких дітей у даному класі [3]. 

НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, 

вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними 

громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують 

співпраця та взаєморозуміння [1]. 

За експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій 

перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, 

ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному 

середовищі та володіти іншими сучасними вміннями. Але українська школа не готує до 

цього [1]. 

Спосіб навчання в сучасній українській школі не мотивує дітей до навчання. Матеріал 

підручників затеоретизований, переобтяжений другорядним фактологічним матеріалом [1]. 

Потрібна докорінна реформа, що зупинить негативні тенденції, перетворить українську 
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школу на важіль соціальної рівності та згуртованості, економічного розвитку і 

конкурентоспроможності України [1]. 

Мета НУШ – виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні 

рішення та дотримується прав людини [1]. 

Замість запам’ятовування фактів та понять учні набуватимуть компетентностей. Це – 

динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших 

особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити 

професійну та/або подальшу навчальну діяльність. Тобто формується ядро знань, на яке 

будуть накладатись уміння цими знаннями користуватися, а також цінності та навички, що 

знадобляться випускникам української школи у професійному та приватному житті [2]. 

Кожна дитина – неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами 

та можливостями. Місія нової української школи – допомогти розкрити та розвинути 

здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і 

батьками [1]. 

В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, 

учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є 

добровільними та зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками освітнього 

процесу, відповідальними за результат [1]. 

Учитель – це людина, на якій тримається реформа. Без неї чи нього будь-які зміни 

будуть неможливими, тому один з головних принципів НУШ – умотивований учитель. Це 

означає, що наша мета – сприяти його професійному та особистому зростанню, а також 

підвищувати його соціальний статус [2]. 

Співпраця між усіма учасниками освітнього процесу – учителів, учнів, адміністрацій та 

батьків – наріжний камінь, який допоможе досягти всіх інших результатів. Адже тільки так 

можливо втілити головну мету: змінити освітнє середовище, впровадити навчання для життя. 

І врешті – зробити українську школу відкритою, цікавою та сучасною. 
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СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

 

Здійснення в Україні широкомасштабної освітньої реформи й упровадження Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» зумовили нові вимоги до особистості й діяльності педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти. В умовах реформування освіти педагогам 

надаються нові повноваження, що вимагає від них оволодіння новими компетентностями в 

процесі навчання і підготовки, серед яких однією із головних є управлінська компетентність, 

яка розглядається як готовність до управлінської діяльності, досягнення високих результатів 

в управлінні освітніми процесами, бажанням самовдосконалюватися, реалізовувати свій 

інтелектуальний, професійний, особистісний потенціал та здатністю адаптуватися до змін в 

процесі вирішення нетипових, нестандартних управлінських завдань. 

У працях сучасних науковців значну увагу спрямовано на дослідження формування 

управлінських умінь майбутніх педагогічних працівників (В. Андрущенко, Г. Васянович, 

І. Зязюн, В. Кремінь, М. Михальченко та інші). Важливі питання, що стосуються особистісно-

ділових та професійних якостей управлінців, розглядають у своїх працях такі зарубіжні та 

вітчизняні науковці: В. Маслов, В. Бондар, Р. Вдовиченко, Л. Васильченко, А. Гаврилюк, А. 

Файоль,Ф. Тейлор, А. Китов, В. Ургукін, Н. Шмельов, М. Лагунова, Н. Нижник, Л. Пашко та 

інші. Однак, незважаючи на значну увагу вчених до проблеми розвитку професійної 

компетентності менеджерів освіти, недостатньо дослідженими ще залишаються питання 

компонентів та змісту формування управлінської компетентності майбутніх педагогів.  

Отже, мета дослідження – визначити складові компоненти формування управлінської 

компетентності майбутніх педагогів для забезпечення ефективного та успішного управління 

освітнім процесом. 

Невід’ємною складовою професійної компетентності педагога є управлінська 

компетентність, яку розуміють як умову успішності управлінсько-педагогічної діяльності й 

спілкування, яка забезпечується готовністю і здатністю творчо і раціонально підходити до 

вирішення управлінсько-педагогічних завдань. Розглядаючи управлінську компетентність як 

складову професійної компетентності педагога, можна стверджувати, що вона включає в себе 

комплекс професійних ставлень, управлінсько-педагогічних цінностей, фундаментальних 

(базових) знань, норм з управління та освітнього менеджменту і навичок (компетенцій), які 

формують готовність і спроможність педагога сприймати й адекватно відповідати на 

професійно-педагогічні потреби.  
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Л. Скібіцька визначає управлінські уміння як застосування знань на практиці, 

трансформовані знання, які втілюються при здійсненні конкретних управлінських операцій 

[2, с. 78]. Г. Єльнікова зазначає, що управлінська компетентність потребує вміння добирати 

спеціальні знання для виконання конкретних управлінських дій, і виділяє групи знань, 

потрібні педагогові, серед  яких законодавчо‐нормативні, методологічні, загальнотеоретичні, 

організаційно‐технологічні, та необхідні уміння відповідно до загальних управлінських 

функцій: діагностико‐прогностичні, організаційно‐регулятивні та контрольно‐коригуючі [2, 

с. 79]. 

На підставі аналізу літератури (С. Вершловський, Л. Васильченок, Н. Губа, 

Г. Єльнікова, С. Королюк, І. Ісаєв, Л. Скібіцька, М. Смирнова) можна виокремити наступні 

управлінські вміння і навички, які повинні засвоїти студенти, для забезпечення в майбутній 

діяльності ефективного управління навчальним процесом: діагностико – прогностичні 

(вміння чітко визначати мету, цілі і завдання в ході навчального процесу; гностичні вміння 

як здатність аналізувати, порівнювати, узагальнювати, вносити корективи); організаційно – 

регулятивні (вміння самостійно приймати доцільні управлінські рішення з урахуванням 

психологічних особливостей конкретної ситуації); соціально – психологічні (вміння 

організовувати сприятливий психологічний клімат, підвищувати мотивацію); контрольно – 

коригувальні (вміння регулювати взаємовідносини й підвищувати згуртованість учнівського 

колективу, ліквідовувати конфлікти, координувати навчальну й пізнавальну діяльність учнів. 

Технологія формування управлінської компетентності педагога як науково 

обґрунтована модель діяльності з проектування, організації й проведення освітнього процесу 

характеризується цілеспрямованою, послідовною реалізацією засобів, методів, форм, 

прийомів, дій, операцій, що дозволяють отримати стійкий результат – теоретичну та 

практичну готовність до управлінської діяльності. Отже, управлінська компетентність – це 

складне індивідуально – професійне утворення, яке інтегрує в собі професійні теоретичні 

знання, практичні уміння, навички, професійно особистісні цінності і якості та забезпечує 

кваліфіковане здійснення управлінської діяльності [1, с. 197].  

