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POCZUCIE UMOCNIENIA A POZIOM STRESU 

RODZICIELSKIEGO MATEK DZIECI Z AUTYZMEM 
 

Słowa kluczowe: autyzm, poczucie umocnienia, stres rodzicielski, 
rodzice, zespół Downa. 

Celem niniejszego opracowania było poznanie relacji pomiędzy 
poziomem stresu a poczuciem umocnienia u matek dzieci z zaburzeniami 
rozwoju.  

W literaturze przedmiotu znaleźć można niewiele danych na temat 
poczucia umocnienia u rodziców dzieci z autyzmem. Niewiele także wiadomo 
na temat jego uwarunkowań, a sam związek między poziomem stresu a 
poczuciem umocnienia nie jest oczywisty w odniesieniu do rodziców dzieci z 
autyzmem. Poczucie umocnienia wydaje się być niezwykle ważne w 
kontekście adaptacji rodziców. Pozostaje w powiązaniu z innymi zasobami, a 
także z charakterem sytuacji trudnej oraz działaniami podejmowanymi przez 
rodzica. Poczucie umocnienia łączy się bowiem ze zrozumieniem i 
umiejętnością oceny systemu usług zdrowotnych, edukacyjnych czy 
socjalnych. Łączy się też z oceną własnych zdolności do wywierania wpływu 
na system usług w celu jego zmiany lub poprawy funkcjonowania. 

Badaniami objęto trzy grupy matek, w tym matki dzieci z autyzmem – 
stanowiące grupę podstawową oraz matki dzieci z zespołem Downa i dzieci o 
typowym rozwoju – jako grupy porównawcze. W badaniu uczestniczyło 
łącznie 119 osób. Na potrzeby badań wykorzystano dwa narzędzia tj. wersję 
skróconą Kwestionariusza Zasobów i Stresu dla Rodzin z Przewlekle Chorymi 
lub Niepełnosprawnymi Członkami (Questionnaire on Resources and Stress 
for Families with Chronically Ill or Handicapped Members – QRS) oraz Skalę 
Poczucia Umocnienia – FES (The Empowerment Scale). Uzyskane wyniki 
wskazują na dużą zależność między poczuciem umocnienia a poziomem stresu 
rodzicielskiego. W grupach matek dzieci z zaburzeniami rozwoju korelacje 
ujemne wystąpiły w przypadku trzech wskaźników poczucia umocnienia: 
wsparcia ze strony systemu, poczucia kompetencji i własnej skuteczności. 
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Key words: globalization, transformation, higher education, college, 

adjunct, faculty, human resources. 
Current state of research. It is widely acknowledged that globalization 

and innovations have a transformative effect on the policy, core functions, and 
the image of institutions of higher education. The globalizational issues and 
internationalization of the US higher education were largely dwelt upon by 
Altbach (2009), Lam (2010), Mitchell (2012), Plater (2012). 

Methodology. Theoretical methods including analysis and synthesis 
were applied to review the modern studies of Ukrainian and American scholars 
in order to meet the purpose of this research. 

It is widely acknowledged that globalization and innovations have a 
transformative effect on the policy, core functions, and the image of institu-
tions of higher education. American educators and theorists often state that 
higher educational institutions are developing a consumerist mentality, which 
transforms education into a product exchangeable in an open market (Mitchell, 
2012). Such market-oriented policy of higher education leads to its increasing 
massification embodied primarily demographically, i.e. in progressive 
diversification of the student body with regard to ethnicity and origin, gender, 
age, political views, and religion. This tendency poses a new requirement to 
institutions of higher education: to make the curriculum relevant, culturally 
responsive, and organic – open to immersion and interpretation by a diverse 
body of students who represent evolving demographic. 

Moreover, Slaughter and Leslie argue that “the [American] academy 
has shifted from a liberal arts core to an entrepreneurial periphery,” in which 
“marketization” of the academics leads to the rise of “research and 
development with commercial purpose” (Mitchell, 2012). This has resulted in 
the significant increase in the number of for-profit colleges and technical 
schools on the one hand and worldwide over-reliance on part-time instructors, 
i.e., adjuncts, on the other. This so-called deinstitutialization leads to the fact 
that individual academic workers no longer have the support of an institutional 
community or the validation of recurring (tenured) employment to affirm and 
reinforce professional conduct and validate authority. Instead, faculty are 
getting increasingly responsible for demonstrating that they are professionals-
by their own merit and effort, apart from any employer. Therefore, the 
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commercialized approach to institutional development allows higher education 
institutions to compete for human resources available globally to benefit their 
institutions. The employment decision is traditionally based upon the factors of 
competence and financial award. Competence, unlike tenure, is global and 
increasingly validated through transnational knowledge networks and global 
professional associations. “Changing realities of who academic workers are, 
how they are qualified, where and how they work, who they teach, how 
learning is certified, and how the impact of education on economies and 
societies is measured have altered the professoriate with startling abruptness, 
even as the transformation has gone quietly unnoticed by the public, elected 
officials, and, surprisingly, by many professors themselves” (Plater, 2012). 

Additionally, commercialized approach to research and institutional 
development inevitably entails changes in content, models of delivery, and 
structural organisation of institutions of higher education. Universities are 
urged to diversify their curricula and programs in order to satisfy demands of 
the new generation of students aspiring to obtain the knowledge and 
experience adequately responding to today’s rocketing technological and 
social changes. Universities’ curricular outreach impresses by its worldwide 
extension through online resources tampering into other cultures, economic 
and social realities.  

Conclusions. Evolving nature of academic professionalism under the 
influence of globalization and spreading innovations forces academia to 
develop a broader view of the academic profession in order to transform itself 
into a global academic workforce. Ideally, this new workforce will retain the 
essential elements and values of the profession that are shared among 
academicians. However, it undoubtedly needs to be supplemented with new 
competences to safeguard the very mission of the teaching profession along 
with the academic freedom and value of higher education.    

Adequate strategies and conditions need to be designed in order to re-
orient both teaching programs and approaches to faculty professional develop-
ment so that all components may effectively contribute to the formation of the 
necessary set of competences needed by contemporary teaching professionals.  

1. Mitchell, D. E., & Nielsen, S. Y. (2012). Internationalization and 
Globalization in Higher Education. In Cuadra-Montiel, H. Globalisation. 
Education and Managemenr Agendas. IntechOpen. London, United Kingdom. 
Retrieved from https://www.intechopen.com/books/globalization-education-
and-management-agendas) 

2. Plater, W. M. (2012). Globalization and Faculty Work in the United 
States. Research of TIAA-CREF Institute. Retrieved from 
https://www.tiaainstitute.org/public/pdf/globalization_and_faculty_work_in_th
e_us.pdf  



6 

Inna Kolodko 
Graduate Student  

Institute of Problems of Education NAPS of Ukraine 
 

ACTIVE METHODS OF ECOLOGICAL EDUCATION OF PUPILS OF 
SECONDARY LEVEL OF EDUCATION IN NON-FORMAL 

EDUCATION OF THE KINGDOM OF SWEDEN 
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organizations. 

The formulation of the problem in general and its connection with 
important scientific practical tasks. Nowadays the integration of Ukraine into 
the European educational space requires Ukraine to revise and modernize the 
content, forms and methods of environmental education according to the 
European standards. That is why the environmental education of the individual 
is determined by one of the leading tasks of the modern educational system of 
Ukraine. Reforming the education system and making changes to the 
legislative framework should bring our educational system closer to European 
standards. 

Covering the problem of environmental education in out-of-school 
education, one should turn to the experience of European countries that have 
made significant progress in this problem. One of these countries is Sweden.  

It should be noted that work on the development and dissemination of 
environmental knowledge was carried out before Sweden joined the European 
Union. A high level of environmental culture has contributed to the 
implementation of progressive initiatives. Sweden became the first country to 
proclaim the direction of sustainable development and initiated the first UN 
conference on the environment. Since then, she has been actively collaborating 
with the United Nations and other international organizations in finding 
alternative solutions to environmental problems. 

Formulating the goals of the article. The purpose of the article is to 
study the active methods of environmental education of secondary school 
students in the non-formal education of the Kingdom of Sweden. 

Presentation of the main research material with the full justification of 
the received scientific researches. It is indisputable that in the out-of-school 
education of Ukraine and Sweden considerable attention is paid to the 
formation of readiness to environmental education in students. It should be 
noted that the process of forming students’ readiness to environmental 
activities should be bilateral and requires appropriate changes and efforts, both 
at the state level and development of the individual. 
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Sweden’s experience in educating students of secondary level of educa-
tion the readiness to environmental activities in non-formal education points to 
the need of greater cooperation, unification and coordination of the three par-
ties: the state, the public and the private sector. Considerable attention should 
be paid to community and volunteer organizations, which direct their activities 
towards the formation of adolescents’ readiness to environmental activities. 

The analysis of scientific and methodological literature shows that in 
European countries, in particular in Sweden, public organizations are actively 
involved in the process of optimizing out-of-school education and the forma-
tion of students with an average degree of readiness to environmental activi-
ties. These are voluntary associations of citizens that arise in accordance with 
activities to satisfy and protect their multifaceted interests and requests and act 
in accordance with the objectives and purposes set forth in their charters.  

One of these non-governmental organizations focusing on solving 
environmental problems and forming students of secondary level of education 
the readiness to environmental activities in Sweden is Keep Sweden Tidy 
Foundation. This organization collaborates with many Swedish educational 
institutions and implements environmental projects that educate students about 
the environmental problems of Sweden and encourage them to solve them. 

Club 4 H of Sweden is an international youth organization that was 
founded in Sweden. The club is focused on the education of a responsible 
person with respect to the environment. Club 4 H of Sweden pays considerable 
attention to the understanding of the children the world around them, an 
understanding of the role of plants and animals for society. Thus, it should be 
noted that Club 4 H of Sweden is an important and useful organization for the 
Swedes, because it not only arranges knowledge, skills, but also helps to solve 
important environmental problems of the society. 

The Ecological School is a striking example of an organization that 
teaches children and adolescents in two programs: life cycle and waste 
recycling. To this end, secondary school students are offered to create a 
cartoon about life cycles of products, various environmental games and 
garbage sorting testing competitions. 

Conclusions from this study and prospects for further exploration in 
this direction. The non-formal education of the Kingdom of Sweden has 
unique opportunities for the formation of a system of environmental values and 
readiness for environmental activities. The conducted study allowed us to 
substantiate the forms and methods of environmental education of secondary 
school students in the informal education of the Kingdom of Sweden, which 
provide a high level of environmental consciousness of students. The Swedish 
Kingdom’s experience in environmental education can be borrowed and 
implemented in out-of-school education in Ukraine. 



8 

Tetyana Koshmanova 
Professor, Doctor of Education  

Western Michigan University, USA 
Tetyana Ravchyna 

Associate Professor, PhD 
Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine 

 
THE PHENOMENOLOGY OF VIRTUE: PHILOSOPHY AND 

PRACTICE 
 

Keywords: Phenomenology, Virtue, Teacher Education, Morality. 
The paper argues that a focus of teaching by delivering subject matter is 

too limited; it should include other scopes too. Teaching is just one aspect of 
educators’ practice. Another big aspect of teacher professional activity is 
ethical, or pedagogical. Studying does not aim only at the content conveyed in 
the subjects; the moral dimension is in every decision made by any teacher, but 
it is often overlooked. There is also a shared content that is instantaneously 
studied by all the students. This content is mostly emotional and social in 
nature; it reflects the moral background of the pedagogical interaction. We 
think that the science of pedagogy must have a renewed look and be studied 
within the practice and reflection of teachers who care for and about learners, 
and who connect learning with their happiness. Our numerous pedagogical 
experiences seem to arise from the living streams of our everyday lives and 
existences. This study is based on the premise that education is conceived in 
relation to visions of human happiness and flourishing: we educate students to 
make their lives better. We believe that happiness, as the highest human value, 
is the emotional activity of a person, in accordance with virtues. Based on the 
idea that any professional activity is grounded in the ethical norms and 
principles that direct its organization and outcomes, this qualitative study aims 
to find out the most significant virtues which would promote student happiness 
and well-being in education. Thinking about these lived experiences and 
following Crotty’s (1998) and Gadamer’s (1975) approaches, we defined the 
two dimensions of teacher’s lived experiences: the immediacy of experience 
and the content of what is experienced. Both dimensions have methodological 
significance for qualitative inquiry in writing this paper. Based on 
phenomenological approach, the authors identified the main virtues of teaching 
and offered practical recommendations for their attainment by educators.  

As authors, we believe that phenomenological pedagogy assumptions 
are very important for teachers, such as “emptying our minds” by 
“disconnecting” ourselves from all our previous meanings, attitudes, habits of 
thinking or stereotypes and taking a fresh look each time when we see a child 
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or a student. Crotty (1998) also advises a method we can use to do it “if we lay 
aside, as best as we can, the prevailing understandings of those phenomena and 
revisit our immediate experience of them, possibilities for new meanings 
emerge for us or we witness at least an authentication and enhancement of the 
former meaning” [1, p. 78]. Phenomenology stands for the value of reflection, 
seeing the world afresh and questioning the current meanings we attribute to 
phenomena and everything what is taken for granted. 

Student’s experience is the key factor of personal development; this 
belief corresponds to the natural laws of human development and the 
formation of higher psychological functions of the individual. Any person 
always learns and self-develops. A teacher cannot teach and educate the 
student in a true sense of the word; a good teacher, following the objective 
laws of human development, facilitates the process of learning and education - 
encourages, guides, supports students, works with them. As researchers and 
educators, we can emphasize only phenomenological understanding of 
educational phenomena. Phenomenological pedagogy defines a pedagogical 
position of a teacher, his/her philosophical assumptions and beliefs, and makes 
a huge impact on the effectiveness of his/her teaching. We agree with Van 
Manen (2015) who argues that phenomenology is not just a method that can be 
employed to study a certain meaning; it is rather “an attitude that relies on the 
attentive perceptiveness, creative insight, and interpretive sensibility of the 
person. The phenomenological attitude comprises a fascination with the 
uniqueness, the particularity of an experience or phenomenon” [4, p. 40]. 
Studying a phenomenology of parental love, Van Muren (2015) says that a 
parent loves his/her child not by abstractions, but by concrete experiences of 
living with this child and striving for his/her happiness, such as: the experience 
of kindness, care, respect, safety, development, optimism, pedagogical justice, 
authority, and others. 

Happiness has historically been something difficult to describe because 
it is a qualitative experience. People who research such experiences are often 
faced with the task of identifying physical characteristics, that can be easily 
measured, to represent a qualitative experience. Similar to research 
psychologists, some philosophers have also sought ways in which they can 
describe happiness. We agree with Habron’s (2013) definition of this virtue 
who describes happiness as a positive emotional condition. Viewing happiness 
through the lenses of emotional state theory, teachers strive for the creation of 
the supportive classroom environment.  If one of the goals of a teacher is to 
encourage happiness in their classroom, then they just simply need to 
encourage a positive emotional state in their students.  Teachers can do this in 
a number of ways such as connecting learning concepts to things students are 
interested in, creating projects that require students to learn from more than 
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just their textbooks, and creating engaging and hands-on activities that require 
physical movement around the classroom. Students may come into the 
classroom with all sorts of different family backgrounds, home lives, and life 
experiences.  Some of these backgrounds may be positive and some may be 
negative.  However, when they enter a classroom of a teacher who is aiming to 
raise their emotional state to a positive one, those students are still able to 
engage and enjoy their learning process. Similar exceptional moments of 
happiness are promoted by special students’experiences which 
Csikszentmihalyi (1991) describes as a “flow” or “effortless action they feel in 
moments that stand out as the best in their lives.” [2, p. 29]. Usually the flow 
occurs when a student “faces a clear set of goals that require appropriate 
responses [2, p. 25]. We agree with this claim because this activity experienced 
by students is unselfconscious, effortless and unhindered in a way captured by 
the metaphor of flow. In terms of one being virtuous, we also agree with the 
description of the two features of Aristotelian accounts of virtue. Virtuous 
activity is experienced as intrinsically worthwhile and the mature virtuous 
person’s actions are not expressions of conscious thoughts of the self. Where 
we tend to disagree, is when we delve deeper into the second description of a 
“mature” virtuous person versus one who is less mature. This idea seems to 
center around conscious thought and deliberation prior to skill, or virtuous, 
expression. Our second disagreement, which also happens to stem from this 
idea of a “mature” virtuous person, comes after grappling with the idea that 
only the very best golfer, pianist, hurdler, etc. can be more fully “mature” in 
virtuous activity than someone who is still learning. Haybron (2013) discusses 
being “authentically happy” and having one’s happiness grounded in one’s 
own life, reflecting who one truly is [2013, p. 87].  

References 
1. Crotty, M. (1998). The foundations of social research: Meaning and 
perspective in the research process. London: Sage 
2. Csikszentmihalyi, M. (1997). Ending Flow: The Psychology of Engagement 
with Everyday Life. Basic Books, A Member of the Perseus Books Groups.  
3. Gadamer, H.G (1975).Truth and method. New York: Seabury. 
4.Van Manen, M. (1994). Pedagogy, virtue, and narrative identity in teaching. 
Curriculum Inquiry, 24(2), 135–170. 
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ACADEMIC TEACHER IDENTITY IN A MANGERIAL UNIVERSITY  
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This presentation contributes to the current discussions on academic 
teacher identity in universities. Compared with other educational institutions, 
being a teacher in academia has been – and still is – quite unique, especially in 
universities ascribing to the Humboldtian tradition, which has remarkably 
influenced Finnish universities and most Western universities. Being a good 
academic teacher is not primarily perceived as relating to pedagogical skills 
but rather as the result of dedication to civilisation and true collaborations with 
other colleagues and students. In the managerial university and in the context 
of expanding HE, teaching has become a more complex, more problematised 
and more managed activity. In this presentation managerialism is understood 
as ideologies associated with the application and actual use of values (e.g. 
effectiveness and excellence), techniques and practices (e.g. audits, 
accountability, performance standards and strong power of managers) derived 
from the private sector.  

Identity is approached as identification on different levels of academic 
work. To form an identity, a person must identify with the values, practices 
and cultures that he or she regards as significant, important and rewarding to 
himself or herself.  

The research questions are: What values and conceptions of teaching 
work do academics identify with? What kind of elements strengthen or 
constrain the teacher identity of academics? Research data consist of 14 in-
depth interviews with eleven academics at one Finnish multidisciplinary 
university. The analysis was based on qualitative content analysis. Interviews 
were read theme by theme and sorted into subcategories (4–9 depending on the 
theme). In the second round of analysis, attention was placed on the separate 
but interrelated identification levels of academics, including the individual, 
community and organisational level as well as the more universal, ideological 
level outlined by academic values and national HE policy. In this second 
reading, the analysis was guided by the following questions: What makes 
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academics’ teaching work good, meaningful and rewarding (strengthening 
elements)? And, conversely, what kind of problems, restrictions and tensions 
(constraining elements) do academics face?  

Academics recognised meaningful and rewarding elements of teaching 
work and also pointed out problems and tensions associated with being a 
teacher. Those elements informing academic teacher identity often appeared to 
be empowering and constraining at the same time. The interviewees' 
perceptions of students, teaching freedom and their relations to superiors were 
described as supportive of teaching but, on the other hand, also as bruising and 
restricting, in some cases. Interaction with bright students was one of the core 
elements that constructed teacher identity, although students were also seen as 
demanding clients. Similarly, the freedom of teaching can result in extreme 
loneliness. Furthermore, individual leadership manifests as a significant 
framework of academic teaching, with both good and bad effects. Leadership 
in this sense can represent both an opportunity and a threat or, in other words, 
either an ‘enlightened’ or ‘unenlightened’ dictatorship.  

Furthermore, the perceptions and experiences of interviewees were 
strongly contextualised. Academics had different, even opposite orientations to 
teaching. In some department contexts, teaching was clearly more appreciated 
than in others. Obviously, academic teacher identity is more a local question 
than that of researcher identity. 
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Słowa kluczowe: Uniwersytet Lwowski, okres autonomii galicyjskiej, 

Żydzi. 
Zagadnienie badawcze i jego realizacja. Przełom XIX i XX wieku to 

okres intensywnych zmian w życiu społeczności żydowskiej w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Obejmowały one różne dziedziny, do religii, polityki i 
gospodarki po kulturę. Dotyczyły one również Żydów galicyjskich, 
lwowskich, którzy stanowili jedno z największych skupisk wyznawców 
judaizmu w Europie i na świecie. Lwów jak w soczewce skupiał główne nurty 
obecne w życiu diaspory żydowskiej w owym okresie. Był też miastem 
akademickim, w życiu którego Żydzi mieli znaczący udział. 

Przedmiotem planowanych badań są studenci żydowscy na 
Uniwersytecie Lwowskim w latach 1867–1918. Celem badań jest  ukazanie 
rozwoju liczebnego populacji studentów żydowskich, najczęściej wybieranych 
przez nich kierunków studiów oraz roli jaką absolwenci lwowskiej uczelni 
odegrali w życiu społeczności żydowskiej (i nie tylko żydowskiej) w Galicji. 
Jednym z głównych zadań jest próba odpowiedzi na pytanie: jaką rolę 
lwowska Alma Mater odegrała w kształtowaniu elity żydowskiej oraz w 
procesie asymilacji Żydów?  

Spektrum badawcze obejmuje zarówno tych Żydów, którzy pozostali 
związani z środowiskiem, z którego się wywodzili, jak i tych, którzy 
rozwiązywali więzy łączące ich z żydostwem i wybierali pełną integrację z 
otoczeniem (z konwersją włącznie). Pod uwagę brane są różne scenariusze 
życiowe i deklaracje światopoglądowe żydowskich absolwentów uczelni, od 
przywiązania do judaizmu ortodoksyjnego, poprzez akulturację z 
zachowaniem własnej tożsamości, asymilację w większością, socjalizm, aż do 
syjonizmu. Kwestie te zostaną przedstawione na tle przemian społecznych 
dokonujących się w społeczności żydowskiej na przełomie XIX i XX w. oraz 
stosunków narodowościowych w Galicji.  

Ponadto zamierzeniem autora jest porównanie liczebności Żydów na 
uczelniach w Wiedniu i Krakowie, konkurujących w owym czasie ze Lwowem 
na niwie akademickiej, i próba odpowiedzi na pytanie, jakie były 
uwarunkowania wyboru miejsca studiowania Żydów galicyjskich w okresie 
autonomicznym. 
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Metody badawcze. Analiza dokumentów, metoda statystyczna, metoda 
porównawcza w badaniach historycznych 

Wyniki badań. Wystąpienie ma charakter komunikatu z badań. Wpisuje 
się w nurt badań, zapoczątkowanych przez Mariana Kulczykowskiego, 
Jadwigę Suchmiel oraz Jerzego Holzera na temat studentów żydowskich w 
Wiedniu, Krakowie i Lwowie w okresie zaborów oraz w Drugiej 
Rzeczypospolitej. Zostanie oparte na poczynionych już ustaleniach oraz 
dalszych kwerendach archiwalnych i bibliotecznych w Polsce i na Ukrainie (są 
w trakcie realizacji).  
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Eugenia Iwona Laska 
Doktor Habilitowany, Professor 

Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska 
 

REFLEKSJA W PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ 
WSPÓŁCZESNEGO NAUCZYCIELA 

 
Słowa kluczowe: nauczyciel, praca dydaktyczno – wychowawcza, 

refleksja w pracy dydaktyczno – wychowawczej. 
Wprowadzenie. Dokonującym przemianom w każdej dziedzinie życia 

społecznego towarzyszą pogłębione i nad dotychczasowymi sukcesami oraz 
porażkami. Można zmierzać do określenia obszarów, elementów makro 
systemu, które wymagają naszej szczególnej troski, poszukiwania środków, 
działań naprawczych, uszczegółowienia działań, kierunków zmian.  

Refleksja – głębsze zastanowienie, rozmyślanie nad czynnością, 
rozważanie połączone z analizowaniem czegoś, myśl, wypowiedź będąca 
wynikiem zastanawiania się, rozmyślania. Filozoficzne poznanie skierowane 
na podmiot poznający, mający swe źródło w podmiocie1.  

Przyspieszenie cywilizacyjne w każdej dziedzinie życia społecznego 
ujawniało niepokojące zjawiska, zagrażające wychowaniu i rozwojowi 
człowieka. Z drugiej strony dokonujące się przemiany stworzyły nowe, dotąd 
nie spotykane warunki rozwoju i edukacji dzieci. 

Międzynarodowa Komisja ds. Edukacji dla XXI wieku, pracująca pod 
kierunkiem J. Delors’a stwierdziła w znanym raporcie, iż „... u progu XXI 
wieku edukacja z racji swej misji i rozlicznych form, jakie przybiera, powinna 
obejmować, od dzieciństwa po kres życia, wszystkie zabiegi, które 
pozwoliłyby każdej jednostce na poznanie dynamiki świata, innych ludzi i 
siebie samego. Uczenie się przez całe życie jest więc zdaniem Komisji, 
swoistym kontinum edukacyjnym ogarniającym całe życie jednostki w jego 
wymiarze jednostkowym i społecznym, a zarazem kluczem do bram XXI 
wieku”2. 

Z kolei według OECD „ uczenie się przez całe życie obejmuje rozwój 
indywidualny i rozwój cech społecznych jednostki, we wszystkich formach i 
kontekstach – w systemie formalnym, tj. szkołach, placówkach kształcenia 
zawodowego, uczelniach i placówkach kształcenia dorosłych oraz w ramach 
kształcenia nieformalnego – w domu, w pracy, w społeczności lokalnej3. 

                                                           
1 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1983, s.32. 
2 J. Delors, Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Tłum. W. Rabczak, Wyd. UNECCO, Warszawa 
1998, 99-100.  
3 Ibidem, s. 99-100 
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Przytoczone stwierdzenia sugerują nowe rozumienie edukacji – 
edukacji preferującej indywidualny wysiłek jednostki, jej samorozwój, 
autokreację, a więc cechy, które charakteryzują proces kształcenia. Nowe 
rozumienie edukacji wyraża się w definicji: „Edukacja to realizacja programu 
ewolucji istoty ludzkiej w toku całego życia z myślą o integralnym rozwoju 
umysłowym, fizycznym, afektywnym, moralnym, duchowym, emocjonalnym4 
(przyp. E. I. Laska); proces obejmujący nie tylko przekazywanie wiedzy i 
umiejętności, szeroko pojętych wartości kultury, lecz także inspirowanie 
postawy twórczej, otwartej, samodzielności myślenia, zdolności do 
samokształcenia”5. Tak rozumiana edukacja koncentruje się na jednostce, jej 
dążeniach, celach i wartościach, które ona preferuje. 

W świetle raportów międzynarodowych istotnym zadaniem edukacji 
staje się przygotowanie każdej jednostki do twórczego uczestnictwa w kulturze 
i cywilizacji, także do jej doskonalenia i rozwoju. Tak określone zadanie mają 
obejmować elementy: 
 wielostronnego rozwoju dziecka poprzez udział w różnego typu 

zajęciach, coraz częściej jest dewizą rodziców. Jak słusznie nazywa ten 
typ dzieciństwa Helga Zeiher6 dzieciństwem „wyspowym”. Przeskakując 
z jednej wyspy na drugą – czyli z zajęć na zajęcia, z instytucji do 
instytucji, dzieci znajdują się w różnych przestrzeniach, nie powiązanych 
ze sobą. Łączą je jedynie ambicje, aspiracje rodziców, którzy swoją rolę 
upatrują we właściwym zorganizowaniu dzieciom możliwości 
znalezienia się w tych przestrzeniach. 

 Coraz częściej dziecko znajduje się, wychowuje nie tylko wśród 
najbliższych, ale też jest uczestnikiem wielu grup społecznych. Ze strony 
dorosłych i instytucji spotyka je wiele niebezpieczeństw, np. przemoc w 
rodzinie, przemoc w grupie rówieśniczej, przemoc strukturalna, 
pozbawienie praw, zagrożenia jakie niesie rozwój cywilizacji7. 

Konkluzje. Aby przygotować uczniów do życia w grupie społecznej, w 
społeczeństwie wiedzy od nauczycieli oczekuje się rozwijania nowych 
umiejętności, które wymagają zastosowania nowych umiejętności, które 

                                                           
4 T. Borowska, Zasoby emocjonalne dzieci i młodzieży istotnym zadaniem edukacji, ”Edukacja” 
2000/2 
5 I. Wojnar, Światowa dekada rozwoju kulturalnego – nowe propozycje dla edukacji, (w:) 
Edukacja wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 1987, s. 141. 
6 za: B. Smolińska – Theiss, Dzieciństwo zmieniająca się kategoria społeczna, „Problemy 
Opiekuńczo – Wychowawcze” 2002 nr 4. 
7 W. Danielewicz, Depedagogizacja dzieciństwa – wybrane obszary, (w:) U podstaw dialogu o 
edukacji, red. A. Karpińska, Białystok 2003, s. 147. 
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wymagają zastosowania nowych metod w procesie dydaktyczno – 
wychowawczym8 

Jakość pracy nauczyciela oraz ich przygotowanie do pracy 
pedagogicznej w znacznym stopniu wpływają na efekty uczniów w nauce. 
Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość społeczno – gospodarcza, rozwój 
technologiczny, przemiany kulturowe, wymuszają od nauczycieli 
ustawicznego poszerzenia wiedzy, doskonalenia umiejętności. O chwili 
refleksji nad własną pracą stawiam sobie pytania o to, czy dobrze robię jak 
można najlepiej to robić? Czy dobre jest to co robię pisał już prawie wiek temu 
Jan Władysław Dawid9. 

Dobrego klimatu w klasie, przyjaznego, życzliwego uczniowi i 
nauczycielowi nie można wytwarzać poprzez nakazy . Na jego powstanie, 
utrzymywanie wpływa szereg czynników . Jednym znaczących jest refleksyja 
praca nauczyciela, nauczycieli oraz dyrektora szkoły. Przebiega to w 
przestrzeni klasy w określonym procesie. A zatem myśl J. W. Dawida o chwili 
refleksji nad własną pracą nie zmieniły nic na swojej aktualności. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 J. Łysek, Uczeń w społeczeństwie wiedzy, „Nauczyciel i Szkoła” 2000, nr 3-4. 
9 J.W. Dawid, O Duszy nauczycielstwa, „Ruch pedagogiczny 1912 nr 3. 
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Doktor Nauk Humanistycznych w Zakresie Pedagogiki 
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ZMIANY W STRUKTURZE ZARZĄDZANIA SPRAWAMI 
STUDENTA W SZKOLE WYŻSZEJ W PERSPEKTYWIE 

PRZYSZŁOŚCI (NA PRZYKŁADZIE POLSKI I UKRAINY) 
 

Słowa kluczowe: zarządzanie, struktura szkoły wyższej, sprawy 
studenta. 

Pytanie badawcze: Jak w strukturze zarządzania szkołą wyższą 
realizowane są i możliwe do zrealizowania sprawy studentów w perspektywie 
międzynarodowych porównań (na przykładzie Polski i Ukrainy)? 

Metody badawcze: Analiza aktów prawnych w Polsce i Ukrainie 
regulujących funkcjonowanie szkół wyższych na poziomie ministerialnym i 
wewnętrznym uczelni, analiza stron internetowych uczelni wyższych. 

Wyniki badań i wnioski: Analiza dokumentów prawnych regulujących 
zarządzanie szkołą wyższą w pionie obsługi spraw studenta w świetle 
międzynarodowych porównań (Polska i Ukraina) wskazuje na zróżnicowany w 
tym względzie charakter. Zmiany w strukturze  zarządzania sprawami studenta 
w szkole wyższej (Dział Obsługi Studenta) zarówno w Polsce jak i Ukrainie są 
potrzebne zarówno w perspektywie rozwoju studenta jak i jakości szkolnictwa 
wyższego. 
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Anna Mitręga 
Doktor, Adiunkt 

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska 
 

PRAKTYCZNE ASPEKTY EDUKACJI ‘NOWYCH’ RODZICÓW 
 

Rodzina stała się współcześnie terenem wielu fundamentalnych zmian. 
Ponowoczesny świat wypełniony jest zmiennością i niejednoznacznością, 
które intensywnie odmieniają funkcjonowanie systemów rodzinnych. Rodzice 
stanęli wobec wyzwań, wynikających z tego, że dawne, autorytarne narzędzia 
wychowawcze niewystarczająco przygotowują do życia. Natomiast nowe, 
oparte na rozmowie z dzieckiem, mające przyzwalający charakter, nie zawsze 
skutecznie wpływają na zachowania dzieci. Poszukiwanie własnej drogi 
wychowawczej, szukanie równowagi między stanowczością a szacunkiem, 
miedzy wymaganiami a miłością, uznać należy za indywidualne zadanie 
każdego rodzica. Proces nabywania skutecznych narzędzi wychowawczych 
uznać należy za skomplikowany, a świadectwem skali trudności może być 
liczba dzieci, które sprawiają kłopoty wychowawcze. Zasadne wydaje się 
postawienie tezy, że własny projekt wychowawczy, zgodny ze współczesną 
wiedzą, a jednocześnie wydolny i skuteczny, jest rozwojowym wyzwaniem dla 
wielu rodziców.  

Praktyka pracy z rodzicami, a zwłaszcza doświadczenie nauczycieli 
przedszkoli i szkół dostarczają przykładów sytuacji, w których młodzi rodzice 
nie potrafią poradzić sobie z zadaniami wychowawczymi. Przyjmują bierne 
postawy polegające na przykład na tym, że uznają dziecko za problematyczne. 
Oczekują wsparcia od nauczycieli i placówek edukacyjnych. Dalszym krokiem 
może być kierowanie dziecka do specjalistów i oczekiwanie, że zmiana 
zostanie dokonana przez nich w trakcie ‘terapii’. Ta grupa badanych w małym 
stopniu dostrzega własną rolę w kształtowaniu osobowości dziecka,  nie jest 
świadoma roli uwarunkowań systemu rodzinnego w rozwoju dziecka.  

Edukacja rodziców jest obszarem, który został uznany za trudny i 
sprawia praktykom wiele problemów. Szukanie specjalistycznej pomocy 
szczególnie dotyczy grupy wykształconych, obytych w świecie młodych 
dorosłych. Są oni świadomi praw rodzicielskich i potrafią je skutecznie 
egzekwować, co sprawia, że praktycy dość często uważają ich za 
roszczeniowych. Nowi rodzice wychowują dzieci, jednocześnie intensywnie 
pracując, w deficycie czasu, często pozbawieni rodzinnych agend 
opiekuńczych. Badani poszukują pomocy w doświadczanych trudnościach w 
inny sposób: w literaturze, w gabinetach specjalistów, w grupach wsparcia. 
Uczą się, jak efektywnie i aktywnie, w czasie którym dysponują, mogą 
skutecznie realizować funkcje wychowawczą. ‘Nowe’ rodzicielstwo zmierza 
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do profesjonalizacji ról macierzyńskich i ojcowskich, szukaniu optymalnych 
rozwiązań problemów z dziećmi. Polega na budowaniu wiary w siebie i 
dziecko. Oczekiwanie wsparcia jest często definiowane w krótkoterminowych, 
ale skutecznych działaniach. Najczęściej działanie dotyczy rozwoju rodzica w 
zakresie umiejętności stawiania i respektowania stałych granic zachowania, 
wydajnych strategii stosowania perswazji w osiąganiu celów wychowawczych. 
Oczekiwania te mieszczą się w zakresie kompetencji komunikacyjnych.  

Postawione pytania badawcze koncentrowały się na pytaniach o to, w 
jaki sposób współcześni, ‘nowi’ rodzice budują własne kompetencje 
wychowawcze, jakie są ich możliwości i bariery rozwoju w takiej roli. 
Jednocześnie ważne było to, jak efektywnie dokonywali progresji, jakimi 
sposobami doskonalili swój arsenał wychowawczy. Przyglądano się również 
niepowodzeniom i ich źródłom. Rejestrowano skutki działań i skuteczność 
rozwiązań.  

Dane empiryczne, które posłużyły do opisu i wnioskowania, zostały 
zarejestrowane w latach 2013–2019 na terenie Wrocławia. Materiał pochodził 
z indywidualnych i grupowych spotkań z rodzicami. Prowadzono je w 
przedszkolach i szkołach oraz w gabinecie terapeutycznym. Badani 
poszukiwali wsparcia i pomocy doświadczając trudności wychowawczych, a 
następnie podejmowali decyzję o pracy zmierzającej do szukania efektywnych 
rozwiązań. Artykuł prezentuje narracje rodziców, którzy korzystali z pomocy, 
ich nadzieje i obawy. Ilustruje ich doświadczenia, trudności i satysfakcje.  

Zebrany materiał empiryczny umożliwił udzielenie odpowiedzi na 
postawione pytania badawcze. Ukazał możliwości i bariery rozwoju w roli 
rodzica. W szerszym ujęciu dał również możliwość odniesienia się do pytań 
dotyczących procesu profesjonalizacji roli matki/ojca. Wnioski i refleksje 
posłużyły sformułowaniu wyzwań, przed którymi aktualnie stoi rynek 
specjalistycznej pomocy polskim rodzicom.  
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CZASOPRZESTRZEŃ ŻYCIA SZKOŁY W OPTYCE ANALIZY 

TRANSAKCYJNEJ 
 

Wychowanie i nauczanie dokonują się zawsze w określonym kontekś-
cie, który jest szczególnie ważny dla edukacji młodego pokolenia. Obserwując 
przyspieszenie przemian, jakim podlega współczesny świat a wraz z nim 
człowiek, można dojść do wniosku, że czas i przestrzeń stanowią układ 
odniesienia dla współczesnych stosunków społecznych10. Przyglądając się 
życiu społecznemu warto odnieść się przede wszystkim do pojęcia czasu ze 
szczególnym uwzględnieniem nowych sposobów konceptualizacji temporal-
nego wymiaru relacji interpersonalnych11. Traktując tę uniwersalną kategorię 
analityczną, jako głęboki system życia kulturalnego, społecznego i osobistego 
można ją utożsamić z głównym organizatorem wszystkich działań człowieka, 
z ośrodkiem łączenia i integrowania ludzi, ze sposobem obchodzenia się przez 
nich z priorytetami i metodą kategoryzowania doświadczeń, z mechanizmem 
sprzężenia zwrotnego dla przyczyn i przebiegu jakiegoś procesu oraz z miarką 
kompetencji, wysiłku i osiągnięć12. Przenosząc tę definicją na grunt edukacyj-
ny można stwierdzić, że czas w szkole nie jest jedynie skalą pomiaru zdarzeń i 
procesów, ale przede wszystkim immanentną właściwością zdarzeń i procesów 
społecznych. W takim rozumieniu czas, który zawarty jest w zdarzeniach, ma 
określone indywidualnie znaczenie i sens13. 

Szkoła, jako jedna z instytucji edukacyjnych, z uwzględnieniem swojej 
wielowymiarowości, może być analizowana z różnych perspektyw poprzez 
odsłanianie poszczególnych warstw w celu dotarcia do źródeł jej obecnego 
kształtu. Sam budynek szkoły może być potraktowany, jako arena ujawniania 
się nie tylko różnych funkcji szkoły, ale także przejawów realizowania tychże 
funkcji. Będą się one manifestować miedzy innymi w relacjach 
interpersonalnych panujących w tej instytucji14. Szczególnie ciekawy dla 
autora niniejszej dysertacji był wymiar relacji międzyludzkich rozpatrywany w 
kategoriach temporalnych. Jeden z raportów OECD stwierdza, że formalne 
                                                           
10 A. Pawełczyńska, Czas człowieka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986, s. 145. 
11 B. Adam, Czas, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2010, s. 64-85. 
12 E. T. Hall, Taniec życia. Inny wymiar czasu, Muza, Warszawa 1999, s. 9-10. 
13 A. Korzeniecka-Bondar, Czas na pozór…, „Studia Pedagogiczne” 2011, t. L XIV, s. 113. 
14 A. Nalaskowski, Przestrzenie i miejsca szkoły, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002, s. 
7-9. 
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instytucjonalne kształcenie w szkole (odnoszące się wyłącznie do realizacji 
obowiązku szkolnego) stanowi około 12% życia statystycznego Polaka, a 
uwzględniając szkolnictwo ponadgimnazjalne i wyższe, czas spędzony w 
instytucjach oświatowych stanowić będzie niemalże ¼ średniej długości życia 
w naszym kraju15. Nie ulega wątpliwości, że to, jak uczeń funkcjonuje w tym 
okresie ma niebagatelny wpływ na dalsze jego życie. Dlatego też sposób, w 
jaki uczniowie wykorzystują czas podczas swojego pobytu w szkole, wydaje 
się być jednym z kluczowych aspektów dla pedagogiki. Szkoła, jako 
laboratorium życia społecznego, jest przede wszystkim miejscem 
kształtowania tożsamości społecznej uczniów przez jawne i ukryte 
mechanizmy oddziaływania instytucjonalnego16, ale także poprzez liczne 
kontakty społeczne i relacje interpersonalne17. Dlatego temporalny wymiar 
życia szkoły w odniesieniu do tychże relacji stał się przedmiotem analiz 
prowadzonych w niniejszym tekście.  

Głównym celem artykułu jest charakterystyka zjawiska strukturalizacji 
czasu uczniów (czyli sposobu wykorzystywania czasu na byciu w relacjach z 
innymi ludźmi) na gruncie edukacyjnym, poprzez ukazanie jej złożoności i 
różnorodności przejawów w zgodzie z przyjętą podstawą teoretyczną, jaką są 
założenia analizy transakcyjnej. Determinuje to przyjęcie zmodyfikowanej 
definicji strukturalizacji czasu, włączając do niej poszczególne formy: wycofa-
nie, rytuały, rozrywki, prace, zabawy, gry, intymność. Były one diagnozowane 
w trakcie trwania roku szkolnego przy wykorzystaniu analizy panelowej.  

Wspomnieć należy, że analiza transakcyjna powstała w Stanach 
Zjednoczonych pod koniec lat 50. XX wieku, za sprawą pochodzącego z 
Montrealu psychiatry – Erica Berne’a (1910–1970). Kluczowe zagadnienie 
niniejszego tekstu, czyli strukturalizacja czasu, jest jednym z czterech 
podstawowych obszarów eksploracji w analizie transakcyjnej (obok analizy 
stanów Ja, analizy transakcji oraz analizy skryptu). Zostało ono opracowane 
przez E. Berne’a i definiowane, jako sposób nadawania czasowi pewnej 
struktury w odniesieniu do relacji z innymi ludzmi. Autor tej koncepcji 
wyjaśniał, że kiedy człowiek znajdzie się w sytuacji, która jest czasowo 
nieustrukturyzowana, prawdopodobnie pierwszą czynnością, jaką zrobi, będzie 
nadanie mu (czasowi) pewnego „kształtu”. I tak można wyodrębnić sześć form 

                                                           
15 OECD, Education at a Glance 2017: OECD Indicators, OECD Publishing, Paryż 2017. 
http://dx.doi.org/10.1787/eag-2017-en [dostęp: 12.05.2018]. 
16 E. Zamojska, Szkoła w filmie. Czy tylko fikcja? Analiza obrazu rzeczywistości szkolnej w 
filmie Klasa (Entre les murs) [w:] Kultura mediów, ciało i tożsamość - konteksty socjalizacyjne i 
edukacyjne, red. W. Jakubowski, S. Jaskulska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011, s. 88. 
17 A. Brzezińska, Dzieciństwo i dorastanie: korzenie tożsamości osobistej i społecznej, [w:] 
Edukacja regionalna, (red.) A. W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2006, s. 47-77. 
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strukturalizacji czasu: wycofanie (skrajna, graniczna forma, w której ludzie 
jawnie się nie komunikują; polega na tym, że człowiek izoluje się poprzez 
fizyczne odejście bądź poprzez wyłączenie się psychiczne, pozostając ze 
swoimi myślami), rytuały (mniej lub bardziej formalne, stylizowane i stereoty-
powe sposoby komunikowania się z innymi, mogące przerodzić się w 
ceremonie o przewidywalnym przebiegu), rozrywki (rodzaj sondowania 
towarzyskiego, w którym pragnie się zdobyć informacje o nowych znajomych 
w sposób niezobowiązujący i niezagrażający), prace (najbardziej powszechna i 
utylitarna forma nastawiona na działania o charakterze produktywnym lub 
twórczym), gry (sposób komunikowania się prowadzący do dobrze określo-
nego, z góry przewidzianego wyniku; to okresowy, często powtarzający się 
zestaw komunikatów, pozornie bez zarzutu jednak; charakterystyczną cechą 
gry transakcyjnej jest pułapka, w którą zostaje złapany partner interakcji18) oraz 
intymność (graniczny sposób strukturalizacji czasu rozumiany, jako otwarty, 
uczciwy i charakteryzujący się wzajemnym, wolnym od wykorzystywania, 
niewymuszonym dzieleniem się, empatią, czułością i poczuciem bliskości 
stosunek międzyludzki, wyrażający autentyczne uczucia, myśli i 
doświadczenia zaangażowanych w niego osób). Do powyższego zestawu 
sześciu form strukturalizacji czasu włączono siódmą, wyodrębnioną przez 
Laurę Cowles-Boyd oraz Harry’ego S. Boyda19, znaną, jako zabawa. Będzie 
ona lokować się między pracami a grami i uwidacznia się w relacjach 
nacechowanych kreatywnością, ekspresją i spontanicznością, których efektem 
są pozytywne emocje. Przyczynia się ona do powstania wielu przyjemnych 
doznań za pośrednictwem fantazjowania, świętowania, sportu czy hobby. 

Artykuł koncentruje się zatem na przejawianych formach 
strukturalizacji czasu w nurcie analizy transakcyjnej zarówno w czterech 
wybranych momentach roku szkolnego, jak i na dynamice występowania 
tychże form w ciągu całego trwającego niemalże rok badań. W ramach 
prowadzonych badań, których podmiotem stali się uczniowie częstochowskich 
liceów ogólnokształcących, podjęto próbę stworzenia pedagogicznego 
rozpoznania, które charakteryzuje zjawisko występowania transakcyjnych 
form strukturalizacji czasu uczniów w szkole. Wyniki podjętych badań miały 
na celu potwierdzenie lub odrzucenie tezy, iż aparat pojęciowy analizy 
transakcyjnej pozawala na opis, wyjaśnianie i przewidywanie różnych 
przejawów życia szkolnego w odniesieniu do relacji, jakie mają miejsce w 
określonych sekwencjach czasowych. 

                                                           
18 M. Brudnik, Analiza transakcyjna w praktyce szkolnej, „Forum Oświatowe” 2009, nr 2(41), s. 
98-101. 
19 L. Cowles-Boyd, H.S. Boyd, Play as a Time Structure, „Transactional Analysis Journal” 1980, 
vol. 10, nr 1, s. 5-7. 
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BEZPIECZEŃSTWO – KOMPONENT POLITYKI EDUKACYJNEJ 

DOBY GLOBALIZACJI 
 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, polityka edukacyjna, zarządzanie 
kompetencjami. 

Wprowadzenie. Bezpieczeństwo to pojęcie odzwierciedlające stan 
braku zagrożeń lub poczucie braku zagrożeń. Jak zauważa K. Malak – 
Bezpieczeństwo jest kategorią abstrakcyjną i funkcjonuje wyłącznie w teorii 
oraz w mowie potocznej. W praktycznej działalności podmiotów 
bezpieczeństwa funkcjonuje z przymiotnikiem, określającym kogo personalnie 
lub jakiego obszaru podmiotowo lub przedmiotowo dotyczy. Bezpieczeństwo 
jest jednocześnie “stanem” i “procesem”. “Stan bezpieczeństwa” oznacza 
wymiar, skalę trwałości, zasięg terytorialny bezpieczeństwa, natomiast 
“proces” to nieustanne kształtowanie i umacnianie bezpieczeństwa, określające 
zarazem jego dynamikę, o której najlepiej świadczy stale rosnący jego zakres 
podmiotowy, przedmiotowy i przestrzenny . 

Bezpieczeństwo możemy dzielić z punktu widzenia (m.in.):  
1) podmiotowego: bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo 
międzynarodowe; 
2) przedmiotowego: bezpieczeństwo polityczne, wojskowe, gospodarcze, 
społeczne, 
3) kulturowe, ideologiczne, ekologiczne, informacyjne itd.; 
4) przestrzennego: bezpieczeństwo personalne (dotyczące indywidualnych 
ludzi – osób), lokalne (państwowo-narodowe), subregionalne, regionalne 
(koalicyjne), ponadregionalne i globalne (uniwersalne); 
5) czasu: stan bezpieczeństwa i proces bezpieczeństwa; 
6) sposobu organizowania: indywidualne (unilateralne) – hegemonizm 
mocarstwowy, izolacjonizm, neutralność, niezaangażowanie, sojusze 
(system blokowy), system bezpieczeństwa kooperacyjnego, system 
bezpieczeństwa zbiorowego. 

Klasyfikacji – rozumienia – pojęcia bezpieczeństwa jest wiele ale ta 
wielość ujęć świadczy o złożoności samego zagadnienia bezpieczeństwa20. 

                                                           
20  A. Ciupiński, Doktrynalne i instytucjonalne przesłanki bezpieczeństwa kooperacyjnego, [w:] 
Bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej. Praca zbiorowa pod red. naukową T. 
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Polityka edukacyjna jest ważną częścią polityki społecznej, którą 
można rozumieć jako dyscyplinę naukową lub jako praktyczną działalność. 
Głównym celem polityki edukacyjnej jest wyrównanie różnic edukacyjnych 
ludzi na różnych etapach ich rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem osób i 
środowisk dotkniętych marginalizacją społeczną i ubóstwem. Zadaniem 
polityki społecznej jest zapewnienie bezpieczeństwa kompetencyjnego 
państwa na które składają się kompetencje jego poszczególnych obywateli. 
Skutecznie prowadzona polityka edukacyjna powinna zapewniać 
bezpieczeństwo jak i poczucie bezpieczeństwa zarówno dla poszczególnych 
obywateli jak i dla całego państwa jako struktury społecznej. W odniesieniu do 
obywateli i ich kompetencji używa się pojęcia kapitał ludzki. W polskiej 
literaturze naukowej kapitał ludzki obecny jest jako kategoria społeczno – 
ekonomiczna stąd też możemy mówić o kompetencjach jako kategorii 
społeczno – ekonomicznej wpływających bezpośrednio i pośrednio na 
bezpieczeństw państwa w szerokim jego rozumieniu. 