Основні етапи формування управлінської компетентності майбутніх педагогів: 

1) мотиваційно-орієнтований (заохочення і покарання); 2) когнітивно-орієнтований 

(інформаційні години, диспути і дискусії на загальні та професійні теми, конференції, 

зустрічі з відомими й авторитетним людьми, метод переконання і консультування); 

3) емоційно-ціннісно-орієнтований (створення ситуацій, які виховують); 4) діяльнісно-

поведінковий (індивідуальні доручення, участь у різних формах студентського 

самоврядування та практик); 5) рефлексивно-оцінювальний (самовиховання) [4, c. 356]. 

У системі підготовки майбутніх педагогів як менеджерів освітнього процесу існує 
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безліч методів навчання (метод розробки шкільної документації, метод аналізу конкретних 

ситуацій, ситуація-вправа, ситуація-оцінка, ситуація-проблема, ситуація-ілюстрація, метод 

ігрового моделювання) та навчально-професійних ситуацій  (ситуації з явно вираженою 

суперечністю, ситуації на пошук способу вирішення,  ситуації на виявлення суперечності та 

формулювання проблеми, ситуації з неконкретно представленою інформацією, ситуації на 

оптимізацію, ситуації на прогнозування, ситуації на рецензування, ситуації, направлені на 

розвиток логіки, комунікативно-творчі ситуації), які впливають на формування професійних 

компетентностей. 

Основними умовами подальшого розвитку професійної компетентності майбутніх 

управлінців освітнього простору є:  організаційно-управлінські (аналіз навчальних планів, 

вироблення критеріїв визначення рівня компетентності, матеріально-технічне оснащення 

освітнього процесу); навчально-методичні (відбір змісту занять, інтеграція різних курсів, 

виділення провідних ідей); технологічні (контрольно-оціночні, організація активних форм 

навчання, визначення груп умінь, які входять у компетентність, використання інноваційних 

технологій); психолого-педагогічні (здійснення діагностики розвитку учнів/студентів, 

система стимулювання мотивації навчання, визначення критеріїв компетентності) [3, c. 196]. 

Отже, зміст педагогічної підготовки повинен бути спрямований на формування 

системи узагальнених професійно-педагогічних знань, вироблення професійно-педагогічних 

умінь та навичок, розвиток логічного і творчого мислення. Таким чином, вчитель-

управлінець – це цілеспрямований, активний керівник, який взаємодіє з іншими учасниками 

освітнього процесу з метою забезпечення координації зусиль щодо оптимального 

функціонування навчання та переведення його на більш якісний рівень.  

Розглядаючи управлінську компетентність як складову професійної компетентності 

педагога, можна зазначити, що вона включає в себе комплекс професійних ставлень, 

управлінсько-педагогічних цінностей, фундаментальних (базових) знань, норм управління та 

освітнього менеджменту і навичок, які формують готовність і спроможність особистості 

викладача сприймати й адекватно відповідати на професійно-педагогічні потреби. 

Основними ознаками розвитку управлінської компетентності педагога є його здатність 

забезпечувати в освітньому просторі ціннісне цілепокладання, випереджаюче планування, 

прогнозування результатів, корпоративне прийняття рішень і рефлексію управлінської 

діяльності.  
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МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ:  

АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ ФУНКЦІЙ БОЛОНСЬКОЇ РЕФОРМИ   

 

Для України в культурно-цивілізаційному аспекті європейська інтеграція – це 

звернення до європейських культурних і політичних традицій та впровадження європейських 

норм і стандартів в освіті й науці. Інтеграція України в європейський освітній простір 

спрямована на зміцнення в Україні європейської культурної ідентичності, посилення 

інтеграції в загальноєвропейське інтелектуально-освітнє середовище, виконання спільних 

культурних, наукових і освітніх проектів, включення українських педагогів, учених і 

фахівців до загальноєвропейських програм наукових і освітніх досліджень [2]. 

Виділимо ключові функції Болонської реформи, які вона покликана реалізувати як 

інструмент модернізації системи вищої освіти України. Головними серед них є такі: функції 

інтеграції, соціалізації, стандартизації, стратифікації, координації, регулятивна функція. 

Болонський процес в реалізації своєї інтегративної функції дозволяє вести роботу щодо 

створення єдиного європейського освітнього і наукового простору, будувати стратегію 

загальноєвропейської освітньої політики з урахуванням інтересів усіх країн-учасниць в 

межах правового поля, що гарантує всім європейцям рівний доступ і рівні права при 

отриманні вищої освіти в будь-якому з європейських університетів [1].  

Функція соціалізації полягає у формуванні свідомості і поведінки у кожного європейця 

системи загальноєвропейських цінностей і норм, способу європейського освітнього і 

наукового простору як неподільного, цілісного континууму, який надає можливості для 

самореалізації кожному європейцеві протягом усього життя.  

Функція стандартизації Болонської реформи реалізується через впровадження системи 

зрозумілих ступенів, загальноєвропейського додатку до диплома з метою сприяння 

працевлаштуванню європейських громадян і підвищення міжнародної 
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конкурентоспроможності європейської системи вищої освіти. Функція стандартизації сприяє 

також впровадженню системи ECTS як європейської системи залікових одиниць. Дана 

система необхідна в контексті реалізації принципу мобільності студентів.  

Функція стратифікації здійснюється шляхом поширення дворівневої системи вищої 

освіти. Доступ до другого циклу вищої освіти – магістратури буде можливий тільки після 

успішного завершення першого циклу – бакалаврату, при цьому тривалість навчання в 

рамках першого циклу повинна бути не менше трьох років. Ступінь, що присуджується після 

першого циклу, – бакалавр – дає право роботи і затребуваність на європейському ринку 

праці. Другий цикл повинен завершуватися вченим ступенем магістра.  

Функція координації реалізується через сприяння співробітництва між закладами освіти в 

сфері організації академічної мобільності студентів, викладачів, наукових співробітників, в 

розробці спільних програм навчання, в проведенні наукових досліджень, в організації та 

проведенні спільних наукових заходів. Сприяння академічній мобільності здійснюється шляхом 

усунення перешкод для ефективного вільного пересування студентів і викладачів у 

європейському освітньому просторі з урахуванням забезпечення рівного доступу до здобуття 

вищої освіти в кожній із європейських країн, що приєдналися до Болонського процесу. 

Регулятивна функція реалізується через сприяння співробітництву європейських країн 

в забезпеченні якості освіти за допомогою вироблення порівняльних критеріїв та методології 

й оцінки якості вищої освіти. Її зміст визначається потенціалом вищої освіти, що відкриває 

можливості для здійснення мобільності, відповідними запитами людей як в період навчання, 

так і по його закінченню. Іншим важливим аспектом тут є надання можливості для 

збереження якості життя, що відповідає запитам споживачів. Норми якісної освіти 

визначаються, в тому числі, вимогами до матеріального оснащення та фінансового 

забезпечення освітнього процесу та викладацького складу [3]. 

Таким чином, для реформування системи вищої освіти України необхідними є 

дотримання принципів та реалізація функцій Болонської реформи; використання 

позитивного досвіду інших країн щодо реформування системи вищої освіти; збереження при 

цьому власних традицій, досягнень та національної ідентичності; дотримання принципу 

мобільності; застосування системи трансферних кредитних одиниць у всіх вищих 

навчальних закладах; дотримання вимог акредитації вищих навчальних закладів із 

залученням міжнародних організацій; формування відкритої та прозорої системи освіти. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ МАРІЇ МОНТЕССОРІ  

 

Кожна особистість від природи може бути розумною та успішною. Одне із завдань 

вихователя – допомогти дітям розкрити свій потенціал, навчати самостійності осягнути світ. 

Для цього потрібно створити середовищ, в якім дитина зможе проявляти індивідуальні 

цінності, розвиватись і навчатись. Таке розвиваюче середовище притаманне й педагогічній 

системі Марії Монтессорі. Цінність цієї системи полягає у тому, що тут плекаються великі 

гуманістичні засади у вихованні дітей. Ось чому у ХХ ст. все більше європейських країн 

проникають у світ виховання Монтессорі, намагаються його дослідити та апробувати. 

Технології цієї системи можна використовувати у дошкіллі, школі та сімейному 

вихованні[3]. 

Аналізуючи традиційну педагогіку  та педагогіку Монтессорі, можна стверджувати, що 

в них є багато спільного, наприклад, ігрова діяльність. Втім, Монтессорі трактує ігри по-

іншому. У її розумінні ігри – це не просто забави. Впродовж гри відбувається формування 

психіки дитини, її компетенцій, досвіду, інтелекту та світобачення. Основою у вихаванні 

Марії Монтессорі виступає підготовка дитини до навчання, розширення світогляду шляхом 

саморозвитку. Вона вважала, що дитина від природи є здібна до самостійного розвитку. 

Створюючи педагогічну систему, М. Монтессорі опиралась на вільне виховання і навчання. 

Також Монтессорі акцентувала увагу на тому, щоб зрозуміти як саморозвивається і 

самобудується дитина, потрібно враховувати певні «внутрішні зародки», які присутні до 

народження. Людина реалізує програму, яка природою закладена в так званому зародку. 

Людина створює себе завдяки взаємодії з навколишнім середовищем [3]. 

На думку Марії Монтессорі, дитині для  розвитку і навчання необхідне сприятливе 

середовище. Це видно на прикладах мови. Діти ростуть, розмовляючи мовою своїх батьків. Для 

вивчення будь-якої мови дорослим - це доволі велике інтелектуальне досягнення, яке 

розвивається змалку. Основи людської особистості закладаються до трьох років, після цього 

потребує «спеціалізованого освітнього впливу» [1 с. 111]. Тому Мрія Монтесорі вважала 
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трирічну дитину дорослою людиною. Підставою до таких думок, Монтессорі  порівнює 

здібності дорослих і здібності дитини, дорослій людині потрібно шістдесят років нелегкої праці, 

щоб здійснити це, а дитині на це, лиш три роки. «В три роки дитина вже людина» [1, с. 9]. 

Важливим завданням вихователя є створення для виховного простору відповідного 

середовища  і допомагати їм в орієнтації предметного середовища, а саме: 

 правильному користуванні матеріалами;  

 свобода у виконанні завдання,  

 залучати до активного життя; 

 спонукати до шанобливого ставлення до речей. 

Гармонійний розвиток дитини відбувається під наглядом вихователя. Педагог, за 

Монтессорі, – це особистість, для якої  важлива дитина, інтереси, потреби та її внутрішній 

стан. Завдяки вище перерахованому відбувається виховний-освітній процес. Спостерігаючи 

за дитиною та враховуючи її особливості, інтереси до оточуючого світу, педагог ставить 

запитання і дитина самостійно дає відповіді, щоб дитина стала учасником освітнього 

процесу. «М. Монтессорі підкреслювала, що під час підготовки педагога необхідно виховати 

інтерес до людини, вміння зауважити у кожній дитині неповторну та унікальну особистість, 

спостерігаючи за її розвитком, навчати створювати розвивальне середовище і підтримувати 

зв’язок між ним та дитиною, бути привабливим зовні, цікавим для вихованців, життєво 

важливою частиною світу дитини. Педагогові необхідно залучити до співпраці батьків, 

оскільки дитина є членом сім’ї, а не ізольованою особистістю. Усе це необхідне педагогові 

для того, щоб сприяти дитині в саморозвитку. Здатність «вникати в секрет дитинства», знати, 

любити дитину і вміти служити їй «згідно із законами вищої справедливості», на думку 

М. Монтессорі, є головною місією педагога» [2, с. 112]. 

Марія Монтессорі впевнета в тому, що якщо вихователь вдало запропонує матеріал, 

який привертатиме увагу дитини, вона зможе дати свободу неодхідну для розвитку. 

Дисципліна і свобода зв’язані між собою. Атмосфер свободи у творчості, відповідальності та 

дисциплінованості. «Людина не може бути вільною, якщо вона несамостійна» [2, с. 112]. 

Педагогіка Марії Монтессорі пов’язана із соціальним запитом для виховання вільної 

особистості з глибоким вивченням та впровадженням педагогічного досвіду, як одна із 

прогресивних у світовій практиці. Керуючись вільною свободою у виборі матеріалу, 

простіше створювати відповідне середовище. Марія Монтессорі – постає фундаментальним 

підґрунтям педагогічної культури.  
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТАНУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Дошкільне виховання є фундаментом для подальшого успішного розвитку дітей, саме 

воно забезпечує основу розвитку дітей дошкільного віку. Для забезпечення ефективного 

всебічного розвитку, потрібно декілька факторів, одним із яких є педагогічні працівники, які 

виховують, навчають, супроводжують, допомагають, наставляють дитину під час її 

перебування в закладі дошкільної освіти. Майбутні педагоги мають володіти теоретичними 

та практичними знаннями та бути готовими застосовувати їх під час безпосередньої 

діяльності з дітьми, також не менш важливим фактором є психологічна готовність до роботи 

з дітьми, їх батьками та колегами по роботі, від вихователя вимагається висока професійність 

та особиста зрілість. 