Metodologia, metody badawcze wykorzystywane przez autora (zarys 
charakterystyki). W analizach zagadnienia bezpieczeństwo – komponent 
polityki edukacyjnej doby globalizacji zastosowano metodę PEESTELI 
(Political, Economic Environment, Social, Technological, Environment, Legal, 
International). Metoda ta polega na analizowaniu czynników: politycznych, 
ekonomicznych, społecznych, technologicznych, środowiskowych, otoczenia, 
otoczenia – czynniki międzynarodowe21. 
Etapy badania 

1. Wyróżnienie istotnych czynników dotyczących poszczególnych 
segmentów makrootoczenia; 

2. Ustalenie wpływu każdego z czynników na problematykę;  
3. Określenie relacji między czynnikami i ich oddziaływaniem na 

problematykę badawczą. 
Podsumowanie. W analizach zagadnienia bezpieczeństwa w kontekście 

polityki edukacyjnej doby globalizacji z wykorzystaniem metody PEESTELI 
uwidoczniła się złożoność, wielowymiarowość i wieloaspektowość 
problematyki zarówno bezpieczeństwa, kompetencji, jak i polityki 
edukacyjnej. Ta złożoność wynika z złożoności samego człowieka i 
tworzonych przez niego struktur społecznych22. 

 
 

                                                                                                                               
Jemioły i K. Malaka, Warszawa 2002.; Por. K. Malak, Bezpieczeństwo jako kategoria i zjawisko 
społeczne, “Piotrkowskie Zeszyty Międzynarodowe” 2007, nr 2, s. 91-95.  
21 https://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_PEST (dostęp 01.10.2015). 
22 Szczegółowe analizy zostaną umieszczone w tekście artykułu. 



26 

Mykhailo Podoliak 
Candidate of Pedagogical Sciences 

Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine  
and Biotechnologies Lviv 

 
DISTANT LEARNING METHODOLOGIES IN FLT. THE 

UKRAINIAN UNIVERSITY CASE 
 

Key words: foreign language teaching, flipped class, Moodle platform, 
university students. 

A modern University is a place where students and teachers cooperate 
in the process of learning and acquiring new knowledge and skills. In this 
process, it is important for teachers to manage educational process in such a 
way, so that his/her students would be interested in learning. To make 
educational process interesting for students, a teacher should use up to date 
methodologies and technologies. One of such is distant learning, when 
students manage part of their learning activity. In particular, I would like to 
mention the use of Moodle and Flipped classroom.  

The online platform Moodle (Modular Object Oriented Dynamic 
Learning Environment) was developed almost 15 years ago and is gaining 
popularity among teachers. It is widely used for distance learning, flipped 
classroom, blended learning etc. This is open free online platform, which can 
be used by both, institutions and teachers. This platform provides teachers with 
great flexibility in the teaching methodology and facilitates educational 
process. Great number of scholars have researched and published articles about 
the effectiveness of the Moodle usage. However, in Ukraine the platform is 
gaining popularity with the years.  

The other type of distant learning is Flipped classroom. This type of 
learning presupposes that pupils cover materials at home, and then they come 
to class and do practical tasks and exercises with teacher. It has been 
developed in the US in 2007 and since have been used widely in a great 
number of schools around the world. In Ukraine, this method is little known by 
teachers and few of them use it in teaching. There are numerous articles and 
research activities done proving the effectiveness of this method.  

Owing to the fact that in Ukraine these two modern and widely used 
distant educational activities are badly known, we have decided to study the 
effectiveness of their usage while a foreign language teaching. Therefore, it 
was decided to conduct a research towards the effectiveness of the usage of 
Flipped classroom and Moodle while the English language teaching for 
University students. In addition, it is worth mentioning that the methodology 
of Flipped classroom can be well provided by Moodle platform.  
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Two groups of students, 8 persons in each, were formed to conduct the 
research. One of them was learning using Moodle and Flipped classroom and 
the other was learning the usual way i.e. teacher explained materials during 
lessons, gave homework etc. It is worth mentioning that the materials for 
learning were the same, the only presentation and working process differed. 
Thus, there were benefits and drawbacks of using Flipped classroom 
methodology and Moodle platform.  

Concerning benefits, they are the following: teacher spends more time 
on exercises and practical tasks (speaking, reading using new vocabulary etc.) 
rather than explaining new materials during lessons; students can manage their 
time and learn at home, thus there is no absent students that have not learned 
anything; students used a great number of additional materials while learning; 
the method motivate students and rise their interest; wide use of different 
gadgets, Internet and social networks that facilitates learning.  

However, there are some drawback of using Flipped classroom and 
Moodle. The first and the most important is that students that do not want to 
study and are not motivated to gain new knowledge will not do anything at all. 
During the regular classes, they are obliged by the teacher to read or perform 
some tasks, but during the flipped class, in case they have not done anything at 
home, they fall behind the other students totally. The balance between 
unmotivated and motivated students aligns during regular classes. The other 
drawback is that everyone must have laptops or smartphones and Internet 
connection. The last drawback is that it is time consuming to prepare Moodle 
platform for Flipped classroom.  

However, while comparing gained knowledge of students of the both 
groups, there was obvious advantage of students who learned the English 
language using Flipped classroom and Moodle. 

In conclusion, it is worth mentioning that the use of Flipped classroom 
together with Moodle in a foreign language teaching can have positive effect 
on students. Despite few drawbacks, students were more interested to take 
flipped classes rather than regular ones. However, sometimes it is important to 
combine regular classes with flipped ones, especially in language teaching, 
since some materials can be too difficult for students to learn.  
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The State Standard of Primary Education and the curricula of the new 
generation clearly traces the tendency towards competence-oriented teaching 
students of foreign communication and the formation of key competences 
necessary for their successful self-realization in society. The acquisition of 
competences by students is an actual strategy of state policy, requiring 
fundamental changes in various fields of education, including primary school. 
The New Ukrainian School, the modernization of which started from the initial 
level in 2018, needs not only updating the content of education, preparing new 
textbooks, selecting effective methods and forms of teaching, but also the 
upgrading an educational environment. 

The basic principles of the competence-based approach to teaching 
foreign languages are described in the scientific publications of Ukrainian 
scientists N.P. Basai, N.F. Borysko, L.V. Kalinina, O.S. Pasichnyk, T.K. 
Polonska, V.H. Redko and others. As for the educational foreign language 
environment, such achievements among the domestic researchers are 
significantly less (R.S. Hurevych, L.Ya. Zenia, V.H. Redko, H.V. Tverdokhlib, 
etc.), and all of them, besides the works of V.H. Redko, refer to the formation 
of an educational foreign language environment in higher educational 
institutions.  

The content analysis of scientific works on pedagogy and psychology 
shows that most scholars (B.S. Gershunskyi, V.V. Davydov, G.M. 
Kodzaspirova, V.V. Kraievskyi, N.V. Kuzmina, V.O. Slastionin, I.S. 
Yakymanska, etc.) understand the definition of “educational environment” as a 
set of social, cultural and other conditions in which the student’s learning 
activities take place and which influence the formation of his/her personality. 

When teaching a foreign language in artificial conditions, the 
effectiveness of the educational environment is crucial for achieving the goals 
and directly influences the effectiveness of learning. Educational foreign 
language environment (EFLE) is a complex formation based on the interaction 
of two subjects of the educational process – students and a teacher, including 
pedagogical conditions, situations, a system of relations between them, united 
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by the common educational process, aimed at achieving the goals and 
objectives of learning. We consider EFLE as comfortable and safe conditions 
for self-realization of participants in educational process during 
communication, exchanging training and other information, mastering and 
using a foreign language, building dialogue and cooperation on the basis of 
partnership. 

EFLE provides students with the holistic mastering the content of 
educational material, allows them to show and develop their abilities, increases 
their interest and motivation to study the subject, makes it possible to learn the 
culture of another people, tell their foreign interlocutor about the culture of 
their own country, activate their cognitive interests. At the same time, EFLE 
allows a teacher to successfully implement his/her tasks, use innovative 
methods, forms and means of mastering students with foreign language 
activity; enable them to positively influence their actions, stimulate active 
speech interaction, taking into account their potential opportunities and 
acquired learning experience. 

EFLE envisages the possibility of modelling students’ communicatively 
directed actions (in particular, their psychological readiness for learning 
activity, motivation, potential learning opportunities, interests, experience 
gained while studying other subjects - interdisciplinary connections, general 
educational level of development, situationally appropriate and accessible 
methods, forms and means of learning, expected outcomes) and the content of 
its individual components, due to the objectives of lessons (teaching aids, its 
types, number and forms of use). 

The model of educational foreign language communicative 
environment, created in the Department of Foreign Languages Teaching of the 
Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of 
Ukraine, where the author of this article works, intentions to create conditions 
for the effective organization of teaching a foreign language process, aimed at 
mastering students’ foreign language communicative competence and 
experience of improving it in accordance with their life needs. This model 
includes both the subjects of the learning process and the means of ensuring 
their activities. The results of using the model include the acquisition of 
foreign language experience by students, which is able to provide their 
communication needs within the spheres, topics, foreign language material 
outlined by the curriculum, and the ability to improve their experience in 
accordance with their own life needs and interests. Experimental verification 
of this model in the institutions of general secondary education of Ukraine has 
proved its effectiveness and efficiency.  

Today, our school needs a new quality of the educational foreign 
language environment, in which the subjects of learning process are as active 
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as possible and are involved in the process of communication, close to the 
conditions of real intercultural communication. The purpose of creating a new 
type of EFLE is to improve the quality of teaching a foreign language and 
engage students in the dialogue of cultures through the implementation of 
personality-oriented, competence-based, activity, cultural approaches and the 
use of new educational and information technologies, virtual environments and 
platforms in learning process. According to the requirements of the New 
Ukrainian School, the modern educational environment should be creative, 
comfortable and safe, aimed at developing the student and motivating his/her 
to study. Educational foreign language environment of primary school will be 
the basis for creating such an environment in basic and high school. 
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Lwów okresu II Rzeczypospolitej był ważnym ośrodkiem naukowym. 

Działały tu cztery uczelnie: Uniwersytet Jana Kazimierza, Politechnika 
Lwowska, Akademia Medycyny Weterynaryjnej i Akademia Handlu 
Zagranicznego. W roku akademickim 1934/1935 pracowało w nich 169 
profesorów, 176 docentów oraz 478 doktorów i magistrów. 

W roku akademickim 1931/32 było 11 070 studentów, z tego w UJK 
7117 osób, w Politechnice Lwowskiej – 316, w Akademii Medycyny 
Weterynaryjnej – 411, w Akademii Handlu Zagranicznego – 356.  

Środowisko akademickie Lwowa było drugim co do wielkości, po 
Warszawie, ośrodkiem naukowym w kraju. 

Liczni na uczelniach lwowskich byli studenci Żydzi. W UJK w roku 
akademickim 1921/1922 było ich 2226, czyli 46,6%. W roku 1923/1924 liczba 
Żydów wynosiła  2643, czyli 43,3%, co było największym odsetkiem 
studentów żydowskich ze wszystkich uczelni wyższych w międzywojennej 
Polsce. w roku jednak 1937/1938 studiowało ich zaledwie 323, to jest 10,5% 
ogółu studentów. Był to rezultat poważnych konfliktów i walk studentów 
polskich zrzeszonych w prawicowej organizacji studenckiej Młodzieży 
Wszechpolskiej o ograniczenie przyjęć na studia Żydów. Chodziło o 
wprowadzenie zasady numerus clausus, to jest liczby zamkniętej, wynikającej 
z liczby mieszkańców w kraju danej mniejszości narodowej. Decydującym 
czynnikiem takich postaw studentów polskich była kwestia możliwości 
studiowania oraz późniejszej pracy. Na studiach medycznych i prawniczych 
młodzież żydowska oscylowała w granicach 50%. W konsekwencji studentów 
żydowskich uważano za społeczność stojącą po przeciwnej stronie barykady.  

Konflikty studenckie polsko-ukraińskie nie były tak silne jak na 
początku XX w, to jest w ostatnich latach autonomii galicyjskiej. W roku 
1921/1922 studentów ukraińskich byo w UJK 110 (2,3%), w Politechnice 53 
(2,5%), w AMW 15 (4,9%). Było to następstwo walki zbrojnej o granice II 
Rzeczypospolitej. Studenci polscy w poczuciu patriotycznego obowiązku 
wstępowali na ochotnika do Wojska Polskiego. 17 sierpnia 1920 r. w bitwie 
pod Zadwórzem młodzież polska samotnie broniła dostępu do Lwowa 
wojskom bolszewickim pod dowództwem Siemiona Budionnego. Zginęło 
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wówczas 318 orląt lwowskich, to jest gimnazjalistów i studentów UJK oraz 
Politechniki. 

Młodzież polska w tych okolicznościach wystąpiła z propozycją 
ograniczenia przyjęć dla tych, którzy uchylali się od służby w Wojsku Polskim 
lub służbach pomocniczych. 

14 sierpnia 1919 r. Senat UJK oraz grono profesorów Szkoły 
Politechnicznej (od 1921 Politechniki) wydały odezwę zapowiadającą, iż 
wstęp do tych uczelni może mieć tylko młodzież przyznająca się do 
obywatelstwa polskiego, bez deklaracji narodowości polskiej, oraz wypełniła 
obowiązek służby wojskowej lub z różnych powodów nie została do niej 
przyjęta. 

Postanowienia lwowskich władz akademickich potwierdzono w 
uchwale rady ministrów z 18 września 1919 r. Jednocześnie Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego rozporządzeniem z 15 marca 
1920 r. przekształciło dotychczasowy Uniwersytet Jana Kazimierza z 
utrakwistycznego w czasie autonomii galicyjskiej na uczelnię z polskim 
językiem wykładowym. 

W tej sytuacji 23 kwietnia 1921 r. zjazd studentów ukraińskich we 
Lwowie postanowił, że dopóki nie zostaną przywrócone prawa sprzed 1 
listopada 1918 r. młodzież ukraińska powinna bojkotować lwowskie uczelnie. 
W połowie 1921 r. Ukraińcy podjęli decyzję o powołaniu tajnego uniwersytetu 
i politechniki. W roku akademickim 1921/22 rozpoczęło w nim studia 1010 
studentów, a w następnym było ich już 1014 osób. W 1925 uczelnie zamknięto 
z uwagi na brak środków finansowych. Po roku 1923 zawieszono też bojkot 
lwowskich uczelni, studenci ukraińscy na UJK stanowili około 10%,   na 
Politechnice powyżej 5%. 

W latach 1918-1939 w życiu akademickim Lwowa jaskrawo objawiły 
sie relacje między polityczną a intelektualną elitą, między władzą a 
społeczeństwem, między polityką a rolą uniwersytetu. 
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PROFESSIONALIZATION IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION: 
VIEWS INTO EUROPEAN LANDSCAPES FROM THE EXAMPLE  

OF GERMANY 
 

Under the premise that pedagogical professionals are a crucial key to 
ensuring the quality of education in the group, this paper examines the 
question of how professionalization of professionals through academization 
comes about. What are the essential structural features and contents of the 
professionalization for early childhood education professionals? 

Since 2006, the professionalization of staff has become more and more 
the focus of national and international initiatives for the optimization of early 
childhood education systems. 

For years now, European education policy, based on family change and 
the reconciliation of work and family life, has called for an improvement in the 
early childhood education landscape, an increase in the number of skilled 
workers, especially for the nursery sector, and academically sound professional 
preparation for skilled workers.The latter can be driven by the academisation 
of the educator profession. 

The educational mission of early childhood educational institutions has 
now moved into the focus of the educational policy debate. New social 
relevance of education in the early childhood area, the elaboration of a national 
catalog of criteria (Tietze, 2002), the implementation of new education and 
orientation plans as well as a change in the developmental processes of the 
child, in which this is understood as an active subject of its own education - all 
this has led to the rapid development of new childhood education programs. 

The further establishment of childhood education Bachelor and Master 
programs contributes to the increasing scientific foundation of childhood 
education and to the further development of childhood research as well as a 
closer integration of theory and practice. After all, international research has 
also shown that academic qualification of educational staff leads to improved 
quality of educational work in day-care centers, benefiting children and their 
families in the first place (Schöler 2012: 103). 

In addition, the article deals with the framework conditions for 
professional action in day-care centers. The focus is on the current, structural 
and organizational framework in preschool institutions in Germany.  
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college, the Republic of Poland. 
The presented article aims at clarifying the situation in the field of 

social workers university education in Poland, taking into account social and 
political transformations in both countries. The first part of the article presents 
the origins of the beginning and development of social workers university 
education in Poland. The second part, based on an analysis of available 
governmental conceptual and strategic documents, clarifies the crucial 
influence of the state policy in the field of university education on the current 
state of social workers education. The third part, outlines a vision and the 
priorities as well as points to appropriate tools adopted on the level of national 
association of educators in the field of social work. 

1. Education of Social Workers in Poland (before 1989). 
2. Education of Social Workers in Poland (after 1989). 
Significant transformations in the Polish education system were 

initiated after 1989. At that time, young people began to notice the importance 
of education, career advancement and involvement in public affairs. Numerous 
activities aimed at setting up and developing a democratic society were 
undertaken in Poland and embraced also the sphere of education. A gradual 
reform of social services commenced after 1989, was followed in the next 
years by the introduction of new solutions that had a significant impact both on 
education in the field of social work and on establishing the profession of 
social worker.  

Education of social workers concentrates on transferring knowledge, 
developing skills and shaping attitudes that are conducive to effective work. 
Taking into account the evolvement of the education process, organized 
symposia, conferences and joint undertakings, as well as discussions on the 
emergence of social work as a scientific discipline in Poland, attempts were 
made to compare and present the ways of educating social workers. The 
training of social workers is adapted to the needs of the labour market, which 
is conditioned by the needs of the society in the scope of social services, as 
well as by the educational policy of the state. An important role is played by 
associations of universities and representatives of the scientific community 
related to the education of social workers. In Poland, despite the ongoing 
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debate in the scientific community, social work has not yet been included 
among scientific disciplines. The debate addresses the question whether social 
work meets the requirements imposed on a scientific discipline. It seems that 
given the history of the formation, distinguished representatives who have 
made, and are still making a significant contribution to the development of 
scientific research, the emerging issues which are the subject of research and 
seeking means of practical implementation of their solutions, as well as the 
debate on the possible methods of research in social work, etc., it is worth 
taking a closer look at that important for Polish social work challenge. 

Social work modern professional social work is important for a society 
that wants to be fair and democratic toward all its citizens. Social workers 
support citizens to participate in society. They do not only support vulnerable 
citizens (unemployed, disabled, homeless, orphans, elderly etc.), but they also 
offer services to citizens in housing districts and villages who want to improve 
the quality of everyday life, as well as citizens depending of vital services who 
wants to organize and participate as patients, clients or consumers. Because of 
these functions, Social Work is for authorities and institutions an important 
instrument to develop and carry out social policy. 
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EDUKACJA W WYMIARZE NOWYCH TECHNOLOGII 
INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH 

 
Słowa kluczowe: nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w 

edukacji, poziom cyfryzacji w polskich szkołach, kompetencje medialne. 
Wraz ze zwiększającym się dostępem do Internetu rozpoczęła się nowa 

era w dziedzinie ludzkiego komunikowania się, pracy, edukacji, rozrywki, 
gospodarki i innych płaszczyzn istnienia człowieka. Rozwój technik 
informacyjnych daje możliwość dostępu do ogromnej ilości informacji, które 
są wykorzystywane do pozyskiwania wiedzy z różnych dziedzin nauki. Dzięki 
nowym technologiom informacyjnym zmienia się współczesna przestrzeń 
edukacyjna na wszystkich szczeblach nauczania. Środowisko wirtualnego 
nauczania we współczesnej instytucji edukacyjnej opiera się na realizacji 
potrzeb edukacyjnych uczniów i studentów. Zaspokojenie tych potrzeb będzie 
możliwe dzięki posiadanym przez ucznia i nauczyciela kompetencji 
informatycznym. Bardzo ważny jest także stan przygotowania kadry 
pedagogicznej do wykorzystania multimediów i elektronicznych zasobów 
edukacyjnych, ich gotowości do wprowadzenia zmian w zakresie form i metod 
nauczania oraz komputeryzacja polskich szkół i dostęp instytucji 
edukacyjnych do specjalnie przygotowanych, bezpiecznych elektronicznych 
zasobów edukacyjnych. W artykule pojawia się również problem „cyfrowej 
szkoły”, jako synonimu nowoczesnego podejścia do procesu dydaktycznego z 
wykorzystaniem multimediów, co umożliwia tworzenia równych szans 
edukacyjnych wszystkich dzieci. W celu ukazania udziału nowych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w edukacji postawiono następujące pytania 
badawcze: Jaki jest udział nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w edukacji? Jaki jest realny stan wykorzystania TIK w edukacji w szkołach 
podstawowych i średnich? Jakie są najważniejsze przeszkody, blokujące 
pełniejsze wykorzystanie TIK w edukacji w szkołach? W uzyskaniu 
odpowiedzi na te pytania posłużono się przyjętym w pedagogice ujęciem 
metodologicznym badań pedagogicznych: krytyczną analizą literatury.  

Analizie zostały poddane opisane wyniki badań opisane w literaturze 
przedmiotu dotyczące edukacji medialnej w podstawie programowej, baza i 
oferta edukacji medialnej, formy edukacji medialnej, poziom cyfryzacji w 
polskich szkołach, jego zróżnicowanie, zarówno pod względem posiadanego 
sprzętu, jak i stosowanych rozwiązań, kompetencje medialne nauczycieli i 
uczniów. 
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O POTRZEBIE ZMIAN W PROGRAMIE KSZTAŁCENIA LEKARZY 

– NA PODSTAWIE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD 
LEKARZY 

 
Słowa kluczowe: program studiów, kierunek lekarski, studia medyczne, 

efekty kształcenia, uczelnia medyczna 
Wprowadzenie. Na standardy, jakość kształcenia, zakres treści 

kształcenia bezpośredni wpływ ma Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Tenże, na podstawie art. 9 pkt 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym, wydał rozporządzenie w sprawie standardów 
kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia. W 
aktach prawnych rozporządzono m.in.: §1. pkt 1. Określa się standardy 
kształcenia dla następujących kierunków studiów: (…) 3)analityka medyczna; 
(…) 16)dietetyka; (…); 28)farmacja; (…) 33) fizjoterapia; (…) 54) kierunek 
lekarski; 55) kierunek lekarsko-dentystyczny;(…) 80) pielęgniarstwo; (…) 83) 
położnictwo; (…) 88) ratownictwo medyczne; (…). Dalej, w paragrafie 3 
czytamy: „pkt 1. Uczelnia jest zobowiązana do zapewnienia wysokiej jakości 
kształcenia. W tym celu tworzy wewnętrzny system zapewnienia jakości. (…) 
4. Zakres treści kształcenia realizowanych na studiach stacjonarnych i 
niestacjonarnych nie może być mniejszy niż określony w standardach 
kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia. 
(…) 

Osoby studiujące medycynę poza naukami stricte medycznymi – 
psychologię, socjologię, filozofię, etykę a ponadto prawo medyczne – czyli 
przyszli lekarze mają niezłe przygotowanie w zakresie nauczania z pogranicza 
wielu nauk. 
Cel pracy 

1. Określenie, jakie zmiany w programie kształcenia na kierunku 
lekarskim są proponowane przez lekarzy z co najmniej 15-letnim 
stażem. 

2. Sformułowanie, jakich zmian w programach kształcenia oczekują 
lekarze z krótkim stażem. 

Materiał i metody. Badania prowadzono przez Internet w terminie od 
marca 2018 r. do lutego 2019 r. W badaniach wzięli udział lekarze, którzy 
ukończyli polską uczelnię. Część respondentów praktykuje za granicą. 
Warunki wzięcia udziału w badaniu: uzyskanie dyplomu w latach 2017-2019 
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lub przed rokiem 2005. Badaniami objęto 250 lekarzy, z czego 110 to lekarze, 
którzy ukończyli studia w przeciągu ostatnich dwóch lat, a 140 osób to lekarze 
z co najmniej 15-letnią praktyką. 

Wielości procentowe są podawane w odniesieniu do danej grupy – 
lekarzy z większym lub mniejszym stażem. 

Wyniki. Podając wyniki badań należało uwzględnić ich różnice, czasami 
znaczne, osiągnięte w poszczególnych grupach badawczych.  

Lekarze z ponad 15-letnim stażem uznali, że w programie studiów jest 
za dużo zajęć z farmakologii (42%). Uważają oni, że z dnia na dzień zachodzi 
wiele zmian w farmakologii, wciąż badane i dopuszczane są nowe leki. Często 
zmieniają się listy leków refundowanych. To zobowiązuje lekarzy do bycia na 
bieżąco, do samokształcenia, brania udziału w szkoleniach, kursach. Podali 
również, iż należałoby lepiej przygotowywać lekarzy do rozmów z chorymi i 
ich rodzinami. Lekarze podali, że miewają problemy z rozmowami – z 
powiadomieniem chorego o stanie zdrowia (22%), z rozmową z rodziną 
chorego o jego stanie zdrowia (34%), z powiadomieniem rodziny o śmierci 
bliskiej osoby (52%), z rozmową z rodziną zmarłego i uzyskaniem zgody na 
pobranie narządów do transplantacji (62%). Lekarze potwierdzili, że w czasie 
studiów należałoby zorganizować odpowiednie warsztaty.  