На необхідності підвищення ефективності фахової підготовки майбутніх педагогів з 

дошкільного виховання наголошується в Законах України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», «Про вищу освіту», пріоритетних напрямах Національної доктрини розвитку освіти 

України у XXІ столітті, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку 

української державності, Коментарі до Базового компонента дошкільної освіти в Україні та 

інших програмних документах. 

Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів і питання 

формування їх готовності до фахової діяльності висвітлено у працях Л. Артемової, 

Є. Белкіної, А. Богуш, Н. Гавриш, О. Дубасенюк, Т. Жаровцева, А. Залізняк, Л. Коваль, 

О. Кононенко, І. Княжева, К. Крутій, Н. Левінець, В. Нестеренко, Т. Поніманської та ін.   

Психолого-педагогічний аспект формування готовності студентів до розвитку 

професійних умінь майбутнього вихователя в системі дошкільного виховання розглядається 

в працях С. В. Бобришева, Ю. Кулюткина, К. М. Дурай-Новакової, Л. А. Кандибович, 

В. А. Сластєніна, В. О. Гербової, В. М. Кононова, М. Ю. Кистяковскої, М. І. Лисіної, 

С. Л. Новосьолової, С. М. Теплюк 

Нами було здійснено аналіз трьох видів готовності майбутніх педагогів до роботи з 
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дітьми дошкільного віку: 

 Теоретична;     

 практична; 

 психологічна. 

Поняття “готовність” є предметом дослідження як психологів, так і педагогів. 

Психологи розглядають готовність до діяльності як передумову цілеспрямованої діяльності, 

її регуляції, стійкості та ефективності. Це “...цілеспрямоване вираження особистості, що 

включає її переконання, погляди, відношення, мотиви, почуття, вольові та інтелектуальні 

якості, знання, навички, вміння, установки” [1, с. 69].  

Формування готовності майбутнього педагога до роботи з дітьми дошкільного віку 

починається з вивчення теоретичних основ, що дає можливість майбутньому педагогу 

познайомитися з сутнісними характеристиками цієї діяльності, сформулювати свою педагогічну 

позицію. Теоретична підготовка передбачає знайомство з педагогічним досвідом багатьох 

поколінь, осмислення його доцільності для вирішення сучасних завдань гармонійного розвитку 

особистості дитини, ознайомлення з відомими педагогами та їхніми науковими працями. При 

цьому велике значення надається формуванню особистісних якостей студента на основі 

становлення його світогляду, особистого ставлення до діяльності майстрів-педагогів. 

Майбутньому педагогу для становлення себе, як фахівця своєї справи, потрібно знати 

теоретичні аспекти застосування основних методик з розвитку, навчання та виховання дітей 

дошкільного віку. Розуміти особливості їх застосування під час педагогічної діяльності, 

знати методи, прийоми, завдання з кожної методики. Без достатніх теоретичних знань, не 

вдасться успішно проводити практичну діяльність з дітьми, без достатньої практичної 

підготовки, теоретичні знання втрачають свою цінність, через неможливість їх активного 

впровадження в безпосередню діяльність з дітьми. 

Основним напрямком діяльності закладу вищої освіти є включення студентів, 

майбутніх педагогів у конкретну практичну професійну діяльність на заняттях та під час 

проходження педагогічної практики в дошкільному закладі. Формування практичної 

готовності до роботи починається з вивчення теоретичних основ. 

Педагогічна практика є важливим етапом у системі фахової підготовки, першою 

ланкою професійного становлення майбутніх педагогів. У цей період закладаються основи 

майбутньої професійної діяльності, відбувається оволодіння педагогічною майстерністю; 

формуються професійні якості особистості вихователя, зміцнюється інтерес до майбутньої 

професії. Педагогічна практика створює реальні можливості для формування готовності 

студентів-практикантів до професійної діяльності. Вона є важливою складовою навчально-

виховного процесу всіх педагогічних спеціальностей. 
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Результатом практичної готовності є не лише отримання і поглиблення знань про 

педагогічну діяльність і засвоєння окремих професійних вмінь, а й формування особистості 

майбутніх вихователів, зміни їх внутрішнього світу, психології, поведінки, розробка основ їх 

індивідуального стилю діяльності. 

Фундаментом готовності до роботи з дітьми дошкільного віку є психологічна 

готовність. Психологічна готовність ‒ це виявлення суті властивостей і стану особистості [2, 

с. 8]. Психологічна готовність до педагогічної діяльності включає в себе різного роду 

установки на усвідомлення педагогічної задачі, моделі майбутньої поведінки, визначення 

спеціальних засобів діяльності, оцінку власних можливостей в їх співвідношенні з 

майбутніми труднощами та необхідністю досягнення певного результату. 

Система тривалої готовності, або професійної, це готовність до виконання ролі 

вихователя. Вона є системою інтегрованих властивостей, знань, досвіду особистості. 

Професійна готовність поєднує в собі усвідомлення ролі педагогічної професії в суспільстві, 

соціальну відповідальність, намагання самостійно та творчо вирішувати професійні задачі, 

установку на актуалізацію наявних знань [3, с. 97]. 

Отже, для виконання успішної педагогічної діяльності майбутньому педагогу під час 

навчання в закладі вищої освіти потрібно сформувати міцні теоретичні знання, практичні 

вміння та навички та психологічну готовність до роботи з дітьми дошкільного віку задля 

становлення себе як успішного педагога. Оскільки готовність майбутніх педагогів має бути 

на високому рівні, то педагог має усвідомлювати важливість його педагогічної роботи, бути 

психологічно готовим до вирішення можливих проблем, розуміти теорію дошкільного 

виховання та вміти активно впроваджувати, отримані під час навчання, знання на практиці, 

продовжувати формувати власну педагогічну майстерність бути гідним прикладом для 

наслідування. Фахівець власної справи повинен прагнути до підвищення кваліфікації, 

самовдосконалюватися, використовувати в педагогічній діяльності інноваційні методи 

роботи та інше. 
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«ВІРТУАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР»:  

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ ТА ЯВИЩА 

 

Динамічний розвиток комп’ютерних та телекомунікаційних інновацій початку ХХІ 

століття змінив життєдіяльність людини у всіх сферах. Відповідно, середовище особистої та 

професійної взаємодії визначено новими підходами до віртуалізації процесів та явищ. 

«Віртуальність» стала предметом різносторонніх наукових досліджень, зокрема, в галузях 

педагогічної науки. Встановлення віртуальної освітньої системи як нової педагогічної 

парадигми формує інноваційний вимір для дистанційного навчання, що вимагає 

комплексного дослідження базових дефініцій. 

У сучасних наукових дискурсах часто прослідковується поняття «віртуальний освітній 

простір» та «віртуальне освітнє середовище». Такий підхід відповідає сучасній методології 

освіти, що передбачає трансформацію освітнього процесу із визначеної траєкторії суб’єкта 

навчання у простір, де передбачається багатовекторність та власний рух освітньої діяльності 

людини. Зупинимось на суперечності щодо «освітнього простору» та «освітнього 

середовища». У дослідженні Цимбалару А. Д. окреслено контекст розуміння поняття 

«освітній простір», його структуру і механізми формування. Розглядаючи дане поняття через 

два аспекти – інституційний (освітній простір характеризується як певна частка соціуму, де 

створено умови для розвитку особистості) та субстанціональний (освітній простір 

визначається як можливість і наявність формування особистісного простору суб’єкта 

освітнього процесу), авторка резюмує «освітній простір – це педагогічна реальність, у якій 

відбувається зустріч, взаємодія, осмислення і пізнання особистістю (подія) оточуючих її 

елементів-носіїв культури (освітнього середовища), що забезпечує суб’єктивацію і 

прогресивний розвиток об’єктів (фігурантів і предметів). Освітній простір як система 

педагогічних факторів та умов освоєння особистістю у процесі становлення спеціально 

організованого педагогічного середовища може бути об’єктом цілеспрямованого 

педагогічного впливу, формування» [3, с. 45]. Отже, освітній простір передбачає структуру, 

порядок розташування та відношення між існуючими об’єктами, визначається через 

організацію активної взаємодії та діяльності особистості, яка освоює освітнє середовище. 

Відповідно, освітнє середовище є функціонально вужчим явищем, що виявляється в 

семантиці самого поняття. «Середовище заповнює простір і має певні властивості», це те що 

оточує суб’єкт. «Освітнє середовище можна окреслити як систему умов існування, 

формування і діяльності особистості в процесі засвоєння нею певної системи наукових знань, 

практичних умінь і навичок; або як систему умов виховання і навчання особистості; освітній 
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простір – як сукупність зовнішніх обʼєктів, педагогічну реальність, в якій відбувається 

процес і спостерігається результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, 

практичних умінь і навичок» [1, с. 45].  

Компонентами освітнього простору вважаються різновиди середовищ: робоче (для тих, 

хто навчає), навчальне (для тих, хто навчається), інформаційне, соціальне, внутрішнє, а 

шляхами структурування освітнього простору: ергодизайн, конструювання, розгортання 

(продукування активної, творчої дії, а не рух за аналогією), самоорганізація (збагачення умов 

вільної дії, а не вибір із даних можливостей), проектування (простір, через освоєння 

середовища піддається проектуванню на рівні організації діяльності) [3, с. 45–46]. Особлива 

увага відводиться ролі ергодизайну в освітньому просторі, проводячи паралель з важливістю 

комфорту в особистісному просторі, його ергономічністю та естетичністю.  

Відповідний аналіз явища та поняття «віртуального освітнього простору» дозволяє 

інтерпретувати його як відкриту освітню систему, яка у тісній взаємодії програмних, 

інформаційних, комунікаційних ресурсів та соціально-педагогічних відносин учасників 

освітнього процесу зреалізовує мету освіти. Структурним компонентом «віртуального 

освітнього простору» є його інформаційне, соціальне, дидактичне середовище. Такий 

освітній простір створюється за умови взаємодії його учасників у різних середовищах. Так, 

уміння взаємодіяти із інформаційними технологіями дозволяє створювати «віртуальну 

освітню реальність», у соціальному середовищі – засвоєння соціального досвіду, у 

дидактичному середовищі – освітні відносини. У віртуальному освітньому просторі повинно 

забезпечуватись підвищення мотивації до навчання та реалізуватись саморозвиток 

особистості. Відповідно, усе разом узагальнюють педагогічні відносини, які безпосередньо 

спрямовані на формування і розвиток особистості того, хто навчається. 

У наукових розвідках визначено структурні складові віртуального освітнього 

середовища: технології специфічної комунікації між учасниками освітнього процесу в 

режимі асинхронного індивідуалізованого навчання; інформаційні масиви (бази даних, 

віртуальні бібліотеки, електронні навчальні курси); сучасні програмні засоби (платформи 

онлайн-курсів, засоби електронної комунікації) та описано телекомунікаційний характер 

віртуального освітнього середовища як транслювання навчальної інформації через 

комп’ютер та використання відповідних засобів: віртуальних медіаресурсів мережі інтернет, 

висока інтерактивність комунікації, наявність постійного зворотного зв’язку, особистісна 

спрямованість освітнього процесу [2, с. 252]. Проте немає чіткого пояснення механізму 

формування віртуального освітнього простору. 

«Віртуальний освітній простір» можна аналізувати не тільки з позиції особистісного 

простору суб’єкта навчання, а й з позиції інституціональних утворень – глобальний, 
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віртуальний освітній простір в межах країни, регіону, закладу, організації. 

Здійснений огляд залишає актуальним подальше дослідження супровідного тезаріусу 

(«віртуальної освіти», «віртуальних моделей навчання» тощо), механізмів формування 

віртуального освітнього простору, особливостей функціонування відповідних середовищ та 

суб’єктів в них, визначення ресурсу «віртуальної реальності» в освітньому процесі, 

моделювання відповідних методик та віртуальних освітніх технологій, зокрема, в умовах 

закладів вищої освіти. 

Список використаної літератури: 

1. Єжова О. О. Створення освітнього середовища, спрямованого на формування 

ціннісного ставлення до здоров’я в учнів професійно-технічних навчальних закладів URL: 

http://lib.iitta.gov.ua/2872/1/Yezhova_Stvorenny_osvitnoho_seredovyscha.pdf (дата звернення: 

15.04.2020). 

1. Скуратівська М. О., Попадюк С. С. Віртуальне освітнє середовище як інноваційна 

складова навчального процесу у вищій школі. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. 