Lekarze z 1-2-letnim stażem podając, jakie zmiany należałoby 
wprowadzić w programie studiów – usunięcie części zajęć z immunologii 
(12%) i z mikrobiologii (17%). Uważają oni także, że należałoby zwiększyć 
przydział godzin z diagnostyki obrazowej (33%) 

Wnioski. Większość badanych, bez względu na czas praktykowania w 
zawodzie lekarza uważa, ze należy wprowadzić pewne zmiany w programie 
kształcenia na kierunku lekarskim. 

1. Lekarze z ponad 15-letnim stażem podając, jakie zmiany należałoby 
wprowadzić w programie studiów medycznych uznali, że w 
programie studiów jest za dużo zajęć z farmakologii. Podali również, 
iż należałoby lepiej przygotowywać lekarzy do rozmów z chorymi i 
ich rodzinami. 

2. Lekarze z 1-2-letnim stażem podając, jakie zmiany należałoby 
wprowadzić w programie studiów medycznych uznali, iż z programu 
studiów medycznych należałoby usunąć część godzin immunologii i 
mikrobiologii. Uważają oni także, że należałoby zwiększyć przydział 
godzin z diagnostyki obrazowej.  
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OJCIEC, ALE JAKI? RELACJE Z OJCEM MŁODZIEŻY 

PRZESTĘPCZEJ I NIEPRZESTĘPCZEJ 
 
Tata, tatuś, ojciec, rodzic, stary, wymagający, kochany, nieobecny, 

tyran, satrapa… określenia wskazujące rolę i pozycje ojca w rodzinie można 
mnożyć. Kim właściwie jest ojciec? Jakie funkcje składają się na jego rolę? Co 
robi ojciec ze swoimi dziećmi, a co dla nich?  

Ustalenia teoretyczne wskazują, iż osoba mężczyzny i pełniona przez 
niego rola ojca jest ważna w prawidłowym życiu rodziny, w szczególności w 
procesie wychowania dzieci. Ma ogromne znaczenie dla rozwoju sfery 
intelektualnej, społecznej, psychoseksualnej i moralnej dziecka. Poprzez 
ojcowskie relacje dziecko zaspokaja swoje potrzeby bezpieczeństwa, 
przynależności, uwewnętrznia wartości, kształtuje obraz siebie. Wyróżnia się 
dwa sposoby pełnienia roli ojca: pozytywny i negatywny. Właściwe 
wypełnianie przez ojca swoich zadań wobec dziecka daje mu poczucie 
stabilności oraz wsparcia w życiu. Dziecko takie czuje się kochane, bezpieczne 
i szczęśliwe. Dlatego między innymi tak ważny jest właściwy kontakt ojca z 
dzieckiem, który tworzy właściwe więzy emocjonalne w rodzinie. Dzieci, 
które odczuwają brak odpowiedniej opieki ze strony ojca, kształtują 
negatywne cechy osobowości przejawiające się poprzez różne zaburzenia 
związane z podejmowaniem ról społecznych, takich jak rola: ucznia, kolegi, 
dziecka, a w późniejszych latach pracownika i ojca. Pozbawione właściwej 
opieki ze strony ojca źle się rozwijają na płaszczyznach emocjonalnej, 
intelektualnej, fizycznej, mają trudności w przystosowaniu się do norm 
panujących w danej grupie oraz w nawiązywaniu koleżeńskich kontaktów. 

Dawniej tradycyjny skrypt ojca ograniczał się do dwóch 
najważniejszych funkcji - utrzymania rodziny i karania dzieci, wówczas od 
ojca nie oczekiwano bezpośredniego angażowania się w wychowanie 
potomstwa. W modelu tradycyjnym stereotypy związane z pełnieniem roli 
męskiej ograniczały mężczyzn, przez co nie mogli realizować się w sposób 
odpowiedni do ich potrzeb. Obecnie, pod wpływem zmian zachodzących w 
społeczeństwie i w samej rodzinie, rezygnuje on z dominującej roli i może stać 
się partnerem i towarzyszem żony i dzieci. Nowy wzorzec męskości nie 
narzuca konkretnego zachowania a raczej daje pewne możliwości spełniania 
się, również w ojcostwie. 



40 

W prezentowanych badaniach skoncentrowano się na poznaniu, w jaki 
sposób dzieci postrzegają ojca i relacje z nim. Szczególnie ważne jest 
postawienie pytań o to, jaki obraz ojca mają nieletni przestępcy i czy to 
spostrzeganie jest takie samo jak u młodzieży, która nie weszła w konflikt z 
prawem.  

Biorąc pod uwagę założenia teoretyczne przeprowadzono badania w 
dwóch grupach chłopców. Podstawową stanowili nieletni przestępcy 
przebywający w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym natomiast grupę 
kontrolną - chłopcy niemający doświadczeń przestępczych. Obie grupy liczyły 
po 49 osób, w podobnym wieku rozwojowym od 13 do 17 lat. Badania 
przeprowadzono za pomocą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem 
ankiety. 

Zaprezentowane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że nieletni 
przestępcy różnią się od grupy nieprzestępców sposobem percepcji ojca. Mimo 
tego, iż ojciec jest oceniany raczej pozytywnie to jest on fizycznie i 
psychicznie nieobecny, szczególnie w życiu nieletnich przestępców. 
Wskazywali oni częściej, że nie jest dla nich osobą znaczącą, jak również dużo 
częściej twierdzili, że ojciec nie jest dla nich wzorem do naśladowania. Obraz 
ojca w grupie nieletnich przestępców jest również często życzeniowy, 
nieadekwatny do stanu rzeczywistego. Niejednokrotnie fantazjują o chwilach 
wspólnie spędzonych z ojcem, gdy w rzeczywistości ojcowie nadużywają 
alkoholu czy odbywają karę pozbawienia wolności. To myślenie życzeniowe 
chroni ich przed jeszcze większym zranieniem i porzuceniem, jakiego 
faktycznie doświadczyli.  
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TUTORING W PRAKTYCE AKADEMICKIEJ – NA PRZYKŁADZIE 
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DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE 
 

Współcześnie rola nauczyciela akademickiego XXI wieku nie może 
polegać jedynie na przekazywaniu wiedzy. Zakładając, że w praktyce 
akademickiej rzeczywiście się uczymy, a nie przyswajamy chwilowo 
niezbędnej do zaliczenia wiedzy, to coraz istotniejsze znaczenie ma stworzenie 
relacji pomiędzy studentem a jego nauczycielem. Relacja ta ma na celu 
wspieranie młodego człowieka w rozwoju, pomocy w określeniu jego 
potencjału i mocnych stron. W tym kontekście wartościowy jest tutoring. 

Pojęcie tutoringu jest związane z systemem szkolnictwa wyższego, 
funkcjonującym w XVI wieku w Wielkiej Brytanii. Jeszcze w początkach XIX 
wieku tutoring dominował na dwóch uniwersytetach w Oxford i Cambridge. 
Na przełomie XIX i XX wieku tutoring rozszerzono poza mury uniwersyteckie 
i dominował w Wielkiej Brytanii na tzw. uniwersytetach rozszerzonych. Za 
jego pośrednictwem szerzono oświatę wśród osób pracujących, podnosząc tym 
samym poziom cywilizacyjny. W celu pełnienia opieki nad samodzielnie 
uczącymi się grupami studentów uniwersytet powoływał tutorów. 

Samo określenie „tutor” wywodzi się z łacińskiego tutus, oznaczają-
cego obrońcę, opiekuna małoletnich lub tueri, oznaczającego: patrzeć, bronić, 
zachować i strzec. Tradycja angielska podaje, że tutee określa podopiecznego, 
natomiast słowo tutor oznacza zarówno: opiekuna, wychowawcę, guwernera, 
jak i prywatnego nauczyciela oraz korepetytora. Inne definicje podają, że 
pojęcie to odnosi się do osoby, która w uczelniach i kolegiach pełni funkcję 
adiunkta – wychowawcy, czuwającego i kierującego pracą studentów. 

Tutoring to metoda pracy z młodym człowiekiem, która obejmuje serię 
spotkań i indywidualnych rozmów. Celem tych spotkań jest rozwój młodego 
człowieka w wielu różnych dziedzinach życia, obejmujących umiejętności, 
zainteresowania, intelekt, potencjał (talenty, zdolności, mocne strony), 
kompetencje interpersonalne, umiejętności zawodowe, osobowość, charakter, 
postawy , wartości i przekonania. Tutoring to przede wszystkim relacja, 
towarzysząca młodemu człowiekowi w zdobywaniu wiedzy, odkrywaniu jego 
mocnych stron i indywidualnego rozwoju. 
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Proces korepetycji to partnerska relacja dwóch osób, w której jedna 
osoba ma więcej doświadczenia, a druga jest na etapie uczenia się. Ta relacja 
opiera się na zaufaniu. Możemy nazwać kroki tego procesu: 

1. Poznawanie się nawzajem - poznawanie talentów, mocnych i słabych 
stron, planów życiowych, pragnień i marzeń, wartości i przekonań; 

2. Wyznaczanie celów – wyznaczanie kierunku rozwoju, określanie 
konkretnych zadań; 

3. Planowanie – określenie zasobów, możliwości i przeszkód; 
4. Monitorowanie – ustalanie etapów pracy, monitorowanie i 

wskazówki; 
5. Motywowanie – definiowanie i przywoływanie korzyści płynących z 

osiągnięcia celu; 
6. Ocena – podsumowanie ukończonych prac i wyciągnięcie wniosków 

na przyszłość; 
7. Celebracja – wspólne świętowanie sukcesu, osiągnięcie celu. 
Podstawową zasadą nauczania jest budowanie relacji. Ta relacja musi 

obejmować: zaufanie, szacunek i godność, autentyczność, uczciwość, 
pozytywne nastawienie, akceptacja, otwarta komunikacja, a także brak osądów 
i ocen. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w 
Częstochowie jest jedną z niewielu uczelni wyższych w Polsce, w której 
wdrożono tutoring. Zajęcia nie są obowiązkowe, sam student decyduje o 
uczestnictwie w nich. Zajęcia zwykle trwają jeden semestr. Spotkania są 
regularne i określone w planie studiów. 

Studenci mogą wybierać między dwoma rodzajami nauczania: 
rozwojowym i akademickim. Pierwszy z nich obejmuje rozwój osobisty 
ucznia, drugi to jego/jej wykształcenie. Podstawowym założeniem tutoringu 
jest poznanie studenta, praca nad jego mocnymi stronami i współpraca. 

Studenci wybierają opiekuna poprzez system obsługi studentów. Wybór 
zależy od zainteresowań opiekuna, nazwy przedmiotu, osobistej wiedzy 
opiekuna i daty zajęć. Nauczyciele, którzy są tutorami,  oferują zróżnicowane 
zajęcia. Zaliczyć do nich można: „Toksykologię”, „Każdy jest naukowcem”, 
„Delikatne wprowadzenie do biznesu”, „Sztuczne sieci neuronowe”, 
„Aktywność fizyczna w życiu człowieka”, „Kreatywność codzienna”, 
„Współczesne systemy edukacyjne”, „Język migowy”, „Stosowanie technik 
terapeutycznych w praktyce pedagogicznej”, „Analiza transakcyjna w 
edukacji”, „Teatr i kultura”, „Obrazy z poezji”, „Refleksje nad współczesną 
rodziną”, „Psychologia rodzinna”, „Filozofia fundamentalna”, „Marketing”, 
„Prawa i obowiązki obywatela”. Korzyści z wdrażania tutoringu płyną dla obu 
stron. Student ma okazję poznać samego siebie, zainspirować i uczyć się od 
doświadczonego nauczyciela. Z kolei nauczyciel może odświeżyć swoją 
praktykę, inspirować i uczyć się nowych.  
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WOLNOŚĆ W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ UNIWERSYTETU. 

KONTEKST PEDAGOGIKI GLOBALNEJ 
 

Przestrzeń edukacyjna w rozumieniu pedagoga Wojciecha Pasterniaka, 
prekursora tej kategorii w polskiej pedagogice, jest każdą przestrzenią, w której 
zachodzą relacje wychowawcze, nasyconą aksjologicznie. Zatem jest to również 
przestrzeń uniwersytecka, jeśli mają tam miejsce relacje wychowawcze, tzn. w 
relacjach nauczyciel akademicki-student zachodzi wzajemne oddziaływanie na ich 
osobowość oraz zachowania społeczne. To, jakie wartości nasycają przestrzeń 
edukacyjną uniwersytetu, bez wątpienia zależy od rozumienia jego głównej 
funkcji. Obecnie na terenie Europy, również w Polsce, zmagają się ze sobą 
przynajmniej dwa modele uniwersytetu: tradycyjny i współczesny, gdzie 
tradycyjny, aksjologiczny, bardziej odwołuje się do wartości kultury Zachodu, 
ukształtowanej w oparciu o dorobek kulturowy Grecji i Rzymu oraz 
chrześcijaństwa, a drugi, pragmatyczny i technokratyczny zarazem, koncentruje się 
nie tyle na wielkich wartościach tej kultury, jak dążenie do prawdy, dobra i piękna, 
co na wymiarze pragmatycznym, w którym wartości mają charakter relatywny. 
Funkcja uniwersytetu sprowadza się nie tyle do wspomożenia niezależności 
myślenia i kreacji ludzi wolnych, co do kształcenia kadr według scentralizowanych 
wzorców podawanych przez ośrodki władzy ekonomicznej dla potrzeb rynku. 
Wolność jako kategoria pedagogiczna pojawiła się wyraziście przede wszystkim u 
myślicieli doby Oświecenia, zwłaszcza u Immanuela Kanta. Twierdził on 
kategorycznie, że tylko wolna osoba może być moralną. Według niego 
wychowanie służy ukształtowaniu istoty wolnej, żyjącej swobodnie i 
odpowiedzialnie w społeczeństwie, mającej godność i szacunek dla samej siebie. 
Zdaniem postmoder-nisty Richarda Rorty’ego współczesne uniwersytety powinny, 
choć zazwyczaj tego nie robią, promować klimat wolności i wspierać przede 
wszystkim „autokreację jednostek” oraz edukację demokratyczną. Tym samym 
urzeczywistniałyby ideę zaprowadzenia pokoju we współczesnym świecie, 
zwycięstwa dobra nad złem, upowszechnienia się i wyznawania wartości 
uniwersalnych oraz pozytywnego rozstrzygnięcia palących problemów 
zglobalizowanego świata, na które wskazuje pedagogika globalna. A chodzi tutaj 
między innymi o przezwyciężenie nierówności społecznych i ekonomicznych, 
zagrożenia globalną katastrofą wojenną i ekologiczną, uprzedmiotowienia 
człowieka i podporządkowania go technologiom oraz konsumpcyjnemu stylowi 
życia oraz wciąż aktualnego zagrożenia jawnymi czy ukrytymi totalitaryzmami. 
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ОСВІТНІЙ ПРОСТІР АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЯК 
ДЕТЕРМІНАНТА ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

СТУДЕНТІВ 
 

Ключові слова: цивільна авіація, авіаційний ЗВО, освітнє 
середовище, якість професійної підготовки.  

У сучасних авіаційних ЗВО здійснюється ґрунтовна підготовка 
кваліфікованих фахівців за всіма рівнями вищої освіти (докторів наук, 
докторів філософії, магістрів, бакалаврів). Пріоритетними 
спеціальностями, якими оволодівають студенти у цих ЗВО, є насамперед 
ті, що передбачають майбутню діяльність випускників у сфері цивільної 
авіації. Наші випускники можуть працювати пілотами, диспетчерами з 
управління повітряним рухом, системними інженерами, інженерами-
механіками з обслуговування та ремонту повітряних суден та авіаційних 
двигунів; спеціалістами з авіа- та ракетобудування, з авіоніки; фахівцями 
з комп’ютеризованих систем управління та автоматики, із захисту 
інформації; з авіаційної логістики, з електротехнічних систем 
електроспоживання, із світлотехніки та джерел світла тощо. Водночас 
зауважимо, що авіаційні спеціалісти належать до представників 
ризикованих професій, оскільки їхня діяльність відбувається в 
екстремальних умовах, яка висуває ґрунтовні вимоги до представників 
ризикованих професій, адже вони виконують важливу місію – створюють 
умови для безпечного перебування людини в повітряному просторі. У 
таких фахівців на достатньому рівні має бути сформованою когнітивно-
діяльнісна складова їхньої професійної компетентності; у них мають бути 
розвинені особистісні і такі професійно важливі якості, які дозволять їм 
постійно контролювати свій стан, бути готовими до швидкого прийняття 
рішень, адекватно оцінювати ситуацію, а також бути здатними віддати 
своє життя в разі крайньої необхідності. Все це потребує актуалізації ролі 
освітнього простору авіаційного ЗВО. 

Особливості професійної діяльності фахівців авіаційної галузі та 
підготовки до неї студентів були предметом дослідження багатьох 
учених (Г. Пухальська, І. Хом’юк, Т. Плачинда, В. Фотинюк, О. 
Керницький, Л. Конопляник, О. Ковтун, Н. Глушаниця, О. Бережко, 
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Т. Лаврухіна, Т. Ковалькова). Об’єктами наукового інтересу вчених були 
майбутні пілоти цивільної авіації, інженери з обслуговування і ремонту 
повітряних суден і двигунів, інженери з авіоніки, диспетчери з 
управління повітряним рухом, психологи, перекладачі, викладачі 
іноземної мови. Однак поза їхньою увагою залишилась проблема 
дослідження освітнього простору авіаційного ЗВО як чинника 
підвищення якості професійної підготовки студентів. 

Мета публікації полягає в уточненні ролі освітнього простору 
авіаційного ЗВО у вдосконаленні фахової підготовки студентів. 

Освітній простір (середовище) закладу вищої освіти є 
багатосуб’єктним і багатопредметним системним утворенням, що має 
можливості цілеспрямовано впливати на професійно-особистісний 
розвиток майбутнього фахівця, забезпечуючи його готовність до 
професійної діяльності, продовження навчання, успішного виконання 
соціальних ролей та самореалізації у процесі життєдіяльності. Це 
комплекс умов-можливостей та ресурсів (матеріальних, фінансових, 
особистісних, технологічних, організаційних, репутаційних) для освіти 
особистості, що склались не стихійно, а планово, цілеспрямовано в 
установі, яка виконує функції з надання вищої фахової освіти, забезпечує 
можливості для особистості, загальнокультурного і професійного 
розвитку суб’єктів освіти.  

Результати наших досліджень дозволяють запропонувати певну 
структуру освітнього середовища авіаційного ЗВО, кожен із компонентів 
якої є умовою формування відповідної складової професійної 
компетентності майбутнього фахівця. Так, зокрема аксіологічно-
смисловий компонент пов’язаний з такими пріоритетними напрямами 
проведення наукової та науково-технічної інноваційної діяльності, як 
сучасні авіаційно-космічні технології, національна безпека; технології 
сталого розвитку, охорона навколишнього середовища та раціональне 
природокористування; інформаційні технології та комплексний захист 
інформації; гаслом університету є: VIVERE! CREARE! VINCERE! – 
Жити! Творити! Перемагати! До цього компонента належать традиції та 
звичаї університету. Він має власну символіку та атрибутику – гімн, 
прапор (штандарт), знаки (емблеми), формений одяг для студентів і 
співробітників. Для відзначення співробітників, студентів, аспірантів і 
випускників за виняткові заслуги перед університетом запроваджено 
нагрудні знаки «За сумлінну працю», «Ветеран НАУ», Почесна грамота 
за особливі заслуги перед НАУ, відзнака університету «Подяка ректора», 
Грамота та лист подяки НАУ. Традиціями університету є щорічне 
проведення урочистих заходів, які формують позитивний імідж ЗВО: 
посвята в студенти-авіатори, лекції з першокурсниками з історії авіації в 
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музеї НАУ, «Дебют першокурсника», фестивалі «Студентська весна» і 
«Паростки», кубок гумору НАУ. Університет має й наукові традиції. 
Щорічно проводиться міжнародна конференція «АВІА» («АВІА – 2019»), 
кожних два роки – Всесвітній конгрес «Авіація у XXI столітті» – 
«Безпека в авіації та космічні технології».; щорічноуспішностартує й 
Всеукраїнська студентська конференція «Політ». 

Аналізуючи значущість інформаційно-змістового та 
організаційно-діяльнісного компонентів освітнього середовища 
авіаційного ЗВО, зупинимось на аналізі ІКТ. Упровадження ІКТ починає 
кардинально змінювати освітнє середовище ЗВО, що призводить до 
суттєвої трансформації уявлень про процес навчання та функціонування 
його суб’єктів. ІКТ поєднуються із традиційними засобами й формують 
засади здійснення змішаного навчання (blended learning). Сьогодні 
авіаційні ВНЗ використовують платформу Moodle. Це система 
управління сайтом, спеціально розроблена для створення викладачами 
он-лайн курсів. Такі e-learning системи часто називають системами 
управління навчанням або віртуальним навчальним середовищем. 
Отримані під час проведення лекцій і семінарських занять знання й 
сформовані уміння студентів закріплюються за допомогою ІТ-технологій, 
в умовах Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 
(модульного об’єктно орієнтованого динамічного навчального 
середовища).  

Авіаційна галузь є базовим, стратегічно важливим сектором 
економіки України. Саме тому в авіаційних ВНЗ мають бути 
актуалізовані всі складові освітнього простору для створення 
комфортних умов здобування студентами професійної освіти. 
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Процеси державотворення, які відбуваються в Україні сьогодні, 

спричинили істотні перетворення в системі освіти. Сучасна ситуація в 
Україні характерна надшвидкою зміною усталених традицій, норм, 
цінностей, технологій, новими викликами та перспективами розбудови 
освітнього простору. Особливо гостро постає проблема соціального 
лідерства у контексті формування освітнього простору. Тому 
орієнтування  формального та неформального навчання на розвиток 
лідерських компетенцій особистості засвідчить прогресивні тенденції 
організації освітнього простору.  

Тому постала проблема про формування концепції освітнього 
середовища, як чинника соціального лідерства, який виникає як один з 
підходів до трансформації освіти.  

Освітній простір повинен сформувати розвинуту особистість з 
високим рівнем готовності до певних видів діяльності. Необхідність 
навчити особистість учитися все життя, враховують моделюючи освітнє 
середовище, оскільки потрібно закладати підвалини креативного 
мислення, активної самостійної творчої роботи і на цій основі поступово 
переходити до самоосвітнього навчання, за якого відбувається 
самовдосконалення та самовираження, формування особистості з 
гнучким розумом, розвинутими потребами до подальшого пізнання та 
самостійних дій, певними навичками та творчими здібностями.  

У зв’язку з цим акценти переносяться на особистість як суб’єкт 
навчальної діяльності, тим самим змінюючи стратегії управління 
процесом навчання та виховання. Зробити процес виховання більш 
прогнозованим та ефективним можливо, якщо враховувати виховні 
інваріанти, які запропонував І. Д. Бех, а саме: інваріант перший – 
формування у суб’єкта здібності і бажання усвідомлювати себе як 
особистість; інваріант другий – культивування цінності іншої людини; 
інваріант третій – формування образу «хорошого іншого»; інваріант 
четвертий – використання «ефекту генерації» у виховному процесі; 
інваріант п’ятий – використання ефекту присутності у виховному 
процесі. 
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Процес виховання безсумнівно, відображає загальнопедагогічні 
принципи виховання, такі як студентоцентризм, природовідповідність, 
культуровідповідність, гуманізм, врахування вікових та індивідуальних 
особливостей. Навчально-виховний процес студентів має 
характеризуватися творчим підходом до його організації та враховувати, 
передусім, специфіку освітнього простору, який має стати для студентів 
“школою саморозвитку, самоуправління, самодисципліни, свідомої 
відповідальності, співробітництва й творчості викладача й студента”. 

Освітнє середовище як феномен, що характеризується певним 
впливом на розвиток суб’єктів навчальної діяльності, за переконанням 
І. Б. Савельчук визначається системністю взаємозв’язків та взаємовідносин 
суб’єктів, сукупністю застосування традиційних та інноваційних 
технологій навчання, характером взаємодії з партнерськими організаціями, 
іншими закладами. Безперечно, що саме соціальне лідерство дозволить не 
тільки вплинути на удосконалення освітнього простору, а й розширити та 
доповнити велику кількість різноманітних лідерських шкіл, лідерських 
програм для дітей, підлітків та студентської молоді.  

Зауважимо, що сучасне суспільство очікує від студентського 
лідерського руху великих змін. Соціальне лідерство все більше стає 
бажаною соціальною та особистісною цінністю, яка повинна засвідчити 
розвиток лідерського потенціалу та виступити окремим напрямом 
глобального світового значення для формування нового покоління 
соціальних лідерів. Соціально активна та соціально згуртована студентсь-
ка молодь має бути здатною змінюватися, а також й бути здатною 
змінювати освітнє середовище, свою країну та весь навколишній світ. 

На удосконалення освітнього простору шляхом активізації 
лідерського потенціалу майбутніх соціальних працівників можуть 
вплинути наступні умови: 

 активізація соціальної позицію студентів щодо їх участі у 
освітньо-виховній діяльності та науково-дослідницькій діяльності.  
 сприяння розширенню змісту навчання та методів й форм 
викладання дисциплін соціального спрямування. 
 розширення змісту соціально-проектної діяльності студентів.  
 спрямування результатів освітніх програм навчальних 
дисциплін з соціальної роботи на забезпечення лідерського 
світогляду, розвитку соціальної позиції, особистісно-професійних 
якостей, морально-етичних цінностей та інших компетентностей. 
На нашу думку, особливу увагу, доцільно звернути, що молодь є 

важливим гравцем в реалізації та впровадженні соціальних студентських 
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ініціатив. Тому, ми будемо реалізовувати їх за допомогою наступних 
інструментів, а саме: 

 обізнаність – покращення інформаційно-просвітницької 
діяльності серед студентства та прогресивної молоді щодо 
можливостей волонтерського та  лідерського руху; 
 дії та заходи – створення умов для волонтерської діяльності 
студентів-лідерів на університетському та місцевому рівнях; 
 інновації – як розбудова соціального лідерства та впровадження 
інновацій; 
 партнерство – обмін досвідом та співпраця з студентським 
волонтерським рухом Університетів-партнерів. 
Тому ми вважаємо, що ініціатива розбудова соціального лідерства 

та інновацій вимагає інтегрування передових управлінських знань з 
навичками високорозвинених лідерських якостей, в результаті чого ми 
отримуємо можливість впливу на особистість студентів, громаду та 
суспільство.  

Студенти не можуть бути байдужими до всього, що відбувається, 
тому що несуть відповідальність за позитивну роль у формуванні 
майбутнього своєї країни, оскільки є обізнаними щодо активізації 
власного лідерського потенціалу та активної участі у вирішенні освітніх 
та соціальних проблем. 

Таким чином, соціальне лідерство в умовах університетської 
освіти є чинником формування освітнього простору, у якому 
розкриваються можливості, виникає прагнення до розвитку лідерського 
потенціалу, до самоосвіти, самовдосконалення, максимальної 
самореалізації та досягнення життєвого успіху. 
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МОНІТОРИНГ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗВО 

 
Ключові слова: моніторинг, якість освіти, освітній процес. 
Інтеграційні освітні процеси, приведення стандартів української 

системи освіти до норм Європейського Союзу, актуалізували питання 
якості вищої освіти. Якість освіти є основним чинником соціального, 
економічного, технологічного прогресу суспільства, а також відіграє 
важливу роль у формуванні концепції сталого розвитку країни. В освітній 
галузі визріла нагальна потреба створення системи спостереження, 
аналізу та прогнозування, яка дасть змогу відстежувати освітні процеси в 
динаміці і взаємозв’язку. Важливе значення у цьому контексті набувають 
моніторингові дослідження, які спрямовані на удосконалення освітньої 
системи. 

Проблема моніторингу розкрита у працях багатьох учених, 
зокрема сутність, особливості, компоненти, засоби впровадження 
освітнього моніторингу висвітлено у працях В. Беспалько, Г. Голуб, Б. 
Зеєра, В. Кальнея, О. Ляшенко, А. Майорова, С. Шишова; питанню 
моніторингу якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладах 
присвячено дослідження Т. Волубуєвої, Т. Лукіної, З. Рябової; 
моніторинг діяльності суб’єктів і об’єктів освітнього процесу 
досліджували Г. Єльнікова та П. Матвієнко.  

Зазначимо, що на переконання науковців «моніторинг – це система 
збору, обробки, зберігання та поширення інформації про яку-небудь 
систему чи окремі її елементи, яка орієнтована на інформаційне 
забезпечення управління даною системою, що дозволяє висловлювати 
судження про її стан і дає можливість прогнозувати її розвиток». 
Моніторинг «доцільний скрізь, де фактичне порівнюється із 
запланованим, при цьому головне завдання моніторингу зводиться до 
зменшення різниці між ними». 

Моніторинг у закладі вищої освіти має на меті: 1) розробку 
комплексу індикаторів, що забезпечать цілісне уявлення про стан та 
протікання освітнього процесу (якісні та кількісні зміни); 2) забезпечення 
систематичного та наочного подання інформації про освітню діяльність 
закладу вищої освіти; 3) системний виклад інформації щодо процесу 
підготовки фахівців; 4) інформаційне забезпечення аналізу та 
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прогнозування розвитку освітнього процесу для вироблення та прийняття 
ефективних управлінських рішень.    

Варто зауважити, що належне забезпечення інформаційних умов 
для формування цілісного уявлення про стан освітнього процесу, про 
якісні і кількісні зміни, які в ньому проходять, є головною метою 
моніторингу якості освіти у ЗВО. Окрім того, в теорії управління 
моніторинг розглядають як одну із важливих складових управлінського 
циклу. У процесі проведення моніторингових досліджень виявляють та 
оцінюють педагогічні дії, забезпечують зворотний зв’язок, демонструючи 
тим самим, відповідність між фактичними результатами діяльності 
освітньої системи та її кінцевими цілями. Головне – правильно оцінити 
ступінь, напрям і причини відхилень. 

Головними функціями моніторингу якості освіти є: інформаційна, 
пошуково-дослідна, діагностична, корекційна, прогностична. Всі функції 
взаємозв’язані та підпорядковуються загальній меті – забезпечення якості 
освіти у ЗВО. Засадничі принципи моніторингу: об’єктивність, 
валідність, надійність, систематичність, гуманістична спрямованість, 
економічність.     

Важливими об’єктами моніторингу є: якість змісту; якість освітніх 
програм; якість діяльності викладачів; якість матеріально-технічного 
забезпечення; якість засвоєння навчальних дисциплін; сформованість 
особистісних якостей випускників; професійна діяльність випускників.   

Отже, на сучасному етапі нових освітніх викликів, моніторинг є 
тим засобом, який дозволяє отримати об’єктивну інформацію про цілісне 
функціонування освітньої системи у закладі вищої освіти, на підставі якої 
варто ухвалювати відповідні рішення щодо усунення недоліків і внесення 
необхідних коректив в освітній процес. Моніторингові дослідження 
відзначаються тривалістю проведення, що дозволяє об’єктивно 
вимірювати, оцінювати, глибше досліджувати, прогнозувати та 
корегувати освітню діяльність, сприяти забезпеченні якості освітнього 
процесу. На основі даних моніторингових досліджень є можливість 
розробити ефективну стратегію подальшого розвитку освітньої галузі. 
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ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ОСВІТІ: 
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Ключові слова: експертна діяльність, консультативна діяльність, 

експертно-консультативна діяльність.  
Сутність проблеми. Проблема покращення якості освіти сьогодні є 

актуальною для усіх країн, тому що цивілізаційні виклики, потреба 
прийняття рішень у турборежимі спонукають до пошуку професіоналів, які 
б змогли надавати адекватні консультації для педагогічної спільноти щодо 
шляхів розвитку різних рівнів освіти. Експертно-консультативна діяльність 
є достатньо розвинутою в економіці та юридичних науках. Однак, в освіті 
названа діяльність ще не має напрацьованих механізмів, здійснюється 
ситуативно і не завжди на достатньому науковому рівні. Як правило, у цій 
діяльності більше переважають експертні позиції, ніж консультативні.  

Стан дослідження проблеми. Консультативна діяльність широко 
представлена зарубіжними дослідженнями, особливо у сфері бізнесу. 
Адже зрозуміло, що галузі господарства, пов’язані з фінансуванням, 
завжди потребують певних технологічних шляхів розвитку, які 
напрацьовуються досвідом. Тому консультації відомих бізнесменів та 
науковців дорого коштують. Серед представників теорії консалтингової 
діяльності: Б.Ернест, М.Кіппінг, А.Кіркпатрік, К.Д. МакКенн та інші. 
Українські вчені Т.А. Борова, З.В. Рябова, Г.Ю. Кравченко, О.О. Почуєва 
запропонували дослідження з педагогічного консалтингу. Однак у сфері 
освітнього експертного консалтингу, на жаль, фундаментальних 
досліджень поки що немає.  

У загальному розумінні консалтинг – це процес надання 
консультацій керівникам організацій, управлінцям усіх рівнів для 
розробки програми дій щодо досягнення мети. На сьогодні розрізняють 
фінансовий, управлінський, юридичний, бухгалтерський, навчальний, 
експертний, проектний, Інтернет-консалтинг. Саме у руслі експертного 
консалтингу здійснюється експертно-консультативна діяльність, під 
якою ми розуміємо певний тип зрощення оцінюваної та консультативної 
професійної багатовекторної діяльності, спрямованої на дослідження 
педагогічних чи управлінських об’єктів, ситуацій, проблем і процесів з 
одночасним роз’ясненням детермінантів оцінки та формулюванням 
пропозицій та рекомендацій замовнику щодо зміни механізмів впливу на 
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об’єкт оцінки та з’ясування оптимальних шляхів його прогресивного 
розвитку. Необхідність виокремлення експертно-консультативної 
діяльності обумовлена потребою пошуку шляхів розв’язання проблем, 
пов’язаних з модернізацією діяльності закладів освіти. 

Методологія, методи та дослідницькі інструменти. Дослідження 
сутності експертно-консультативної діяльності спирається на 
методологію філософії освіти, педагогічну психологію, управлінського 
оцінювання, консалтингу, експертизи, коучингу. 

Експертно-консультативна діяльність відрізняється від традиційної 
експертної діяльності тим, що експерти готують експертні оцінки на основі 
тривалого дослідження і їхні судження та пропозиції приймаються 
замовником на основі довіри до статусу експерта, водночас самі учасники 
(замовники) експертизи не беруть участі у процесі консультування. 

Традиційні сценарії експертно-консультативної діяльності 
пов’язані зі звичними алгоритмами, що здійснюються у такому порядку: 
вивчення запитів на експертно-консультативні послуги, підбір експертів, 
аналіз проблем, аналіз умов та ситуацій, мозковий штурм щодо 
генерування ідей щодо розв’язання проблеми, підготовка набору 
альтернативних рішень, надання експертам інформації, безпосереднє 
консультування, аналіз реакції на консультування, отримання оцінки за 
результати консультування. Однак практика показує, що експертне 
консультування здійснюється в експрес-режимі, переважно без 
відповідної підготовки експертів. Але найголовніше у нас немає 
відповідних інституцій, які б готували експертів-консультантів. Відтак, 
до експертно-консультативної діяльності залучаються переважно 
суб’єкти, які мають переважно лише управлінський посадовий статус. 

Для розвитку експертно-консультативної діяльності необхідно 
створити інститути експертів на рівні держави, де б готували та 
сертифікували експертів-консультантів. Однак найбільше необхідно 
розвивати таку діяльність на регіональному рівні, щоб керівники закладів 
освіти отримали професійну допомогу у  пошуку шляхів розвитку 
закладу відповідно до освітньої політики та запитів споживачів освітніх 
послуг. Варто було б орієнтувати методичні кабінети (центри) або на 
повну переорієнтацію в екпертно-консультативні центри або створення 
консалтингової служби, у які б відбирали справжніх професіоналів 
педагогів та управлінців для консультування.  

Висновки та результати дослідження. Таким чином, експертно-
консультативна діяльність повинна відповідати таким вимогам: відповідати 
особливостям розвитку певної сфери освіти; враховувати остатні досягнення 
науки, спиратись на інтелектуальний людський потенціал, використовувати 
інструменти діагностики для відбору експертів-консультантів. 
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Входження України в Європейський освітній і науковий простір, 
зумовлює жорстку конкуренцію між закладами вищої освіти на ринку 
освітніх послуг. Витримати її без упровадження системи менеджменту 
якості освіти, відповідно до вимог міжнародних стандартів ESG -2015 та 
без участі в національних конкурсах якості та ділової досконалості на 
базі Європейської моделі неможливо. За таких умов ефективний розвиток 
закладів вищої освіти вимагає чіткої організації освітньої діяльності, 
активності здобувачів освітніх послуг, професорсько-викладацького 
складу усіх структурних підрозділів закладу тощо. Для стимулювання 
такої активності, вдосконалення освітнього процесу, потрібна особлива 
система внутрішнього менеджменту якості, який сьогодні активно 
впроваджується у ЗВО. Результати освітньої діяльності залежать від 
вирішення багатьох завдань, які забезпечують розвиток і динаміку ЗВО. 
Якість рішень, оптимальність витрат, результативність – забезпечуються 
обліком усіх складових котрі, дозволяють дати об’єктивну оцінку 
діяльності ЗВО, педагогічного колективу, наукової діяльності, якості 
підготовки майбутніх фахівців. 

Організаційні аспекти менеджменту містять систему процедур, яка 
комплексно охоплює чотири основні складові забезпечення якості вищої 
освіти: процедури формування та реалізації освітніх програм, процедури 
забезпечення якості викладання та науково-дослідної роботи, процедури 
оцінювання результатів навчання, процедури сприяння академічній доб-
рочесності. Такий підхід має орієнтуватися на студента, оскільки студен-
тоцентроване навчання розглядається як студентоцентрична модель 
всього закладу вищої освіти, яка орієнтується і на студента, і на виклада-
ча як головних суб’єктів навчального процесу. Розробка процедур має 
здійснюватися передусім на основі моніторингу діяльності усіх структур-
них підрозділів, які беруть участь у процесах управління університетом.  

У Тернопільському національному педагогічному університеті 
імені Володимира Гнатюка з метою розбудови внутрішньої системи 
забезпечення якості вищої освіти розроблено інституційну модель 
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системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та якості 
освітньої діяльності. Вона є однією з необхідних організаційних умов 
успішного функціонування закладу вищої освіти, для якої характерні 
гнучкість, мобільність, можливість самореалізації, розвиток лідерського 
потенціалу всіх учасників освітнього процесу. Реалізація моделі 
спрямована на: 

 вдосконалення та постійний перегляд освітніх програм та 
начальних планів; 
 вдосконалення процесу викладання і підвищення рівня 
об’єктивного оцінювання здобувачів вищої освіти та оприлюднення 
його результатів; 
 вивчення контингенту студентів системі довузівської підготовки; 
 встановлення зворотного зв’язку між учасниками освітнього 
процесу; 
 залучення органів студентського самоврядування до моніторингу 
якості освіти та пошук шляхів підвищення якості освітніх послуг в 
Університеті;  
 співпрацю зі стейкхолдерами з метою підготовки 
конкурентоспроможного фахівця: аналіз вимог споживачів до рівня 
підготовки, компетентності випускників (результати анкетування 
студентів, випускників і представників організацій-роботодавців). 
 оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 
педагогічних працівників та регулярне оприлюднення результатів 
таких оцінювань на офіційному веб-сайті Університету, на 
інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб.  

Розробка та реалізація моделі сприяє активній взаємодії 
адміністрації, професорсько-викладацького складу, керівників структурних 
підрозділів, педагогічних працівників, зовнішніх стейкхолдерів - 
замовників та студентів – споживачів освітніх послуг.  

Отже, щоб бути коннкурентноспоможним, заклад вищої освіти має 
самостійно визначати форми навчання, організацію освітнього процесу на 
основі студентоцентрованого підходу, розробляти, вдосконалювати і 
впроваджувати освітні програми, надавати додаткові освітні послуги. А 
також, розвивати академічну мобільність, проводити моніторинг якості 
освітніх послуг, звертатись до органів управління вищою освітою з 
ініціативою про внесення змін до чинного законодавства у галузі освіти. 
Розвиток своєї організаційної структури, вдосконалення освітніх послуг, 
досконалість інформаційного простору надасть можливість оперативно 
реагувати на зміни в конкурентному середовищі, зайняти своє місце ринку 
освітніх послуг. 
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Швидкий розвиток науки, техніки і виробництва, що відбувається 

нині в усьому світі й Україні зокрема, потребують якісного піднесення 
професійного та інтелектуального потенціалу майбутніх фахівців здатних 
управляти сучасними підприємствами, державою у ринкових умовах 
сьогодення, що потребує інноваційних підходів формування 
управлінських еліт нашого суспільства як вищого кадрового складу 
державного управління. 

Для формування вітчизняної сучасної управлінської еліти 
особливе значення має органічне поєднання ціннісного підходу, сутність 
якого визначає перше поняття «еліта» (як кращі з кращих), та 
структурно-функціонального підходу, що відповідає другому 
визначенню поняття «еліта» (група людей, яка здійснює владу). Немає 
сумніву, що у нашому випадку пріоритет необхідно віддавати ціннісному 
підходу формування управлінської еліти, яка має великий вплив на 
інтереси людей будь-якої країни. У такому сенсі тільки структурно-
функціональний підхід без ціннісного є малопродуктивним з точки зору 
оновлення змісту такої діяльності. 

Соціально-філософська концепція еліт (як підґрунтя науки 
«елітологія») виникла ще з ідей Платона, Макіавеллі, Карлейля, які до 
еліти відносили вищий привілейований шар (меншість), який керує 
більшою масою народу. 

Однак як певна система поглядів, теорія еліт почала формуватися у 
першій половині XX століття В. Парето та Г. Моска. Основні варіанти 
теорій еліт: «макіавеллівський» (Дж. Бернхем, США), «ціннісний» (Ла 
Валет, Франція) структурно-функціональний (Р. Даль, С Келлер, США), 
«неоелітизм» (Т. Дай, X. Цайглер, США). 

В результаті були сформульовані два основних поняття «еліта». 
Еліта (франц. Elite – лучшее, отборное, від лат. E1іgо – обираю): 

кращі представники суспільства чи якої-небудь його частини; група 
людей, у якої сконцентрована влада в суспільстві чи окремій організації, 
та яка належить до вищого класу. 
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Поняття еліта (елітні) має розповсюдження не тільки в суспільних 
відносинах, а також у рослинництві та тваринництві. До елітних 
відносять високоякісні сорти насіння та, відповідно, найбільш цінних та 
продуктивних тварин. 

Проаналізувавши наукові праці, О. Ануфрієвої, Е. Афоніна, Н. 
Діденко, Г. Дмитренка, М. Кириченка, В. Кременя, В. Олійника, А. 
Пахарєва, Л. Пашко, М. Пірен можна стверджувати, що кожна нація 
виживає лише тоді, коли має свою силу у вигляді інтелектуальної 
управлінської еліти. (Еліта – найвидатніші представники будь-якої 
частини суспільства). Як відомо еліту творить і визнає історія. Відомо, 
що імперська політика попередніх часів руйнувала усі спроби 
національного відродження, не виключення складають і наукові 
національні питання. 

Мета державної політики щодо розвитку освіти полягає у 
створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації 
кожного громадянина України, у вихованні покоління людей, здатних 
ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й 
примножувати цінності національної культури та громадянського 
суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, 
демократичну, соціальну та правову державу, як невід’ємну складову 
європейської та світової спільноти. 

Формування політичної еліти як вищого кадрового потенціалу 
державного управління – корінне питання стратегії і тактики влади, її 
життєздатності та авторитету. У зв’язку з цим найважливішим аспектом 
державної кадрової політики та механізмів її реалізації є елітна інженерія. 
Вона робить необхідним впровадження кадрових технологій, відповідних 
вільному демократичному суспільству, де кар’єра здійснюється на 
демократичній основі, законності і делегування повноважень пануючих 
органів зверху вниз. 

Для відновлення суспільства повинна бути створена нова 
філософія кадрової роботи, де відмітними рисами є гуманізм і 
демократичність, законність і реалістичність, відкритість і колегіальність, 
соціальне партнерство і моральність. Елітна інженерія – це особлива 
система кадрових відносин, що створює сприятливі умови для висунення 
на вищі посади найбільш талановитих і освічених людей, здатних на 
реальне лідерство1. Чи не походження, багатство і становище сім’ї, чи не 
близькість до важелів розподілу, що не ідеологічна кон’юнктура, а 
особисті заслуги і конкретний внесок в справу повинні стати головним 
критерієм просування в правлячу еліту демократичного суспільства. 
Тільки «здорова» і цивілізована еліта в тісному контакті з діячами науки і 
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культури, в союзі з тими, хто домігся високих досягнень в економіці, 
«зможе опанувати інноваційним ключем» до майбутнього. 

Розглядаючи ціннісний підхід до формування управлінської еліти, 
треба, в першу чергу, необхідно відповісти на питання: «Що означає бути 
кращим в тій діяльності, яка називається управлінською, а сьогодні 
говоримо менеджерською?» Ця діяльність чи опосередковано, чи 
безпосередньо, але обов’язково впливає на якість життя кожного 
окремого громадянина, а також громад сіл, селищ, міст. 

Розглянемо види управлінської еліти, які здійснюють управління в 
країні в рамках єдиної системи управління. З позиції структурно-
функціонального підходу маємо «посадову» еліту, представників якої з 
певною мірою умовності можна віднести до політичної (дії якої 
орієнтовані на всю державу та суспільство), адміністративної (дії якої 
орієнтовані на окремі галузі та території) і менеджерської (дії якої 
орієнтовані на результати конкретної організації) еліт. 

Аналіз діяльності представників всіх трьох видів еліт дозволяє 
виділити п’ять основних чинників, за якими можна визначити кращих в 
управлінській діяльності незалежно від профілю та масштабу діяльності. 

Перший чинник – високі результати, які одержуються керівниками 
чи діячами. Треба усвідомити, що взагалі результати діяльності будь-якої 
організації є: суспільно корисні; економічні; соціальні; екологічні. Тобто 
представники всіх трьох видів еліт повинні чітко усвідомити кінцеві 
результати своєї діяльності. Але якщо представників менеджерської еліти 
характеризують постійні високі економічні результати (в першу чергу), 
то представники політичної та адміністративної еліти не знають ще і 
сьогодні кінцевих результатів своєї діяльності. Ясно лише те, що ці 
результати пов’язані з умовами життя громадян. 

Другий чинник – відповідальність керівника займаній посаді. Мова 
йде про те, що людина повинна знайти собі «сродню працю» (ідею 
«сродної праці» ввів філософ Г. Сковорода, на думку якого, праця – це 
природна, органічна потреба кожної людини. Тільки тоді людина буде 
щасливою, коли пізнає себе, розпізнає свої покликання, нахили чи 
обдарування, зрозуміє, який рід діяльності зможе принести їй моральне 
задоволення), що в управлінській діяльності має особливе значення. 
Дійсно, щоб постійно досягати високих результатів, керівникам треба 
мати належні професійні знання та вміння, а головне – відповідати посаді 
і покладеним на них функціям за своїми професійно-особистісними 
якостями. 

Третій чинник – наявність стратегічного мислення, тобто здатність 
включати аналітичне і абстрактне мислення і бачити ті ж самі події з 
висоти «пташиного польоту» та робити правильні висновки. 
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Четвертий чинник – системне управління персоналом – здатність 
керівників досягати високих результатів за рахунок людського капіталу 
на основі використання переваг синергізму в управлінні трудовим 
потенціалом (персоналом). Мається на увазі: все, що робиться у світі 
(крім природних катаклізмів) здійснюється людьми, які мають особисті 
економічні інтереси. 

П’ятий чинник – моральність та етичність, які сьогодні в Україні є 
актуальною проблемою. Сутність моральності за поглибленим змістом - 
це повага до інших людей та природи. Тобто, якщо в рамках цих факторів 
за певними критеріями визначити у кожного представника посадової 
еліти рівень відповідності ідеалу (нормі чи стандарту), то виявиться, що в 
більшості своїй вони будуть дуже далекими від нього. Сутність етичності 
полягає у дотриманні правил і домовленостей, спрямованих на турботу 
про людей, облік їхніх почуттів і інтересів. 

Якщо в існуючій різноманітті управлінців виділити критерії і 
градації відповідності їм, що визначають професійну майстерність та 
статус всередині професійного середовища, то мають високі показники 
можна виділити в окрему групу. Ці керівники, що знаходяться в подібних 
умовах життя і діяльності, виявляються більш успішними, здатними, 
здатними, перспективними, що генерують нове і привертають до себе 
інших. Вони створюють фон громадського і професійного уваги, що 
стимулює індивідуалізоване самовизначення багатьох людей в інтересах 
досягнення таких результатів. Для суспільства доцільно, щоб 
становлення професіоналізму в управлінській професії відбувалося в 
зіткненні з зазначеним шаром, знанням про нього. Це сприяє 
професійному самосвідомості, самовизначення і формування системи 
професійних цінностей завдяки міфологізації, що призводить до 
виникнення прагнення схуднути, персоніфікації переваг. Відповідні дії на 
свідомість і самосвідомість управлінця організовують його життєвий і 
професійний шлях, стимулюють до прийняття принципових рішень, 
рятують від деструктивних впливів у професійній і звичайних 
середовищах. Якщо формується шар управлінців до мінливих персоналії і 
з відповідною організаційно-іміджевим оформленням, то можна говорити 
про існування еліти в управлінському середовищі. 

Елітаризація в професійному співтоваристві виникає завжди, і 
виявляється весь спектр впливів еліти на різні групи керівників. Тип 
впливу обумовлена індивідуальними якостями людей, їх внутрішньою 
культурою та соціокультурним середовищем, утримує, зміцнює, який 
рекламує захоплюється. Наявність еталонів професіоналізму організовує 
відповідне самовизначення багатьох людей, формує смак, і таким же 
чином еліта управління висловлює, стабілізує суспільно значущі 
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професійні цінності, стимулює самовираження конкретних керівників, 
які обрали цю професію. 

Оскільки вищі досягнення можливі не тільки за рахунок існування 
талановитих людей, сприятливого ставлення до них, а й за рахунок 
виявлення та оформлення кращих зразків в моделі як засобу орієнтації, 
самоорганізації і самовизначення, то необхідні розробки моделей 
професійної еліти. Вони повинні бути еталонними та оцінювати досвід 
фахівців за певними критеріями, що стимулюють і вирощують типи 
людей гармонійних, творчих, схильних до досягнення професійних 
вершин. 