2017. Вип. LXXX. Том 2. С. 251–255. 

2. Цимбалару А. Д. Освітній простір: сутність, структура і механізми створення. 

Український педагогічний журнал. 2016. № 1. С. 41–50. 

 

 

Терзалова Анастасія (факультет педагогічної освіти) 

Наук. консультант – доц. Цюра С. Б. 

 

ЗМІНИ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ 

ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОСВІТУ  

(КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.) 

 

У найширшому значенні під терміном «законодавство» розуміють систему законів і 

постанов Верховної Ради України, указів Президента України, постанов, декретів і 

розпоряджень Кабінету Міністрів України, а також нормативних актів міністерств і відомств, 

місцевих рад та місцевих державних адміністрацій [5]. Усі закони, які приймаються в Україні 

та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України, повинні 

відповідати їй. Стаття 53 Конституції України визначає, що «Кожен має право на освіту». До 

норм даної статті законодавець жодного разу не вносив змін чи доповнень. 

Від початку періоду незалежності законодавче урегулювання освітнього простору 

України базувалося на:  

- Конвенції про права дитини (1989), що була ратифікована постановою Верховної 

Ради 27.02.1991 р.; 

- Законі Української РСР (1974) «Про народну освіту», який втратив чинність 

http://lib.iitta.gov.ua/2872/1/Yezhova_Stvorenny_osvitnoho_seredovyscha.pdf
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=953104&source=1&prev=0&page=0&parentId=950520&parentName=%DE%F0%E8%E4%E8%F7%ED%E8%E9+%E6%F3%F0%ED%E0%EB&noLimit=1&checkParent=1
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згідно з Постановою ВР УРСР від 4 червня 1991 року, результатах шкільної реформи 

(1984), що запровадила 11-літню систему середньої освіти, яка поділялася: на 

початкову (1-4 класи), середню (5-9), середню загальноосвітню школи (10-11) з 

установкою на профілізацію старшої школи у залежності від регіону і навчання 

робітничих професій;  

- Законі України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (13.12.1991 р.) що 

визначив політику держави у сфері освіти і науки. Він втратив чинність на підставі 

Закону №848-VIII від 26.11.2015; 

- Законі України «Про освіту», який був прийнятий 23.05.1991 року ще Верховною 

Радою УРСР, що втратив чинність 28.05.2017 року. 

Законодавче урегулювання освітнього простору України у період незалежності почалося 

із прийняття першого у своєму роді концептуального документа – Державної національної 

програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»). Ця програма була затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України № 896 від 3.11.1993 р. і була спрямованою на те, щоб: 

– означити нові для освітян  й науковців територіальні межі освітнього простору, 

його нову державницьку характеристику та інституційну цілісність; 

– визначити перспективи розвитку освітнього середовища з установкою на 

пріоритет гуманістичних загальнолюдських цінностей, вартостей демократичного 

суспільства та національної держави над партійними, ідеологічними; 

– окреслити перспективи освітнього простору з урахуванням завдань «модернізації 

національної системи освіти» [1]. 

Закон України «Про освіту» було прийнято Верховною Радою Української РСР, 23 

травня 1991 року через 16 років він втратив чинність на підставі прийняття нового Закону 

України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року. Закон (1991) налічував 66 статей і 

преамбулу, новий Закон (2017) складається уже з 84 статей, преамбули і прикінцевих 

положень. 

До ЗУ «Про освіту» 1991 р., зміни, доповнення, виключення вносилися неодноразово.  

Аналіз змін і правок до документа дозволив виявити, що до 23 статей із 66 зміни не 

вносилися. Це статті: 1 «Законодавство України про освіту», 2 «Завдання законодавства 

України про освіту», 9 «Навчальні заклади і церква (релігійні організації)», 10 «Управління 

освітою», 17 «Самоврядування навчальних закладів», 21 «Психологічна служба у системі 

освіти», 22 «Соціально-психологічний педагогічний патронаж у системі освіти», 23 «Участь 

діячів науки, культури та представників інших сфер діяльності у навчально-виховній 

роботі», 26 «Забезпечення безпечних і шкідливих умов навчання, праці та виховання», 27 

«Документи про освіту», 33 «Дошкільна освіта», 37 «Навчальні заклади для громадян, які 



 68 

потребують соціальної допомоги і реабілітації», 38 «Позашкільна освіта», 39 «Позашкільні 

начальні заклади», 45 «Наукова діяльність у системі вищої освіти», 49 «Самоосвіта 

громадян», 55 «Права педагогічних і науково-педагогічних працівників», 56 «Обов’язки 

педагогічних та науково-педагогічних працівників», 60 «Права батьків», 62 «Фінансування 

наукових досліджень», 63 «Матеріально-технічна база навчальних закладів та установ, 

організацій, підприємств системи освіти», 65 «Міжнародні договори», 66 «Відповідальність 

за порушення законодавства про освіту» [2]. 

Стаття 7 була доповнена частиною другою, наступного змісту «Особам з особливими 

освітніми потребами забезпечується право на навчання за допомогою найбільш доступних для 

таких осіб мови, методів і способів спілкування, зокрема навчання жестовою мовою, шрифтом 

Брайля» на підставі ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей 

доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» від 23.05.2017 р.  

23.05.2017 р. вказаним вище ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» 

щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» 

старий закон було доповнено новою статтею 23 
1
 під назвою «Забезпечення реалізації права 

на освіту осіб з особливими освітніми потребами». Ця норма містить наступні поняття, такі 

як «особи з особливими освітніми потребами», «інклюзивне навчання», «індивідуальна 

програма розвитку особи з особливими освітніми потребами»   

У новому ЗУ « Про освіту» 2017 р. інклюзивній освіті присвячено статтю 20. У цій 

статті уже не містяться самі поняття, глибше розкрито її значення. У даній статті унормовано 

створення інклюзивних або спеціальних класів, груп на заяву від батьків. 

Вводиться поняття психолого-педагогічних послуг та корекційно-розвиткових послуг 

(допомоги). «Комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку 

дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку», яка носить назву «психолого-

педагогічний супровід» [3]. 

Значима зміна була внесена у Закон 01.07.2014 р., а саме розділ 1 доповнено статтею 

27 
1 

«Національна рамка кваліфікацій», яка унормувала кваліфікаційні рівні освіти у 

відповідності до європейської кваліфікаційної структури. 

Структура системи освіти відповідно до Закону України «Про освіту» (1991) 

охоплювала: дошкільну освіту; загальну середню освіту; позашкільну освіту; професійно-

технічну освіту; вищу освіту; післядипломну освіту; самоосвіту. За Законом України «Про 

повну загальну середню освіту» (2020-зміни) структура системи освіти включає: дошкільну 

освіту; повну загальну середню освіту; позашкільну освіту; спеціалізовану освіту; 

професійну (професійно-технічну) освіта; фахову передвищу освіту; вищу освіту; освіту 

дорослих, у тому числі післядипломна освіта. 
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У новому Законі України «Про повну загальну середню освіту» (2020), унормовано 

нові поняття, що характеризують освітній простір – як мінімум 24 нові визначення, новий 

Закон наповнений цілою низкою змін, розширено поняття, надано більше можливостей для 

подальшого розвитку освіти як особистісно орієнтованої, спрямованої на надання якісних 

освітніх послуг [4]. 

Отже, можна зробити висновок, що за час незалежності Україна законодавство 

постійно змінюється, вдосконалюється, основні зміни спрямовано на надання системі освіти 

рис та ознак, що забезпечують його розвиток у контексті глобальних тенденцій розвитку 

освітніх систем і освітнього простору. 
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ВІРТУАЛЬНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ СТУДЕНТА 

 

Розвиток сучасної вищої освіти України пов’язаний із системою комплексних заходів 

Міністерства освіти та науки, які стосуються змін інституційно-правової частини вищої 

школи, а також заходів конкретного закладу вищої освіти, який безпосередньо має 

імплементувати такі зміни у свій освітній процес з урахуванням власних потреб та 
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академічних традицій. На даний час в освітній процес широко впроваджуються 

інформаційно-комунікативні технології, що зумовлено процесом цифровізації сучасного 

суспільства. Крім цього, новим викликом для вищої освіти стало стрімке поширення 

коронавірусної хвороби та запровадження безпрецедентних заходів безпеки, які 

унеможливили реальну присутність студента та викладача у стінах ЗВО. Проте, освітнє 

середовище швидко адаптовується до нових викликів та набуває інших форм, а дистанційне 

навчання переходить у масове явище вищої школи. Саме ці процеси обумовлюють 

становлення «віртуальної моделі» освітнього процесу, а значить змінюють і структуру 

сучасних освітніх процесів.  

Сьогодні інформаційні технології дозволяють набувати освітньому процесу у ЗВО рис 

соціального характеру. Це пояснюється тим, що в останні роки зростає частка серед 

здобувачів вищої освіти, які прагнуть здійснювати спільну роботу, постійно обмінюватися 

думками, ідеями та рішеннями, а також взаємно навчатися. Забезпечення такого освітнього 

процесу базується на використанні дистанційного навчання, яке надає широкі можливості 

здобувачу для самостійної роботи із урахуванням персональних інтересів та потреб. 

Дистанційне навчання передбачає віддалену форму взаємодії викладача та студента за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Сучасна науково-педагогічна 

спільнота США використовує наступні поняття, які пов’язані із сферою дистанційної освіти: 

асинхронна дистанційна освіта (Asynchronous Distance Education), відкрите навчання (Open 

Learning), дистанційна освіта (Distance Education), дистанційне навчання (Distance Learning), 

електронне навчання (Е-learning), змішане навчання (Blended Learning), нетрадиційна освіта 

(Non-traditional Education), розподільне навчання (Distributed Learning) [1, с. 5–6]. Розмаїття 

цих понять дозволяє скласти стійкий конструкт для пояснення дистанційної освіти, її 

принципів, структури, базових компонентів, функціональної спроможності.  

Закордонна наука приділяє значну увагу трендовим модифікаціям освітнього процесу 

під впливом персональних комп’ютерів, мобільних пристроїв, мережі Інтернет, «хмарних» 

сервісів та веб-сайтів, де у вільному доступі розміщені освітні ресурси. Саме тому перед 

нами постає актуальна проблема щодо реалізації здобувачем права на якісні освітні послуги 

за допомогою віртуального середовища та віртуальної комунікації. Серед теоретиків наразі 

немає одностайності відносно розуміння поняття «віртуальне середовище», але у загальних 

рисах під ним розуміють організовану систему інформаційних, технологічних, дидактичних 

ресурсів, різних форм комп’ютерної та телекомунікаційної інтеракції освітніх суб’єктів [2, 

с. 252]. Віртуальне освітнє середовище передбачає наявність наступних елементів: 

специфічних форм комунікації між ключовими суб’єктами освітнього процесу за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій, великих масивів інформації, сучасного 



 71 

програмного забезпечення для організації процесу навчання та комунікації між студентом та 

викладачем.  

Віртуальне освітнє середовище передбачає створення такої освітньої моделі, де студент 

зможе займатися саморозвитком, самоосвітою та самоорганізацією, формуванням себе як 

особистості, розкриттям здібностей та талантів, тобто такий освітній процес змінює зміст 

освіти, яка не спрямована тільки на засвоєння та відтворення певних знань та навичок. 

Наведена модель навчання створює для студента середовище, де він є активним суб’єктом 

освітнього процесу та самостійно може формувати свою освітню траєкторію. Саме тому 

активність студента є базовим параметром віртуальної моделі освітнього процесу, відповідно 

до якої він постійно працює з інформацію за допомогою різних навчальних завдань. Крім 

цього у віртуальному середовищі відбуваються основні процеси соціальної взаємодії, а саме: 

міжособистісна-онлайн комунікація, яка включає конкуренцію, кооперацію, взаємне 

оцінювання, ведення дискусій, ділову взаємодію [2, с. 253]. У підсумку це призводить до 

формування освітньої онлайн-спільноти студентів.  

Викликом для сучасної системи вищої освіти України постає питання навчитися 

працювати у віртуальному середовищі як студенту, так і викладачу, адже така модель 

навчання передбачає перш за все активність у процесі засвоєння нових знань, компетенцій, 

умінь та навичок. Основним проблемним завданням для ЗВО є питання розробки доступного 

віртуального середовища для студента, яке буде характеризуватися наявністю таких 

компонентів: 

 ресурсний (веб-сайт університету, викладацький склад, електронні та дистанційні 

посібники), комунікаційний (комунікація у форматі відеоконференцій / вебінарів / чатів / 

форумів, електронна пошта тощо); 

  контрольно-адміністративний (тестування рівня набуття студентами професійних 

компетенцій, моніторинг освітнього процесу тощо) [3, с. 326]. 

Крім цього, студент може використовувати таке віртуальне середовище для створення 

персонального освітнього простору.  