Підготовка еліти відбувається не природно, а шляхом спеціальних 
організаційних дій. Ними можуть бути: створення нових спеціалізацій 
для підготовки державного службовця; створення клубів спілкування, 
особливої фіксації в засобах професійної інформації; акцентування в 
засобах масової інформації і статусних спілкування, створення традицій 
додаткових форм заохочення, оплати праці, створення іміджу, етикету, 
системи внутрішніх вимог і відповідальності і т. д. 

Таким чином, з позицій ціннісного підходу елітний керівник-
менеджер, який постійно одержує високі кінцеві результати діяльності за 
рахунок використання переваг синергізму та включення стратегічного 
мислення, відповідає управлінській діяльності за своїми професійно-
особистісними якостями та вміннями, володіє високим рівнем 
морального розвитку. 
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На сучасному етапі упровадження ідей Концепції реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» все більшої 
актуальності набуває питання інтегрованого навчання, яке забезпечує 
формування в учнів цілісної системи знань, їхній усебічний розвиток, 
виховання високодуховної особистості. 

Проблему інтеграції змісту і форм навчання висвітлено у працях 
О. Біляєва, Л. Варзацької, М. Вашуленка, Т. Донченко, В. Паламарчук, О. 
Савченко та ін. Різні аспекти інтеграції розкрито у працях сучасних 
дослідників, зокрема питання методологічного обґрунтування проблем 
інтеграції (С. Гончаренко, Ю. Мальований); визначення структури 
інтегрованих знань (Т. Усатенко); шляхів упровадження інтеграції в 
навчальний процес (Л. Вичорова, Т. Горзій, О. Проказа, Є. Романенко); 
психологічні аспекти інтегрованого навчання (І. Бех, Т. Яценко) та ін. 

Розглянемо особливості проведення уроку літературного читання, 
на якому зміст тексту розкривається завдяки інтеграції різних видів 
мистецтва. 

Література – мистецтво слова, здатне передавати звуки, як музика, 
барви й відтінки, як живопис, доносити до читача найрізноманітніші 
людські почуття. Але замінити інші види мистецтва повною мірою слово 
не може, оскільки його сприйняття залежить від досвіду читацької 
діяльності, індивідуального бачення художніх образів. Тому для більш 
глибокого й емоційного сприймання змісту тексту дитиною, розвитку її 
емоційно-почуттєвої сфери доцільно використовувати на уроках 
літературного читання засоби образотворчого і музичного мистецтва на 
різних етапах уроку. 

На етапі підготовки до сприйняття літературного твору за 
допомогою музики та художніх полотен можна викликати в учнів певні 
емоції. Спочатку діти слухають музичний твір (його фрагмент), 
переглядають картини, а потім розповідають, які настрої та почуття у них 
виникли. Такий прийом особливо ефективний у роботі над ліричними 
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творами. Важливо, щоб вибір музичного фрагмента, репродукції картини 
здійснювався на основі спільної емоційної палітри порівнюваних творів. 

На етапі аналізу змісту тексту використання музики та творів 
образотворчого мистецтва допомагає педагогові керувати асоціаціями, 
які виникають у дітей, стимулювати формування в них певних уявлень. 
Зіставлення літературного твору, окремих його частин з творами інших 
видів мистецтва дає можливість акцентувати увагу на своєрідності 
позиції письменника, що допомагає учням осмислити зміст прочитаного 
твору. Так, використання музичних творів допомагає читачеві уточнити 
почуття, які виникали в нього під час сприйняття тексту, усвідомити 
спільне/відмінне в настроях музичного і літературного творів, переказати 
або виразно прочитати текст. На цьому етапі можна запропонувати такі 
завдання: за допомогою музики визначити пору року або настрій 
персонажа; дібрати словосполучення або речення з тексту для назви 
прослуханого музичного твору; вибрати із запропонованих варіантів 
музичних уривків найбільш близький до тексту; описати музику, яку 
склав би учень, щоб розповісти про… 

Для активізації учнів на уроці, урізноманітнення їхньої діяльності 
доцільно використовувати різні види роботи з музичними творами: 
слухання музики та її інтерпретування з елементами аналізу; 
співвіднесення музичних фрагментів з фрагментами тексту твору; рухи 
під музику, мета яких – краще відчути стан дійової особи твору; 
словесний опис асоціацій, що виникли під час прослуховування 
музичного фрагмента. 

Твори образотворчого мистецтва найчастіше використовують для 
ілюстрування змісту тексту. Аналіз репродукцій картин допомагає учням 
навчитися самостійно описувати створені в їхній уяві зорові образи. 
Зіставлення картини з текстом допомагає виявити специфіку кожного 
виду мистецтва, уточнити настрій і почуття читача й персонажів твору. 
Вибір із запропонованих ілюстрацій, виконаних різними художниками, 
тієї, яка сподобалася, передбачає пояснення свого вибору, а отже, 
зіставлення з текстом усіх ілюстрацій, увагу до його змісту. Розглядання 
репродукцій картин та їх оцінювання стають своєрідним способом 
зосередження читацького сприйняття на конкретно-наочній основі й 
сприяють виникненню потреби в аналізі тексту, створюючи проблемну 
ситуацію: зіткнення читацької думки й трактування образів твору 
художниками-ілюстраторами. 

На етапі узагальнення використання творів різних видів мистецтва 
допомагає створювати проблемні ситуації та ситуації вибору, коли учні 
мають самостійно застосувати набуті на уроці знання і пояснити своє 
рішення (вибір ілюстрацій, музичного супроводу). Крім того, вони 
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можуть з опорою на набутий на уроці досвід самі ілюструвати твір, 
добирати до нього музичні фрагменти тощо. 

Отже, інтеграція різних видів мистецтва на уроках літературного 
читання сприяє естетичному вихованню учнів, виробленню в них чуття 
прекрасного, духовному збагаченню особистості, глибшому, 
емоційнішому розкриттю художнього образу дітьми, формуванню 
цілісного уявлення про світову культуру. Комплексний вплив різних 
видів мистецтва на школярів підвищує їхню мотивацію до навчання, 
сприяє розвитку пізнавального інтересу, спонукає до власної творчості, 
привчає вільно висловлювати свою думку. Подальшу роботу вбачаємо у 
розробленні системи інтегрованих уроків мистецтва і літературного 
читання для учнів початкових класів. 
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вибором, дидактичні функції курсу за вибором 
Освітня реформа відбувається на засадах особистісно орієнтованої 

моделі, що враховує здібності, потреби, інтереси учнів. Створюване з 
цією метою сучасне освітнє забезпечує сприятливі умови для їхнього 
творчого  розвитку включно з мережею навчальних курсів за вибором. 

Як засвідчує дослідження, виконане відділом дидактики Інституту 
педагогіки НАПН України, ефективне профільне навчання можливе в 
разі співвідношення інваріантного і варіативного компонентів як 65:35% 
(думка вчителів) і 53:47% (думка учнів). Практика ж висвітлює дещо 
відмінну картину: в закладах освіти не знаходиться навчального часу для 
упровадження курсів за вибором. Це суперечить визнанню того, що 
повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як 
інваріантного, так і варіативного складників. 

У вітчизняній методиці навчання хімії накопичено практичний 
досвід розроблення таких курсів, програми деяких з них увійшли до 
збірки, розроблено перелік програм, рекомендованих Міносвіти і науки 
України. Є приклади авторських курсів, що затверджуються відділами 
освіти і педагогічними радами шкіл. Корисність пропонованих курсів не 
викликає сумнівів, хоча в них використано не всі функціональні 
можливості варіативного складника хімічної освіти. Зокрема, зміст 
поповнює переважно знаннєвий компонент предметної компетентності 
учнів, частково ціннісний (за рахунок розкриття практичного значення 
певних знань) і меншою мірою стосується діяльнісного компонента, яким 
передбачено застосування знань у нестандартній ситуації, і такого 
аспекту ціннісного компонента, як формування цілісної наукової картини 
світу, що має міжпредметну основу. 

Досліджуючи проблему науково-методичного забезпечення 
варіативного складника, ми взяли до уваги низку обставин, що склалися у 
вивченні хімії у старшій профільній школі. Обсяг змісту, детермінований 
навчальним планом рівня стандарту, виявляється недостатнім для 
формування компетентностей тих учнів, які обирають у подальшому 
напрями навчання, суміжні з хімією, але де хімія не є профілюючим 
предметом: медицина, біологія, екологія, харчова, легка, будівельна 
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промисловість, сучасні технології і матеріали тощо. Особливо це 
стосується органічної хімії, що бурхливо розвивається й одночасно 
розв’язує низку наукових і технологічних проблем. Завершуючи 
вивчення розділу органічної хімії в 10 класі, учні не мають змоги в 11 
класі поновити й узагальнити ці знання, оскільки чинною програмою 
рівня стандарту таке узагальнення не передбачено. Цьому сприятиме 
запровадження в 11 класі курсу за вибором учня «Органічні речовини», 
що вивчається паралельно до основного курсу хімії або за рахунок 
додаткових годин разом із основним курсом. 

На відміну від традиційного вивчення класів органічних речовин у 
порядку ускладнення їхніх функцій, пропонований курс групує органічні 
сполуки за іншими ознаками: взаємним впливом атомів і електронними 
ефектами в молекулах, типами хімічних реакцій, методами синтезу. 
Відображення загальних ознак органічних речовин в іншій формі, 
ущільнено, робить знання динамічними, дає змогу результативно 
застосовувати їх у нестандартних умовах.  

Практична частина програми представлена демонстраційними 
дослідами і лабораторними дослідами з якісного визначення органічних 
речовин. 

Курс за вибором «Органічні речовини» спрямований на 
задоволення індивідуальних освітніх потреб учнів старшої школи щодо 
розвитку природничо-наукової та предметної хімічної компетентностей, 
на нього покладаються такі функції: 

 розвиток основного курсу хімії за рахунок розкриття питань 
сучасної органічної хімії, що мають практичне, світоглядне й 
міжпредметне спрямування; 
 мотивація учнів до вибору хімії як підґрунтя майбутньої сфери 
діяльності;  
 задоволення пізнавального інтересу учнів; 
 підтримка особистісно орієнтованого освітнього середовища; 
 підготовка до ЗНО з хімії в частині органічної хімії. 
Вивченню курсу за вибором найбільше відповідають такі методи й 

форми навчання, як семінар, бесіда, самостійна і групова робота, 
виконання й обговорення навчальних проектів. Корисними є прийоми 
порівняння будови і властивостей речовин різних класів, складання 
відповідних таблиць, схем, добір ілюстрацій з різних джерел.  

Компетентнісне спрямування змістового наповнення, методика 
реалізації, дидактичні функції курсів за вибором визначають їхню роль у 
створенні сучасного освітнього середовища. 
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Сутність проблеми, стан її дослідження. У сучасній педагогіці у 
рамках психодидактичного підходу та методології розвивального 
навчання на базі різних освітніх установ впроваджується 
екопсихологічний підхід, який забезпечує інтелектуальну, емоційну та 
мотиваційну підтримку обдарованої дитини в умовах шкільної освіти 
(В.І.Панов, Л.М.Богатирьова, А.А.Прудцева, В.С.Юркевич, В.П.Лєбєдєва, 
В.О.Орлов, Т.В.Хромова, В.Н.Смирнов, О.Р.Клюєва, М.В. Наянова, 
О.В.Грошева та інш.).  

Методологія, методи та дослідницькі інструменти, використані 
автором: історико-педагогічний аналіз, контент-аналіз наукової та 
науково-методичної літератури; аналіз вітчизняного та зарубіжного 
досвіду створення розвивального освітнього середовища для обдарованої 
особистості.  

У функціональному відношенні освітнє середовище у відповідності 
із психодидактичними та екопсихологічними принципами повинно бути 
спрямоване на створення умов, які забезпечують можливість: 

 соціалізації учнів у відповідності із віковими етапами розвитку 
(проживання Дитинства), індивідуальними потребами і у 
відповідності соціально-економічним і культурологічним 
цінностям життя у людському суспільстві; 
 розвиток у учнів суб’єктивних якостей, тобто здатності бути 
суб’єктом пропонованих видів діяльності і суб’єктом свого 
фізичного, пізнавального та особистісного розвитку; 
 включення учнів у різні види спільної діяльності між собою та 
дорослими (ігрової, учбової, комунікативної, художньої, 
спортивної, допрофесійної тощо) як необхідної умови задоволення 
природної та соціальної потреби у розвитку природних задатків та 
здібностей; 
 розвиток актуального рівня здібностей учнів та актуалізація 
зони їх найближчого розвитку (за Л.С.Виготським); 



67 
 

 прояв творчої природи розвитку психіки у формі 
індивідуальності психічних процесів, психічних станів, свідомості і 
поведінки учнів, які представляють змістовий бік розвитку усіх 
сфер психіки, тобто не тільки пізнавальної (інтелектуальної), але і 
інших сфер – основи структури свідомості: тілесної 
(психосоматичної), емоційної, особистісної, духовно-моральної, 
включаючи здатність до довільної регуляції своїх дій та станів; 
 природовідповідності (екологічності) освітніх технологій і їх 
практичної реалізації у сенсі їх відповідності природним, 
фізіологічним, психологічним, а також соціальним особливостям і 
закономірностям вікового розвитку учнів. Відповідно до цього 
освітня технологія і освітнє середовище у цілому повинні 
створювати на кожному етапі навчання умови, які відповідають їх 
віковим та індивідуально-психологічним особливостям розвитку. 
Наприклад, для основної школи - це оволодіння соціально-
комунікативними видами діяльності (спілкування, спільна 
предметна діяльність) як умова для особистісного самовизначення 
підлітка. 
Основою для створення і існування такої екопсихологічної моделі 

повинно бути прийняття думки про те, що психічний розвиток людини 
повинен розглядатися у контексті системи “людина – оточуюче 
середовище” як система педагогічних і психологічних умов і впливів, що 
створюють можливість для розкриття як ще не проявлених інтересів і 
здібностей, так і для розвитку уже реалізованих здібностей і особистості 
учнів, у відповідності із притаманними індивіду природними задатками і 
вимогами вікової соціалізації. У даному зв’язку актуальним є соціальне 
замовлення на продукт системи освіти, а отже, вона повинна бути 
спрямована на: створення освітніх умов для розкриття творчого 
потенціалу різних сфер психіки учня і системи його здібностей; на 
створення умов, які забезпечують можливість задоволення потреб 
конкретного учня у відповідності із індивідуальними інтересами і 
особливостями та завданнями вікової соціалізації; на використання таких 
освітніх технологій, які відповідають природним фізіологічним та 
психологічним, а також соціальним особливостям і закономірностям 
розвитку учнів, тобто відповідати принципу екологічності. 
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Сутність проблеми, стан її дослідження. Освітній простір як 

предмет наукових розвідок перебуває у центрі уваги як українських, так і 
зарубіжних дослідників (Н. Бастун, О. Веряєв, С. Гершунський, 
Б. Ельконін, О. Леонова, Н. Рибка, А. Самодрин, В. Слободчиков, 
І. Шендрик, Т. Чернецька та ін.). Науковці розглядають освітній простір 
як певну частку соціального простору (соціальна організація), у межах 
якої здійснюється нормована освітня діяльність; як єдність, цілісне 
утворення в галузі освіти, яке має свої межі, що уточнюють окремо, – 
глобальний (світовий) освітній простір, міжнародний освітній простір, 
європейський освітній простір, освітній простір регіону (округу), школи, 
шкільного класу. 

Як відомо, зміни, що відбуваються у ХХІ ст., сприяють 
формуванню нового соціокультурного середовища, орієнтованого на 
інформатизацію, комп’ютеризацію та глобалізацію у всіх сферах життя. 
Роль соціальної мобільності в цьому контексті набуває неабиякої 
цінності, адже забезпечує функціонування нового інноваційно-
комунікативного суспільства через різноманіття об’єктивних чинників 
впливу. 

На сучасному етапі поняття «освітній простір» має декілька 
змістових відтінків. Розуменко О. визначає такі як: розвиток технологій 
навчання в освіті; особистий простір суб’єктів; дидактичний простір; 
«соціально-освітній простір»; «духовно-педагогічний простір»; «єдиний 
освітній простір людської цивілізації»; синонім культурно-освітньому 
простору. 

Бауман З. влучно, на нашу думку, використовує метафору «плинна 
сучасність». За допомогою цієї дефініції позначається «перехід до нової 
ери плинності, свободи, гнучкості», а отже, й мобільності. 

Отже, рухливість, легкість, швидкість, як основні характеристики 
феномену мобільності, є невід’ємними ознаками сучасності, й зокрема 
освітнього простору. 

Мобільність – знак домінування, що, за словами Мацко І., є новою 
формою нерівності. На нашу думку, прерогатива мобільності є тією 
силою, що ділить суспільство на два типи: прогресивне або активне й 
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регресивне або пасивне. Аналогічно з освітнім простором. Перший тип – 
швидко розвивається, визначає нові освітні цілі й ідеї, формує ціннісні 
пріоритети, прагне акумулювати досвід попередніх поколінь і на цій 
основі представити інноваційну модель розвитку. Другий тип освітнього 
простору традиційно дотримується давно визначених концепцій освіти, 
будь-які методологічні нововведення сприймає пасивно, іноді вороже, 
акцентуючи увагу на перевірених принципах освітнього процесу, 
відповідно не враховує ґенераційний аспект зміни поколінь й, грубо 
кажучи, стоїть на місці або регресує. 

Науковці зазначають, що мобільність освіти є принциповою 
характеристикою єдиного освітнього простору. Достатньо згадати 
принципи Великої хартії університетів, у тому числі четвертий принцип – 
принцип мобільності, що розуміється в найширшому сенсі – мобільність 
знання. Його реалізація в академічній мобільності (можливості для 
студентів і викладачів переміщатися між різними освітніми установами 
всередині і за межами своєї країни). 

Згідно з Грищенко Н., сучасний стан соціології соціальної 
мобільності загалом характеризується наявністю численних теоретико-
методологічних підходів, методів емпіричних досліджень та 
статистичних методів аналізу даних, а також накопиченням значного 
масиву соціологічних даних, у тому числі щодо міжнаціональних 
порівняльних досліджень. Авторка наголошує, що рівень соціальної 
мобільності часто використовується як показник ступеня відкритості та 
рухливості будь-якого суспільства. 

На нашу думку, всі суспільства, як соціальні системи, можна 
класифікувати як відкриті і закриті в залежності від рівня гнучкості або 
мобільності та жорсткості з точки зору соціальної стратифікації. 

Можемо припустити, що у відкритому суспільстві, міжнародному 
освітньому просторі існують соціальні, освітні, культурні, політичні, 
економічні принципи переміщення, що діють в контексті соціальної 
мобільності. 

На нашу думку, соціальна рухливість індивідів спрямована на 
забезпечення вигідної позиції, суспільної ролі, що виконує гедоністичну 
функцію особистісного задоволення статусом у соціумі.  

Висновки та результати дослідження. Таким чином, освітній 
простір варто розглядати як відкриту соціальну систему, спрямовану на 
максимальний особистісний розвиток суб’єкта освітнього процесу. Роль 
соціальної мобільності в цьому контексті полягає у забезпеченні 
необхідних умов організації та успішного функціонування освітнього 
простору крізь призму рухливості, гнучкості й мінливості. 
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експертизи, експертне дослідження. 

Сутність проблеми, сучасний стан її дослідження. Модернізація 
освітнього простору, новітні технології навчання, виховання та розвитку, 
реалізовані в закладах освіти різних типів, потребують не лише 
дидактичного, але й психологічного обґрунтування. У зв’язку з цим 
спеціальне дослідження педагогічної системи та її суб’єктів набуває 
особливої актуальності. Однак використання лише психодіагностичного 
підходу не дає змоги глибоко проникнути в сутність досліджуваних 
явищ. У практику роботи закладів освіти поступово запроваджується 
експертний аналіз, зокрема такий його різновид як психолого-педагогічна 
експертиза. Вона повинна стати основним складником управління 
інноваційним освітнім процесом, значущим механізмом впровадження 
стратегії розвитку педагогічної системи та її компонентів. Крім того, 
важливість питань, пов’язаних з експертним аналізом, визначено 
потребою оптимізації умов управління інтелектуальним і особистісним 
розвитком учнів, забезпеченням психічного здоров’я учасників 
освітнього процесу. Тому психолого-педагогічна експертиза 
супроводжується або переходить у перетворювальну, корекційну 
діяльність психолога, або в узгоджену цілеспрямовану спільну діяльність 
міждисциплінарної групи фахівців з використанням сучасних засобів і 
технологій психологічного аналізу. 

Методологія, методи та дослідницькі інструменти. Теоретичне 
узагальнення наукових підходів з елементами моделювання педагогічної 
системи уможливило визначення методологічного контексту 
використання експертного аналізу в освіті та окреслення проблемо-
орієнтованих аспектів експертної діяльності психолога. 

Висновки та результати дослідження. Експертний підхід до 
освітньої практики орієнтовано на вивчення педагогічних систем. У цій 
ситуації в основу експертної моделі покладено уявлення, що будь-яка, 
навіть найпростіша навчальна ситуація є системою взаємодії трьох 
суб’єктів: Учитель – Учень – Програма (програма як опредмечена форма 
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діяльності розробника). Отже, експертиза може стосуватися 
психологічних характеристик учасників освітнього процесу, їх 
діяльності, змісту педагогічної взаємодії. Водночас здійснення 
експертизи передбачає врахування суттєвих моментів:  

1) виокремлення власне експертних завдань;  
2) визначення системи критеріїв оцінок, у яких поєднано 
специфічні особливості предмета експертування та характеристики 
осіб, які зазнають наслідки дії систем. 
Закцентуємо на окресленні методологічних вимог, 

репрезентованих у принципах організації експертної діяльності 
психолога. Йдеться про:  

1) принцип полісуб’єктності (педагогічна система апріорі є 
штучною системою, тобто виникає і функціонує тільки внаслідок 
цілеспрямованих зусиль тих людей, які до неї належать. Це 
означає, що при експертному дослідженні необхідно 
виокремлювати основні діяльнісні позиції та описувати 
психологічні структури та функції відповідних суб’єктів);  
2) принцип взаємного відображення (усі діяльнісні позиції, що 
утворюють педагогічну систему, потрібно розглядати не тільки як 
самостійні, але і як залежні від інших. Це означає, що при описі 
кожного суб’єкта необхідно враховувати те, як він бачить та 
уявляє інших суб’єктів. Що більшу кількість позицій враховано в 
дослідженні, то складнішою стає й система опису);  
3) принцип додатковості (одна зі специфічних особливостей 
педагогічних систем полягає в тому, що жодна діяльнісна позиція 
не може бути реалізована сама собою без присутності інших);  
4) принцип «мотрійки» (педагогічні системи та процеси є 
багаторівневими і для кожного конкретного випадку експертизи 
педагогічної системи необхідно визначати й описувати ту систему, 
в яку включена та, що аналізується, й ту, яка вписана в неї);  
5) принцип особистісного зростання (кінцевою метою 
експертного дослідження є оцінка впливу педагогічної системи на 
психологічне благополуччя, психічне здоров’я, оптимальне 
самоздійснення її суб’єктів);  
6) принцип прогнозності (характеризує не тільки завдання 
експертної системи, але й її стратегічну функцію; експертиза має 
відповісти на запитання: наскільки її предмет адекватний цілям, 
наскільки він перспективний у своєму розвиткові);  
7) принцип гнучкості передбачає гнучкий добір параметрів і 
показників для оцінювання предмета експертизи, оскільки 
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стандартний набір елементів експертної системи звужуватиме 
експертну оцінку, а отже, не сприятиме об’єктивності. 
Результати експертного дослідження не мають характеру 

самостійного рішення, але можуть бути покладені в основу висновку, 
пов’язаного з реалізацією функцій педагогічної системи. Це зумовлено 
низкою обставин:  

1) експертне дослідження зазвичай має локальну, 
вузькоспеціалізовану спрямованість, тому може не відображати 
усієї складності досліджуваного об’єкта;  
2) прийняття рішення передбачає врахування не тільки 
результатів експертизи, але й усього комплексу умов реалізації 
конкретної діяльності (висновок є значущим елементом оцінки 
діяльності);  
3) існує складний взаємозв’язок між спеціальними знаннями 
(основа діяльності експерта) та практичною діяльністю (наука йде 
попереду практичної реалізації її положень). 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-КРЕАТИВНИЙ АСПЕКТ ПРОЕКТУВАННЯ 
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В СУЧАСНИХ 

ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 
 

У тезах окреслено інтелектуально-креативний аспект процесу 
проектування науково-методичного середовища для безперервного 
професійного розвитку вчителів у сучасних закладах освіти. 

Ключові слова: науково-методичне середовище, методичний 
продукт, безперервний професійних розвиток, індивідуальна траєкторія 
професійного розвитку. 

У Проекті закону «Про повну загальну середню освіту», що 
доповнює Закон «Про освіту» і дає реальні механізми для реалізації 
реформи «Нова українська школа», та в «Концепції розвитку педагогічної 
освіти», затвердженій Наказом МОН України 6 липня 2018 року, 
зазначено, що на континуумі навчання педагогічного працівника 
впродовж життя виділяють три основні етапи: відправну формальну 
освіту; педагогічну інтернатуру (початок професійної діяльності, що 
супроводжуватися комплексом спеціальних заходів для входження 
працівника в професію); безперервний професійний розвиток. Другий і 
третій етапи (педагогічна інтернатура й безперервний професійний 
розвиток) відбуватимуться в закладі, де працює педагог, що зумовлює 
необхідність створення науково-методичного середовища, сприятливого 
для професійного зростання вчителя.  