Сьогодні віртуальне освітнє середовище є суспільним та освітнім феноменом, а також 

одним з базових аспектів сучасної інформаційної епохи. Для системи вищої освіти постають 

нові виклики, які безпосередньо пов’язані зі створенням адекватної моделі віртуального 

освітнього середовища студента, а також механізмів ефективного застосування сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій віртуальної реальності у закладах вищої освіти. 

Активне впровадження технологій віртуальної реальності у вищій освіті призведе до 

формування та становлення віртуального освітнього середовища студента. Саме тому в 

умовах сучасних викликів для освітнього процесу вищої школи актуальним є перегляд 
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використання елементів віртуального освітнього середовища: віл поодиноких випадків до 

створення цілісної мультифункціональної системи віртуального освітнього середовища 

сучасного університету. За таких умов віртуальне освітнє середовище закладу вищої освіти 

сприятиме формуванню персональної освітньої траєкторії студента.  
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Педагогічна освіта є важливою складовою системи освіти кожної країни. Вона не лише 

готує професіонала, як будь-яка інша система освіти. Вона готує фахівця для роботи у цій 

системі, тобто професіонала, який на власному досвіді знайомиться з усіма ланками та 

особливостями організації процесів. Складові педагогічної освіти – допрофесійна, 

професійна і післядипломна забезпечують різні рівні освітніх закладів та, на думку сучасних 

вчених вагоме значення має розвиток її у системі університетської освіти, яка забезпечує 

найбільш потужний інтелектуально насичений рівень підготовки, формує нове покоління 

професіоналів, які здатні до продукування нових ідей та технологій. Особливості 

університетської освіти підкреслювали А. М. Алексюк, О. В. Глузман, С. У. Гончаренко, 

В. Г. Кремень, Н. С. Ладижець. Вони акцентували на її як творчому, автономному, 

інноваційному потенціалі.  

Система педагогічної освіти – це динамічна, відкрита, гнучка, адаптивна освітня 

система. Вона є підсистемою професійної освіти, яка є неперервною та здійснюється 

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/716
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впродовж життя. Педагогічна освіта безперечно є цілісною системою і невіддільною 

складовою у будь-якому розвиненому суспільстві. Традиційно у системі педагогічної освіти 

є декілька основних напрямів підготовки, як от: 

1. Педагогів закладів дошкільної освіти; 

2. Вчителів закладів початкової освіти; 

3. Вчителів-предметників для закладів середньої освіти. 

4. Викладачів закладів вищої освіти 

У більшості країн вчителів початкової школи готують в спеціалізованих педагогічних 

навчальних закладах: педагогічний коледж, школа та педагогічне училище. 

В сучасній українській освіті педагогічна система має багаторівневу систему, яка є 

характерною для багатьох країн світу. Вона відповідає послідовним освітньо-професійним 

програмам і державним стандартам, відповідно до Освітніх, Освітньо-професійних та 

Освітньо-наукових програм підготовки, Державного класифікатора професій та Національної 

рамки кваліфікацій. 

Педагогічну освіту можна здобути в коледжі, університеті, академії чи інституті. Закон 

України “Про вищу освіту” (2014) визначає відмінність між ними таким чином: “Коледж – 

заклад вищої освіти або структурний підрозділ університету, академії чи інституту, що 

провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям ступеня бакалавра та/або молодшого 

бакалавра, проводить прикладні наукові дослідження та/або творчу мистецьку діяльність”. 

“Університет – заклад вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність за різними 

ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії), проводить фундаментальні та/ або 

прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту 

інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню 

наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність”. “Академія, інститут – 

заклад вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність, пов’язану з наданням 

вищої освіти на першому і другому рівнях за однією чи кількома галузями знань, може 

здійснювати підготовку на третьому і вищому науковому рівнях вищої освіти за певними 

спеціальностями, проводить фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, є 

провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, 

наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить 

культурно-просвітницьку діяльність” [1]. 

Дослідженням тенденціями розвитку педагогічної освіти в Україні та за кордоном 

займалися В. П. Андрущенко, Н. В. Абашкін, О. А. Абдулліна, І. А. Зазюн, М. Б. Євтух, 

В. Г. Кремень, Л. П. Пуховська. 

Етапи розвитку професійної підготовки вчителя розробляли у своїх наукових 
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концепціях А. Акусок, О. Бартків, А. Колесникова, В. Турченко, Л. Борисова, Л. Хомич. На 

основі узагальнення професійно-педагогічної підготовки вчителів в Україні, О. Бартків 

визначив три історичні періоди у її розвитку. Перший період – це елементарний (X століття – 

середина XVI століття) Педагогічна думка була сконцентрована в межах духовних та 

світських закладів освіти, але безпосередньо підготовки вчителя не було. Другий період це 

етап відродження освітніх закладів з XIV по XVIII століття. Люди, які не мали духовного 

сану могли викладати в закладах, які відкривалися поряд із духовними, це були світські 

освітні заклади. З XІV століття талановиті юнаки мали можливість здобувати освіту в 

європейських університетах. З середини XVII століття і до початку XIX століття 

підготовкою педагогів в Україні займалася Києво-Могилянська академія та колегіуми, 

братські школи, школи чернечих орденів, католицькі та протестантські школи. Третій період 

розпочався в XIX столітті. У цей період з’явилися міністерства освіти, ієрархічне 

підпорядкування установ управління освітою. А з 1811 року на Лівобережній Україні 

починається історія інститутської педагогічної освіти, відкриттям педагогічного інституту 

при Харківському університеті. 

У 2018 році в Україні було прийнято “Концепцію розвитку педагогічної освіти”. 

“Метою Концепції розвитку педагогічної освіти (далі Концепція) є вдосконалення системи 

педагогічної освіти для створення бази підготовки педагогічних працівників нової генерації, 

створення умов для залучення до педагогічної діяльності фахівців інших професій та 

забезпечення умов для становлення і розвитку сучасних альтернативних моделей 

безперервного професійного та особистісного розвитку педагогів” [4].  

У 2018 році було прийнято Закон України “ Про освіту”, у преамбулі  сказано, що “Цей 

Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного 

права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у 

реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів 

місцевого самоврядування у сфері освіти” [2]. У 2020 році був прийнятий Закон “Про повну 

загальну середню освіту” [3].     

Професійна підготовка вчителя за остання роки багато у чому досконаліша й порівняно 

з попередніми роками різноманітна, нові напрями, спеціальності, широкий спектр 

магістерських програм. Це дає можливість широкого вибору того виду діяльності, який 

найбільше відповідає пріоритетам вступників на педагогічні спеціальності.  
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