Принципово важливими для нас є теоретико-методологічні засади 
педагогічної теорії, наукові підходи щодо формування освітнього 
простору й науково-методичного середовища як частини освітнього 
простору, викладені у працях О. Боднар, Л. Ващенко, І. Зязуна, 
М. Климович, Г. Литвиненко, В. Маслова, І.Підласого, Т. Сорочан, 
М. Скрипник О. Мариновської,  Ю. Хоменка, М. Цимбалару та ін. 

Аналіз наукових досліджень з теми дозволяє виокремити низку 
позитивних змін.  

Донедавна актуальною для педагогів була методична робота, 
спрямована на вдосконалення методик, збагачення педагогічної культури 
вчителя, трансформування в педагогічну практику передового 
педагогічного досвіду (Ю. Бабанський, В. Бондар, І. Жерносек, Л. Занков, 
Л. Набока, М. Поташник, В. Пуцов, В. Симонов, Г. Щедровицький).  
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На початку 10-тих років ХХІ століття з’явилися нові поняття: 
«науково-методична робота» (Т. Сорочан), «науково-методичне 
середовище» (М. Климович, Г. Литвиненко), «науково-методичний 
забезпечення» (Г. Литвиненко), «науково-методичний супровід» 
(Т. Сорочан), «методичний менеджмент» (О. Боднар, О. Мариновська).  

У кінці 10-тих років ХІ століття, коли суб’єктами освітнього 
простору стали провайдери неформальних освітніх послуг (платформи 
масових онлайн-курсів, неурядові громадські організації тощо), 
спостерігаємо тенденцію до демократизації, відкритості, 
багатовекторності системи неперервної освіти педагогів, а також 
тенденцію персоналізації освітніх траєкторій (І. Зязюн, Т. Сорочан, 
М. Скрипник).  

На основі теоретичного аналізу літератури та контент-аналізу 
нормативно-правових документів можна дійти висновку, що науково-
методичним середовищем сучасного закладу освіти (далі – НМССЗО) 
вважають сукупність умов, що забезпечують результативність 
професійного зростання педагога.  

НМССЗО покликане формувати конкурентоспроможність, 
престижність, інноваційний характер розвитку закладу шляхом 
забезпечення взаємодії вчителів у процесі методичної творчості в умовах 
педагогічної свободи із обов’язковим дотриманням академічної 
доброчесності;  

Інтелектуально-креативний аспект проектування  НМССЗО 
передбачає: 
І. Взаємодію та партнерство суб’єктів та інституцій, використання 
потенціалу інформальної та неформальної освіти дорослих, що 
реалізовуємо шляхом: 

 організації виїзних майстер-класів від заслужених учителів 
України, переможців та лауреатів загальнонаціонального етапу 
Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року», фіналістів конкурсу 
Global Teacher Prize Ukraine, учителів-новаторів Mikrosoft 
 залучення педагогів до очної участі в тренінгах «Академії 
інноваційного розвитку», Громадської спілки «Освіторія», 
«Центру інноваційної освіти Івана Івонова»;  
 залучення вчителів до е-навчання на інтерактивних освітніх 
платформах «На урок», «Освіторія», «Всеосвіта», «Критичне 
мислення», ЕdEra, EdLab, TeachHub, KhanAcademy, Еdх, 
Prometheus, TED-Ed; на віртуальних кафедрах Центрального 
інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет 
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менеджменту освіти» НАПН, педагогічних вишів; у віртуальних 
методичних кабінетах регіональних ОІППО, РМК тощо. 

ІІ. Інтеграцію науки і практики, створення в школі атмосфери наукового 
пошуку, що здійснюємо шляхом: 

 участі в міжнародних національних, регіональних проектах, 
програмах, експериментах: «Школи: партнери майбутнього», 
«еTwining Plus», ТЕSOL, НУШ, «Розумники», «Інтелект 
України», «Демократична школа», «Інфо-медійна грамотність: 
вивчай та розрізняй» тощо;  

 залучення професорсько-викладацького складу провідних 
педагогічних вишів до проведення науково-методичних заходів, 
наукового керівництва регіональними й локальними 
експериментами, наукового наставництва;  

 розроблення й реалізації авторських програм та проектів, 
створення методичних продуктів – методичних нововведень, 
розроблених у навчальному закладі, які затребувані теперішніми 
і потенційними споживачами освітніх послуг. 

ІІІ. Формування індивідуальних траєкторій професійного розвитку, що 
враховує: 

 можливість вибору альтернативних шляхів участі педагогічних 
працівників у науково-методичній роботі, що відповідають їхнім 
запитам і потребам; 
 індивідуальний науково-методичний супровід учасників 
професійних випробувань, творчих проектів учителів, 
індивідуальних педагогічних досліджень;  
 індивідуальне наставництво, адресна допомога вчителям під 
час проходження педагогічної інтернатури; 
 орієнтацію на «подієве навчання» – представлення 
громадськості результатів професійного поступу: захист творчого 
портфеля, педагогічного портфоліо, участь  у фахових 
випробуваннях; 
 самоосвіту. 

ІV. Варіативність організаційних форм науково-методичної діяльності, 
що передбачає: 

 міжпредметну, міжгалузеву та міжпрофесійну інтеграцію 
працівників закладу в процесі проведення науково-методичних 
заходів; 
 діяльність у закладі альтернативних інноваційних методичних 
організаційних структур, як-от акмеоклубу, клубу професійного 
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спілкування, інтерактивної школи, бюро інновацій, динамічних, 
проблемних, інтервізійних фокус-груп тощо; 
 домінування таких акмеоспрямованих та інтерактивних форм 
науково-методичної діяльності, як: дискусійний майданчик, 
методичний ринг, методичний квест, методичний діалог, 
методична мозаїка, майстер-клас, тренінг, міні-EdCamp. 

V. Формування цифрової та мультимодальної (цифрової) 
компетентностей педагогів, що відбувається шляхом: 

 вивчення сучасних електронних засобів візуалізації, як-от: 
хмара тегів (WordClouds, Worditout); трейлер 
(WindowsMovieMaker, VegasPro PowerDirector, VideoEditor); 
інтелект-карта (Freemind Coggle); таймлайн (TimeGraphics, 
SutoriTline), скрайбінг (VideoScribe), інтерактивні презентації 
(Prezi, Pablisher, Сalameo, Padlet, StoryJumper) тощо; 
 вивчення електронних інструментів для гейміфікації та 
інтенсифікації пізнавальної активності учнів на уроках: WordArt, 
Jigsaw, Puzzle, Padlet, Tricider, WheelDecide, MeetingWords, 
Jeopardy, Kahoot, YouTube, LearningApps, MS WORD, 
SmartNotebook, Paint, Tagul, PowerPoint, Office-365, Gmail, 
ThingLink тощо; 
 організації мережевої взаємодії вчителів: створення 
професійних груп у Facebook; обмін лекціями, анімованими 
матеріалами та презентаціями на платформах Explain Everything, 
Powtoon, еTwining тощо; 
 спонукання до учительського блогінгу і відеоблогінгу. 
Результатом урахування інтелектуально-креативного аспекту 

проектування НМССЗО стануть: зміни в структурі суб’єктивного досвіду 
педагога; поява нових компонентів навиків успішного вирішення 
професійних проблем; використання засобів педагогічної технології; 
створення інноваційних індивідуальних моделей концепцій методичної 
творчості педагогів. 

Відома істина: справжній учитель, як і поет, – завжди semper tiro. 
Він постійно перебуває в пошуку нових форм, ідей, істин. Він – 
дослідник. І від того, наскілько креативно буде спроектоване науково-
методичне середовище, безумовно, залежить, наскільки швидко із 
учителя-інтерна виросте вчитель-новатор, учитель – професіонал 
найвищого ґатунку, учитель – творець майбутнього. Сподіваємося, що 
запропонований матеріал знайде своїх прихильників серед освітян 
України, які, маючи багаті педагогічні традиції, втілюють у життя 
стратегічні цілі національної освіти. 
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шкільної освіти в Польщі. 
Метою роботи є аналіз сучасної освітньої політики Польщі. 
Постановка проблеми. Польський уряд реалізує амбітну стратегію 

розвитку країни, а саме перебудову польської економіки за рахунок 
запровадження передових знань та наукових досліджень у контексті 
інноваційності. Польща поставила собі за мету наздогнати найбільш 
розвинені країни світу у сфері науки, підготовки молодих кваліфікованих 
кадрів, а отже, як наслідок й за темпом економічного розвитку. У 
відповідь на глобалізаційні зміни та виклики освіта у Польщі продовжує 
розвиватися шляхом реформування всіх її ланок, вдосконалення 
законодавчої освітньої бази, підвищення рівня якості та відповідності 
кращим європейським та світовим стандартам. 

Методологія, методи та дослідницькі інструменти. Для 
проведення дослідження були застосовані загальнонаукові методи, а саме 
– аналізу й синтезу. Теоретичний аналіз будувався на аналізі 
законодавчої бази Польщі у галузі освіти, синтез уможливив зробити 
узагальнення щодо ключових напрямів освітньої політики. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Виявлено, що сучасний 
процес реформування освіти Польщі передбачає розвиток та зміни за 
такими ключовими напрямами: Реформування структури шкільної 
освіти – вона була розпочата наприкінці 2016 р. після прийняття «Закону 
про освіту» («Prawo oświatowe», пол. мовою) та Закону «Положення про 
введення закону про освіту» («Przepisy wprowadzające Ustawę – Prawo 
oświatowe», пол. мовою). Струк-турно в системі шкільної освіти 
відбулося запровадження 8-річної почат-кової або основної школи, 
замість 6-річної школи, а також ліквідовано гімназії. Крім того, 
відповідно до Закону, 3-річні загальноосвітні ліцеї стали 4-річними 
ліцеями, а 4-річні технікуми – 5-річними технікумами. Вчитель в 
системі освіти – зміни щодо оплати та стандартизації праці, підвищення 
вимог щодо професійного розвитку вчителів, розробка механізмів щодо 
їх кар’єрного зростання, підвищення престижу професії. Якість освіти – 
поліпшення якості роботи школи, зокрема з точки зору учнів зі 
спеціальними освітніми потребами, в тому числі в контексті іспитів таких 
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учнів. Школа майбутнього, з урахуванням прогностичних викликів – 
сучасна школа повинна виховувати в учнів здатність ефективно 
працювати у динамічно змінюваній реальності ХХІ-го століття, 
розвивати в учнів ключові компетентності та інноваційні навички. 
Важливі аспекти сучасної освіти повинні включати роботизацію і 
штучний інтелект. Учень в системі освіти – освітяни, науковці повинні 
відповісти на питання, як має виглядати школа за 25 років, і якого учня 
необхідно виховати. Мета освіти, відповідно до сучасних реалій, 
передбачає не стільки орієнтацію на трансляцію знань та інформацію, 
скільки на формування та стимулювання пізнавальної активності учнів, 
тобто навчити їх вчитися. Важливим аспектом освітнього процесу є 
виховання і розвиток патріотичних почуттів в учнів. Посилення ролі 
батьків в системі шкільної освіти – згідно польського законодавства, 
батьки є партнерами школи і можуть активно впливати, через батьківські 
ради на діяльність школи. Існує запит з боку громадськості щодо 
розширення повноважень батьківських рад, зокрема в фінансовій і 
управлінській сфері (можливість спільного створення фінансового плану 
школи та готовність впливати на оцінку роботи школи, зокрема на оцінку 
роботи директора школи). Реформування вищої школи – Закон «Про 
вищу освіту і науку», Закон 2,0 (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(tzw. Ustawa 2.0), прийняття у 2018 р., направлений на структурні, якісні, 
та організаційні зміни, зокрема, в сфері підготовки наукових кадрів, в 
оцінюванні якості наукової діяльності, посилення автономії університетів 
(прийняття власних статутів), запровадження університетських рад, 
підвищення підзвітності університетів шляхом широкого залучення 
громадськості до їх управління тощо. Розбудова наукової школи – 
держава поставила собі за мету створення умов для наукових досліджень 
світового рівня й навчання майбутніх інтелектуальних еліт. Щоб 
спонукати учених повернутися до Батьківщини Уряд у 2018 р. 
запровадив програму «Польські повернення», на реалізацію якої виділено 
40 млн злотих (понад 9 млн євро). Крім того, ЄС виділив кошти (понад 68 
млн. євро) десятьом найбільшим вузам країни. Університети планують 
використати їх на підвищення професійного рівня науково-педагогічних 
кадрів, збільшення мобільності студентів і пристосування освітніх 
програм до потреб, пов’язаних із розвитком сучасних технологій.  

Отже, Польща, ставлячи амбітні цілі, велику увагу приділяє розбу-
дові сектору освіти і науки, якісній підготовці професійних кадрів та 
створенню потужної наукової школи вітчизняних науковців. Система освіти 
Польщі активно модернізується відповідно до вимог польського суспільства 
та Європейської Спільноти. Вона на сучасному етапі характеризується 
інноваційністю, цілісністю, науково-обґрунтованістю та прогностичністю. 
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Поняття освітнього простору набуло ваги в результаті 
переосмислення освітніх стратегій і тактик, посилення розвивальної й 
соціалізаційної функцій освіти. У результаті аналізу виявлено, що теорія 
питання значно випереджає практику. Зокрема в багатьох галузях науки 
(філософії, педагогіці, дидактиці, психології, соціології) ретельно 
осмислено суть і підходи до визначення цього складного й 
багатовимірного терміна, визначено зв’язки між структурними 
елементами його, механізми взаємодії їх, описано функційні особливості, 
розроблено психолого-педагогічні технології проектування  та ін. 

Така увага до цього соціального феномена не випадкова, адже від 
нього значною мірою залежить рівень не лише процесуального, але й 
результативного етапу. Ураховуючи універсальний характер проблеми, 
сфокусуємо увагу на роль ключових суб’єктів освіти. Науковий 
теоретичний доробок має слугувати орієнтиром не лише для управлінської 
гілки, але й для тих, хто проектує нові методики й технології, реалізує їх на 
практиці. У контексті порушеної проблеми є механізми, впливовість яких 
на ефективність освітнього простору досить висока. Це мовне оформлення, 
облаштування його. На жаль, у дослідженнях лінгводидактиків виявляємо 
лиш поодинокі такі спроби.  

Узагальнено потрактовуючи суть поняття освітнього простору, 
усвідомлюємо ключове призначення його – забезпечити максимально 
сприятливі умови для розвитку й самореалізації учнів. Не применшуючи 
ролі всіх складників, зазначимо, що в механізмі, який відповідає за 
комфорт, слово посідає високі позиції. З огляду на сказане постає 
нагальна потреба введення до навчальних планів у закладах загальної 
середньої й вищої освіти риторики як окремого предмета (дисципліни). 
Уроки практичної (у школі) й педагогічної (у виші) риторики здатні 
підготувати вчителя й учнів до усвідомлення своєї ролі в облаштуванні 
освітнього простору й додати упевненості в опануванні її (ролі). Йдеться 
не про етапи підготовки оратора (то завдання класичної риторики), а про 
опанування способами взаємодії, налагодження мікроклімату. Таким 
потужним засобом є мовленнєві жанри, спроможні забезпечити дієвість 
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механізму рольової поведінки, сприяти успіхові в комунікативній ситуації й 
розв’язанню багатьох життєво важливих проблем.  

На сьогодні зроблено спроби систематизувати жанри педагогічної 
взаємодії і жанри, актуальні для різних вікових категорій учнів, 
розроблено методику навчання риторики у закладах загальної середньої і 
вищої педагогічної освіти. Важливим кроком вважаємо заміну в чинній 
програмі з української мови для учнів 10-11 класів (рівень стандарту) 
розділу «Розвиток мовлення» розділом «Практична риторика». Зважаючи 
на те, що кожна людина щодня перебуває в ситуаціях, коли необхідно 
прийняти певне рішення, пояснити, попросити вибачення, 
запропонувати, спланувати, застерегти, відмовити, поспівчувати тощо, 
автори вперше ввели до шкільної програми мовленнєві жанри. 
Теоретичне осмислення суті жанрів, набуття практичного досвіду робити 
засобами мови комунікацію ефективною, уміння спрямувати ситуацію 
спілкування в русло гармонізації стосунків, а не наростання напруги, 
конфронтації, сприяє актуалізації знань з української мови, дієвості й 
функційності їх. На етапі апробування жанри згруповано так: 1) ті, що 
сприяють налагодженню гармонійних стосунків (для активізації у 
мовленні): вибачення особисте/публічне, втішання, застереження, 
захоплення, зізнання, комплімент, порада, похвала, прохання, прощення, 
співчуття, схвалення тощо; 2) ті, що погіршують міжособистісні стосунки 
(для аналізу ситуацій): виправдання, висміювання, демагогія, донос, 
дорікання, звинувачення, знущання (глузування), лестощі, насмішка, 
натяк, нашіптування (наклеп), плітки, погроза, приниження тощо; 3) ті, 
що сприяють підтриманню й розвиткові добрих взаємин (для активізації 
в мовленнєвій практиці): листівка, привітання, запрошення, лист та ін. 
Зважаючи на те, що запит на кількість жанрів значно більший, ніж це 
передбачено програмою, пропонуємо вчителям, по-перше, працювати на 
випередження, а по-друге, варіанти реалізації закладено в підручники 
української мови. А саме: 1) мовленнєвий жанр у контексті конкретних 
методів навчання (ситуаційного, методу проектів, вправ тощо); 2) жанри 
першої й третьої груп дібрані для активізації у мовленні учнів, а жанри 
другої групи – для аналізу й вироблення стійких правил реагування на 
них; 3) жанр як спосіб розв’язання проблеми в процесі аналізу тексту. 

Насамкінець зазначимо, що експериментальні дані відділу 
навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН 
України засвідчують підтримку такого рішення з боку вчителів й 
позитивну динаміку навичок ефективної взаємодії серед учнів. На 
перспективу важливо визначитися із типологією мовленнєвих жанрів для 
зручності використання їх на уроках і планування досліджень з 
лінгводидактики. 
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СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
 

В сучасному суспільстві, освітній процес невпинно змінює напря-
мки векторів своєї діяльності. З колосальною швидкістю методи, форми і 
зміст навчання втрачають свою актуальність. Класичні засоби навчання 
неспроможні задовільнити потреби здобувачів освіти. Школа втратила 
свою прерогативу унікального осередка знань. Загально відомо, що 
система освіти розвивається необхідним чином лише тоді, коли існує 
попит на її продукт. Організація життєдіяльності закладу освіти є важли-
вим викликом сьогодення. Масові, сталі та унікальні події стають техно-
логією навчання, яка гарантує інтелектуальний розвиток сучасного моло-
дого покоління. Управлінці прогресивних закладів освіти ефективно 
використовують теорію управління, що ґрунтується на засадах івент-
менеджменту. Теоретичною базою дослідження проблеми івент-менедж-
менту стали праці У. Хальцбаура, Є. Йеттінгера, Б. Кнаусе, Ф. Котлера, Р. 
Мозера, Б. Перрі, М. Целлера, А.Шона. Українська наука починає досліджу-
вати зміст івент-менеджменту у працях І.Антоненка та О. Власенка. Івент-
менеджмент – є цікавою галуззю в сфері управління, забезпечує кар’єр-
ний ріст для тих, хто досліджує організацію подій та виконує функції 
планування, організування, контролювання та проведення унікального в 
своєму роді заходу. Поняття «івент» в лексиконі керівника не є достатньо 
відомим. За словами Ф. Котлера, івент ( англ. event – подія) –цеподія, 
призначена для передачі певного повідомлення цільовій аудиторії. Події 
характеризуються своєюунікальністю, ефективністю, швидкоплинністю, 
трудомісткістю, особистісною взаємодією усіх учасників та певними 
фінансовими рамками. Подія – це один з найважливіших мотиваційних 
чинників в освітньому середовищі. Відповідно до суджень У. Хальцбауе-
ра подіям властиві наступні аспекти: винятково позитивний характер; 
відсутність рутини; вигода або ефект; ретельна організація; яскравість і 
многогранність сприйняті; взаємозв’язок між сприйняттям і символікою; 
з точки зору учасників – виняткова подія. Події або івенти – це феномен у 
просторі і часі, кожен з яких неповторний внаслідок інтеграції навколиш-
нього середовища, публіки, системи управління, комунікації та використо-
вуючи розробки певних елементів і програм. Їх привабливість полягає 
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втому, що події завжди різняться між собою, на кінцевого споживача 
справляють виняткове враження. Кожна подія створюється з індивідуаль-
ної або суспільної ініціативи, з певною метою для досягнення різноманіт-
них стратегічних цілей. Організацій використовують івент-технологію не 
лише, як засіб піару, пропаганди, створення бренду компанії, але й як 
інструмент мотивації, маніпуляції суспільством. Залежно від цілей і 
завдань, що стоять перед управлінцем, можна назвати такі основні катего-
рії подій: культурні урочистості, політичні і державні, бізнес, спортивні 
змагання, науково-освітні, приватні івенти. В інноваційному освітньому 
середовищі можна виділити такі основні напрями використання івент-
технологій: івент як метод навчання на уроці та проведення позаурочної 
діяльності; для формування дослідницької компетенції учнів в освітньому 
процесі; як метод розвитку педагогічної майстерності вчителя; як метод 
розвитку педагогіки партнерства між усіма учасниками освітнього 
процесу. В освітньому процесі івент-менеджмент – це складова прик-
ладної галузі управління закладом освіти, присвячена плануванню, про-
веденню, контролю спеціальних заходів, таких як фестивалі, різноманітні 
святкування, розваги, спортивні та мистецькі івенти, педагогічні наради, 
семінари, тренінги, хакатони, воркшопи як для вчителів, так і для учнів. 
Деякі з них приурочують до суспільних і державних свят. Програми 
таких заходів дуже різноманітні, з виховною метою, заохочують до 
громадянської гордості та згуртованості цільової аудиторії, втой же час 
інші івенти створюються для розваг, забав, змагань і спілкувань. Органі-
зація і проведення події є прототипом проектної діяльності, що характер-
ризується сукупністю таких необхідних умов, як задані цілі, часові і 
штатні обмеження, відокремленість від інших заходів та специфіка орга-
нізації події. Процес планування події від початку до кінця, умовно 
можна розділити на п’ять основних елементів: концепція події, корди-
нація події, управління подіями, кульмінація події, закриття події.  

Система управління змінами в закладах освіти взаємопов’язана з 
зміною свідомості усіх учасників освітнього процесу. Люди по своїй 
природі інертні, чинять високий рівень опору змінам, важко адаптуються 
в інноваційному середовищі. Серйозні зміни в закладах створюють 
стресову ситуацію для співробітників. За словами Д. Гарвіна і М. Роберто 
в даних ситуаціях для керівника у своїй практиці важливо 
використовувати елементи управління настроєм. Івент-технологія, якій 
характерне яскраве емоційне забарвлення стає унікальним засобом 
зниження ризику опору змін, активна участь цільової аудиторії розвиває 
свої необхідні компетентності, а організатори події стають «лідерами 
змін», що проявляють ефективну внутрішню і зовнішню діяльність 
закладів загальної середньої освіти. Щоб ефективно управляти змінами, 
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важливо організовувати та проводити різноманітні події. Оригінальні 
івенти забезпечують закладам освіти результативність у короткочасній і 
довготривалій перспективі. Завдяки їм створюються міжособистісні 
стосунки, формується команда, заклад освіти стає функціональним, 
інтригованим, проактивним та органічно-цілісним, а також створює й 
підтримує умови для задоволення потреб усіх користувачів освітніх 
послуг. Інтрументи івент-менеджменту можна використати для: уроків, 
екскурсій, тематич-них днів та тижнів, нарад, круглих столів, днів 
відкритих дверей, батьківських зборів, змагань, тренінгів, шкільних 
таборів, сімейних свят.  

Будь-який день навчального року – це чудовий день для особливої 
події. Батькам першокласників важливо знати, що дітям комфортно пере-
бувати в освітньому закладі і  перший день навчання слід розпочати з 
приємних дрібниць: пригостіть учнів кексами і соком, а замість нудної 
лінійки, залучивши старшокласників, варто провести цікаві ігри, на 
свіжому повітрі. Свято останнього дзвоника можна перекрасити сучасни-
ми танцями від вчителів – це запам’ятається і учням, і батькам. День 
відкритих дверей особливого здивування не викликає, а от ніч у школі з 
поїданням смачних закусок і переглядом фільму, а ще й сон у спальному 
мішку в пам’яті залишиться назавжди. Солодкі ярмарки, які інтенсивно 
відбуваються у шкільних закладах, вдало поєднуються з учнівською 
самодіяльністю. Учням старших класів необхідно знати, що вони є 
частиною освітнього процесу, тому день учня є важливою подією в 
школі, особливо коли підлітки міняються ролями з вчителями. День 
юного управлінця освітнім закладом – це також чудова нагода розвивати 
впевненість в дітей. Козацькі забави, що відбуваються 14 жовтня немож-
ливо провести без смачної каші і змагань між батьками й учнями. Кожна 
мама або тато індивідуальність, залучайте батьків до освітнього процесу, 
до проведення уроків, до майстер класів. Дітям потрібно подорожувати, 
поїздка з учнями у гори або на річку – це чудовий вечір, піжамна вечірка, 
спосіб проявити свою індивідуальність і краще пізнати однокласників. 
Запрошуйте відомих і успішних людей міста, громади до школи, щоб 
вони поділилися своїм досвідом. День кубика Рубика, день мистецтва, 
день смайлика і навіть день сирника – це чудова нагода проявити свій та-
лант. Педради, наради варто починати з цукерки, з кави, з усмішки, а не з 
критики. Ми живемо в мультикультурному суспільстві і смачні націо-
нальні страви різних країн додадуть шарму до святкування днів Європи.  

Таким чином, ефективне застосування івент-технологій в закладах 
освіти привертає увагу цільової аудиторії і надовго запам’ятовується усім 
учасникам освітнього процесу.   
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Проблема вдосконалення методичної підготовки майбутніх 
учителів належить до таких, що ніколи не втрачають своєї актуальності. 
Останнім часом українська школа переживає період докорінного 
переосмислення освітньої парадигми, що зумовлено соціальним 
замовленням на формування всебічно розвиненої особистості, здатної 
реалізувати свій творчий потенціал у динамічних соціально-економічних 
умовах. Сучасний учитель має бути готовий до розвитку в учнів тих 
здібностей, умінь і навичок, які потрібні їм та суспільству, зокрема 
лідерських якостей, комунікативних умінь, умінь ефективно працювати з 
динамічними інформаційними потоками (знаходити, сортувати, 
відбирати, застосовувати інформацію) – складників предметних і 
ключових компетентностей. Упродовж шкільного навчання необхідно 
сформувати соціально активного громадянина-патріота своєї держави, 
здатного до самореалізації самовдосконалення, саморозвитку. На це й 
спрямований компетентнісний підхід, стимулом до реалізації в 
освітньому процесі якого стала зміна концептуального положення з 
«освіта на все життя» на «освіта для життя».  

Окремі аспекти проблеми методичної підготовки вчителя 
української мови і літератури до реалізації компетентного підходу в 
освітньому процесі порушено в студіях З. Бакум, О. Горошкіної, 
С. Карамана, М. Пентилюк та ін. (розроблення програм і підручників з 
методики навчання української мови), Н. Голуб (рекомендації щодо 
впровадження компетентнісного підходу в ліцеях) О. Копусь 
(лінгводидактичні засади магістерської підготовки студентів-філологів), 
А. Нікітіної (методика опанування технологій педагогічного дискурсу), 
Л. Овсієнко (навчання лінгвістики тексту майбутніх учителів української 
мови і літератури на засадах компетентнісного підходу), А. Попович 
(наукове обґрунтування, розроблення й експериментальна перевірка 
методичної системи навчання стилістики майбутніх учителів української 
мови і літератури) та ін., проте виникла необхідність пошуку 
оптимальних шляхів підвищення ефективності методичної підготовки 
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майбутніх учителів української мови й літератури, що має глибокий 
соціальний смисл в умовах розвитку українського суспільства й 
реалізації освітніх перетворень. 

У дослідженні використано такі методи: теоретичний аналіз 
наукової літератури з порушеної проблеми, що дав змогу 
систематизувати й узагальнити навчально-методичні ідеї з проблеми 
впровадження компетентнісного підходу в освітній процес середніх і 
вищих закладів освіти; анкетування, узагальнення педагогічного досвіду 
вчителів-предметників, що сприяло виокремленню й обґрунтуванню 
ефективних шляхів методичної підготовки студентів. 

Чинною програмою визначено мету навчання української мови в 
школі як «підготовку компетентного мовця, національно свідомої, 
духовно багатої мовної особистості». Однак, як свідчить практика, 
система методичної підготовки майбутніх учителів у вишах зберігає 
традиційні ознаки, її характеризує ЗУНівський, а не компетентнісний 
підхід. Напрацьований не одним поколінням викладачів досвід зводиться 
до підготовки вчителя, який зможе транслювати учням навчальну 
інформацію, перевіряти рівень її засвоєння і застосування, а не педагога-
майстра, здатного створювати розвивальне освітнє середовище як 
провідну умову становлення особистості учня. 

У цьому аспекті й конкретизуємо проблему, що, на нашу думку, 
потребує якнайшвидшого вирішення. Традиційно вважалося, що 
лінгводидактика дає відповідь на низку запитань: «для чого навчати?», 
«чого навчати?», «як навчати?», «як контролювати засвоєне?». Про це 
свідчить аналіз змісту підручників і посібників з методики навчання 
української мови. Нам видається, що сьогодні необхідно цей перелік 
доповнити надзвичайно важливим запитанням: «кого навчати?», оскільки 
головним стає не навчальний предмет, а особистість, яку формуємо 
засобами того чи того предмета. Учитель має допомогти учневі в 
розвиткові його індивідуальних здібностей, пізнанні своїх сильних і 
слабких сторін. З огляду на це необхідно ознайомити майбутніх учителів 
з особливостями ціннісно-емоційного і творчого розвитку здобувачів 
освіти. 

Анкетування вчителів-словесників засвідчує, що формування 
предметних і ключових компетентностей учнів передбачає обов’язкове 
оновлення змісту навчання, що відбито в оновленій редакції шкільних 
програм, а також застосування форм, методів, прийомів і засобів 
навчання. Майбутні вчителі мають усвідомити, що зміст навчання 
динамічний, важливо на заняттях з методики виробити в них уміння 
критично аналізувати програми, пропонувати шляхи вдосконалення 
змісту компетентнісного навчання української мови. 
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навчальна програма, тренінг. 
Зміни пронизують кожну сферу нашого глобалізованого суспільства. В 

результаті цих змін сучасний фахівець потребує постійного оновлення знань і 
умінь для того, щоб залишатися конкурентоспроможним на ринку праці. У цьому 
контексті важливе значення має неперервне навчання дорослих, тому освіта 
дорослих є одним із напрямків забезпечення економічного розвитку багатьох 
країн, зокрема США. Відповідно, оцінювання якості процесу навчання дорослих є 
важливим питанням, яке часто пов’язують із сертифікацією набутих знань і умінь. 
Оцінювання – це складний процес, який стосується різноманітних контекстів. 
Його використовують для підтвердження прийняття рішень та перевірки ефектив-
ності національних і міжнародних програм у різних галузях, до яких відносимо 
також освіту. Власне процес оцінювання програм і курсів освіти дорослих у США 
передбачає різноманітні цілі, серед яких: отримання інформації про якість та 
ефективність освітньої програми, покращення та вдосконалення процесу 
навчання, планування майбутньої навчальної діяльності для дорослих регіону, 
надання необхідної інформації замовникам навчання (ґрантодавцям, фундаторам 
або провайдерам), підвищення підтримки освітньої ініціативи у громаді, 
оцінювання досягнень чи недоліків у роботі вчителів і дорослих учнів тощо. 
Таким чином, оцінювання навчальної програми – це набір методик і умінь, які 
допомагають визначити, чи освітня послуга відповідає потребам певної категорії 
населення, чи реалізовує заплановану мету та цілі, та чи затрати на неї виправдані.  

Сьогодні у США існує велика кількість інструментів вимірювання 
якості навчальних програм для дорослих, використання яких залежить від 
об’єкта оцінювання, специфіки інформації або галузі. Вибір найкращого 
способу отримання необхідної інформації є завданням самого експерта, який 
керується вимогами замовників. Серед, так званих, менеджмент 
орієнтованих моделей, найчастіше використовують «Модель КВПП» (де 
КВПП – це контекст, вхідні дані, процес, продукт) (англ. CIPP Model – 
Context, Input, Process, Product), «Модель оцінювання результатів» (Outcome-
based Evaluation Model) та «Модель Кіркпатріка» (Kirkpatrick’s Model).  

Модель КВПП – це модель, яку використовують для прийняття рішень 
щодо функціонування та покращення навчальних послуг. Її визначають як 
«систематизоване дослідження цінності програми». Головними критеріями для 
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оцінювання є планування (мета програми, цілі навчання, їх досягнення), кон-
струювання (організація процесу), реалізація (втілення) та циклічність (повторе-
ння та відтворення). Першим кроком процедури проведення експертизи є 
вивчення контексту, тобто визначення цільової аудиторії, її потреб та співста-
влення із цілями організаторів навчання. Вивчення вхідних даних стосується 
передусім оцінювання стратегічного планування програми, її мети і цілей для 
забезпечення окреслених потреб, бюджету, переваг і недоліків для учасників 
навчання та організації-провайдера. Наступний крок експертизи включає оціню-
вання самого процесу функціонування програми та вивчення перешкод, якщо 
такі були. Останній елемент моделі стосується визначення подальшої долі до-
сліджуваної програми – її продовження, закриття, термінування, переформату-
вання тощо. Ефективність цієї моделі базується на великій кількості інструмен-
тів для збору інформації, як кількісних, так і якісних на усіх етапах оцінювання.  

Головними параметрами для проведення експертної оцінки навчаль-
ної програми для дорослих з використанням «Моделі оцінювання резуль-татів» 
є результати та наслідки навчання для її учасників та організації-провайдера. 
Вона включає оцінювання ефективності програми, її впливу на учасників, 
громаду, державну політику. В центрі уваги експертів не сама навчальна 
програма, а її учасники, позитивні зміни у житті особистостей та у житті 
громади. Основними інструментами цього методу є тестування (поточні та 
підсумкові) і дослідження впливу результатів цих тестувань на життя учасників 
(напр. вступу до зво, працевлаштування, підвищення на роботі та ін.). 

Модель Кіркпатріка ґрунтується на твердженні, що навчальний тренінг 
чи програму можна оцінити за чотирма основними параметрами: реакція 
(реакція на тренінг від учасників навчання), навчання (нові знання та уміння 
учасників), поведінка (зміни в поведінці учасників навчання) та результати 
(кінцеві результати навчання). Збір інформації відбувається поступово, 
відповідно до просування учасників навчання, що утруднює акумулювання та 
систематизацію усієї необхідної інформації. Проте, дослідники часто 
звертаються до цієї моделі, оскільки вона охоплює весь процес навчання, вивчає 
ступінь задоволення учасників програмою, їхні професійні знання і уміння, 
застосування цих знань на практиці, що дозволяє говорити про ефективність 
програми загалом.  

Оцінювання та експертиза навчальних програм є порівняно новою 
галуззю в українській освіті. Обмеженість бюджету та, водночас, підвищення 
вимог щодо забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних закладів 
освіти на світовому рівні спонукають нас до вивчення ефективного 
зарубіжного досвіду проведення оцінювання та експертизи. Зокрема 
американський рецепт ефективної навчальної програми для дорослих від 
експертів оцінювання – це продуктивність, рентабельність та успішність як 
головні компоненти описаних моделей. 
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освіта та виховання, школа продовженого дня. 
У тезах представлено аналіз освітньої політики ФРН останніх 

років, яка була направлена на вирішення нагальних викликів німецького 
суспільства: збільшення фінансування освітньої сфери, формування 
мережі шкіл продовженого дня, розбудова системи ранньої освіти і 
виховання, політика «за» продовження навчання, боротьба з 
неграмотністю серед мігрантів, актуалізація розвитку громадянських 
цінностей у молоді, актуальність яких посилюється відсутністю аналізу 
сучасних аналітичних даних у вітчизняних науково-педагогічних 
розвідках. Для вирішення мети були використані загальнонаукові методи 
дослідження, а саме – порівняння для зіставлення аналітичних даних 
ФРН із показниками по країнам ЄС; та загальнологічні, а саме – аналіз 
для виявлення форм взаємодії елементів освітньої політики, та синтез для 
об’єднання розрізнених елементів освітньої системи воєдино для 
цілісного уявлення про сучасні німецькі освітні стратегії. 

Аналіз освітньої політики ФРН в часовому проміжку від середини 
2017 р. до кінця 2018 р., що пояснюється останніми опублікованими 
моніторинговими дослідженнями Європейської комісії, уможливив 
виокремити такі ключові напрями: збільшення фінансування; посилення 
громадянської освіти; розвиток системи ранньої освіти і виховання, 
забезпечення суспільних потреб у школах продовженого дня. 

Показники витрат Німеччини на освіту залишаються нижче 
середніх у порівнянні з іншими країнами ЄС. Частка витрат у ВВП у 
2016 р. залишилася на рівні 4,2% порівняно з 4,7% у середньому по ЄС. Із 
загальнодержавних коштів на освіту було витрачено 9,5%, що також 
нижче середнього показника по ЄС (10,2%). Водночас, присутнє його 
реальне зростання – порівняно з 2015 р. частка витрат від ВВП на освіту 
зросла на 2,6%. Через федеральний устрій країни основну частину витрат 
на освіту у Німеччині несуть федеральні землі та муніципалітети.  

Освітню політику ФРН орієнтовано на підвищення витрат на 
освіту, як довгострокову інвестицію. Загальна мета витрат у розмірі 10% 
ВВП на дослідження, інновації та освіту в сукупності була збільшена до 
3,5% ВВП тільки на дослідження та інновації. Що стосується освіти, 
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Уряд оголосив про конкретні інвестиції в розмірі 2 млрд. євро для 
подальшого розширення шкіл продовженого дня, 3,5 млрд. – на раннє 
дошкільне навчання та виховання та 3,5 млрд. – на цифрову освіту. 

Німеччина має вражаючу мережу освітніх агенцій з політичної 
освіти та виховання, до якої входять одне федеральне та 16 агенцій 
земель. Агенції забезпечують вчителів, школи та громадськість 
дослідженнями та навчальними матеріалами з політичних та соціальних 
питань, що включають національну, європейську і міжнародну політику 
та історію; міграцію; популізм; лівий і правий екстремізм; ісламізм; 
освіту; й навколишнє середовище. Для сприяння демократії через освіту 
Німецьке товариство демократичної освіти об'єднує провідних 
дослідників та практиків від освіти, видавців, батьків та учні. Такі 
федеральні програми як «Добровільний соціальний рік» і «Добровільний 
екологічний рік» у 2008 р. були офіційно затверджені у всіх федеральних 
землях. Вони дають можливість молодим людям, які більше не 
відвідують школу, працювати в соціальному, екологічному секторах, а 
також у сфері культури, політики та спорту як в Німеччині, та і за 
кордоном, допомагаючи таким чином поліпшити як особистісний 
розвиток, так і професійну орієнтацію. 

Показники розвитку ранньої освіти і виховання у ФРН є вищими 
за середні в ЄС: у 2016 р. 96,6% дітей у віці від 4-х до обов'язкового 
шкільного віку були зараховані до закладів дошкільної освіти, порівняно 
з 95,3% в ЄС. Завдяки успішній освітній політиці частка дітей віком до 3-
х років зросла з 25,9% у 2015 р. до 32,6% у 2016 р. Національні дані 
свідчать, що розрив між попитом та пропозицією коливається від 7,3% у 
східних федеральних землях до 14,8% у західних, що можна пояснити 
тим, що у східних землях, які з 1949-1990 рр. входили до складу НДР, за 
радянських часів була сформована потужна система ранньої освіти, що 
продовжила функціонувати після об’єднання НДР та ФРН. Тим самим 
пояснюються і регіональні та місцеві відмінності у співвідношенні дітей і 
вчителів, частка останніх у Східній Німеччині в цілому набагато вищі. 

Значним успіхом урядів федеральних земель стало зростання 
кількість безкоштовних дошкільних освітньо-виховних закладів. 
Декілька федеральних земель (Берлін, Бранденбург, Мекленбург-Передня 
Померанія, Нижня Саксонія та Рейнланд-Пфальц) повністю або частково 
скасували плату за навчання в таких установах, у той час як інші землі 
планують це зробити. Основна причина – визнання закладів для ранньої 
освіти і виховання освітніми установами, які виконують не тільки догляд 
за дитиною. 

Позитивні результати освітньої політики можна простежити в 
показниках володіння цифровими навичками. У 2017 р. 68% німців 



90 

володіли базовими навичками роботи з цифровими технологіями, і хоча 
ця частка не змінилася у порівнянні з попереднім роком, це дозволило 
Німеччині посісти 7-е місце серед країн-членів ЄС, де цей показник 
становить в середньому 57%. 

Проведений аналіз уможливив дійти висновку, що стратегічні 
орієнтири освітньої політики федерального уряду та урядів федеральних 
земель спрямовано, як і раніше, на забезпечення якості освіти та її 
конкурентоспроможності на міжнародному ринку праці. Разом з тим, 
нестабільна соціокультурна ситуація в Європі (ісламізм, екстремізм, 
тероризм) та постійний потік мігрантів змушує уряд ФРН посилити 
соціальну складову освітньої політики через розбудову громадянської 
освіти для забезпечення миру й злагоди в спільному європейському 
просторі.  
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внутрішня мотивація, індикатор 
Сутність проблеми, стан її дослідження. Навчання – це процес 

взаємодії викладача та студента, у результаті якого студент засвоює 
знання, набуває вмінь і навичок. Метою навчання є свідоме засвоєння 
студентами знань, набуття певних навичок і вмінь, всебічний розвиток на 
цій основі пізнавальних сил і здібностей. 

Освіта – це суспільно організований і нормований процес (і його 
результат) постійної передачі попередніми поколіннями наступним 
соціально значущого досвіду, який в онтогенетичному плані становлення 
особистості є її генетичною програмою і соціалізацією. 

Під час навчання в студентів укладається науковий світогляд, 
розвивається логічне мислення, формуються ґрунтовні знання з фаху, 
вміння та навички, що дають змогу становленню та гармонійному 
розвитку кожній особистості. І щоб сформувалась цілісна картина 
уявлень як про навколишній світ, так й про сферу професійної діяльності, 
важливим є чітко організований освітній процес та сформовані цінності. 
Це насамперед і правильний вибір методів навчання, і якісний контент 
(змістове наповнення) змісту освіти, і відповідне матеріально-технічне 
забезпечення, і, звісно, ж професіоналізм викладача.  

Проблеми формування, діагностика та заходи для підвищення 
рівня мотивації висвітлені у наукових доробках таких вчених: 
О. Вершинської, В. Клочко, А. Коломієць, Н. Мачинської, Л. Павленко, 
Г. Рекун, Ю. Прус, І. Тригуб та ін. 

Ефективна організація навчання потребує всебічного наукового 
обґрунтування змісту освіти, навчання і виховання, дослідження їх 
закономірностей, принципів, форм і методів.  

Широка ерудиція викладача, його готовність до використання 
міжпредметних зв’язків та інтеграції навчального матеріалу, постійне 
удосконалення власної методики викладання – усе це формує імідж 
викладача, так званий бренд, і підвищує зацікавленість студентів до 
навчального курсу. А це, в свою чергу, позитивно впливає на формування 
позитивної мотивації учіння студента.  
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Мотивація – це насамперед мотиви, потреби, які мають привести 
до успішного результату навчання чи професійної діяльності.  

Ми погоджуємось з авторами В. Клочко, А. Коломієць, які 
зазначають: формуючи мотивацію студентів до навчання, необхідно 
особливу увагу звернути на формування пізнавального мотиву (мотиву 
набуття знань), мотиву отримання професій (професійного мотиву), 
мотиву досягнення успіху – тобто на формування позитивних мотивів. 
Важливим для цього процесу є діагностування наявних мотивів у 
студентів. 

На думку О. Вершинської мотивація навчальної діяльності завжди 
має складний, комплексний характер, поєднує в собі як внутрішні, так і 
зовнішні, позитивні і негативні, пізнавальні і соціальні мотиви. Однак, у 
сфері навчальної мотивації окремих студентів провідну роль можуть 
відігравати мотиви однієї або іншої групи, що й визначає загальний 
характер та продуктивність їх навчальної діяльності.  

Методологія, методи та дослідницькі інструменти, використані 
автором. У роботі використано метод теоретичного аналізу науково-
педагогічних джерел означеної проблеми; дослідження побудовано на 
основі використання системного підходу. 

Висновки та результати дослідження. Ми констатуємо, що 
низький рівень сформованості мотивації учіння у студентів визначає 
негативні  показники їх навчальних досягнень. Чому саме так? Якщо 
освітній процес вибудований таким чином, що учасникам цікаво, 
доступно, зрозуміло, тоді і є прагнення до пізнання нових знань, умінь та 
навичок, а також до досягнення стратегічних цілей студентів. 

Ми вважаємо, що одним із індикаторів успішного результату у 
навчанні виступає мотивація. Для підвищення та формування позитивної 
мотивації слід враховувати наступні чинники: 

 повага до учасників освітнього процесу; 
 доступність, відкритість, гнучкість освітнього процесу; 
 сучасне наповнення навчального контенту із застосуванням 
інноваційних методик та технологій навчання; 
 створення конкурентного середовища між учасниками процесу; 
 вільний вибір щодо форм організації освітнього процесу. 
Саме внутрішня мотивація студента визначається ініціативністю, 

компетентністю студента, його здатністю до саморозвитку та 
самовдосконалення заради успіху і професійного удосконалення. 
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Виходячи з тези, що особа керівника Міністерства освіти, яке є і 
провідником, і рушієм державної гуманітарної політики, безперечно 
набуває значення персоналізованого чинника зрушень в освітній сфері, 
схарактеризуємо діяльність міністра освіти Петра Таланчука, який 
керував освітньою галуззю з початку 1992 р. по 18 листопада 1994 р. На 
основі аналізу законодавчих, документальних й інтерпретаційних джерел 
виснувано, що за час його очільництва відбулися принципові зрушення, 
спрямовані на інтенсифікацію розбудови національно орієнтованої 
освіти, а також зміни, пов’язані з посиленням процесу гуманізації освіти 
як ключового принципу її функціонування в добу незалежності. Так, у 
контексті розбудови національної школи важливим стало запровадження 
Міністерством наприкінці 1992 р. використання в освітніх закладах норм 
«Українського правопису» четвертого покоління, а наказом №1/9 – 175 
Міністерства освіти вперше в історії української шкільної освіти ХХ ст. 
проголосили про запровадження в 1993 р. в усіх типах навчальних 
закладів проведення заходів, пов’язаних з вшануванням жертв 
голодомору. План заходів було уточнено в червневому рішенні колегії 
Міністерства й затверджено у його липневій Постанові. Слід відмітити й 
розроблення проекту програми з народознавства для 5-8 класів 
загальноосвітніх шкіл (1993), яке мало «повернути прийдешні покоління 
українців до джерел мудрості, традицій народу, виховати їх свідомими 
носіями культури». До запроваджених за П.Таланчука кардинальних 
освітніх трансформацій відносимо, по-перше, проголошення й 
започаткування експерименту з прийому молоді в 1993 р. до вищих 
навчальних закладів за результатами тестування за 60-бальною шкалою 
оцінювання. Експериментом було охоплено 300000 випускників середніх 
шкіл України. Він підтвердив «цілковиту придатність і досить високу 
ефективність тестування як методу контролю знань учнів», тому у 1994 р. 
колегія Міністерства освіти України затвердила Положення про порядок 
проведення тестування із загальноосвітніх дисциплін, яке мало замінити 
випускні іспити. Таке нововведення, хоча й не було ретельно 
підготовлено до впровадження, відіграло позитивну роль і як спроба 
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практичної гуманізації шкільного навчання, посилення індивідуального 
підходу до учнів, і як революційна спроба введення змін в освітню галузь. 
Доречно зауважимо, що наступник П.Таланчука на посаді міністра освіти 
М.Згуровський вже у 1995 р. скасував тестування у випускних класах 
середніх загальноосвітніх шкіл (Наказ Міністерства освіти № 30 від 
07.02.1995 р.). А наступник М.Згуровського міністр освіти В.Кремень у 
2000 р. знову підняв питання про проведення тестування й у 2002 р. у 
кількох школах апробували варіанти тестування. Згодом, у 2005-2007 рр. 
у трансформованому й доопрацьованому вигляді, як ЗНО, така система 
оцінювання навчальних досягнень таки утвердилася в українській освіті. 
По-друге, на час керівництва галуззю П.Таланчука припало інтенсивне 
відкриття в Україні приватних закладів освіти різного рівня, тобто 
відбулося узаконення платної освіти, якої до того часу в Україні не 
існувало. І, хоча можливість існування в освітній сфері і державних, і 
недержавних навчальних закладів було фактично узасаднено у частині І-й 
пункту І-го Статті 3 Закону «Про освіту» (1991), саме з ім’ям цього 
міністра пов’язують діяльність приватних освітніх закладів, які, з одного 
боку, сприяли зовнішній диференціації навчання в школі, з іншого – 
пришвидшили розшарування українського соціуму за майновою ознакою. 

До посутніх здобутків освітньої політики за П.Таланчука 
відносимо прийняття Державної національної програми «Освіта» 
(«Україна XXI століття») (1993). Оголошуючи її реалізацію 
загальнонародною, загальнодержавною справою, П.Таланчук зазначив, 
що її «характеристика як національної не створює жодних привілеїв для 
української нації і передбачає задоволення національно-освітніх прав і 
потреб усіх етносів на терені України». Як документ Програма на роки 
вперед окреслила шляхи гуманізації і розвитку освіти, орієнтованої на 
потреби не лише держави, а насамперед особистості. До гуманістично 
орієнтованих законотворчих починань Міністерства, що не мали 
попередніх аналогів, відносимо й розроблення проекту (1993 р.) Закону 
«Про права дитини», а також «Положення про індивідуальне навчання в 
системі загальної середньої освіти» (Наказ № 230 від 01.07.1993 р.), в 
якому метою індивідуального навчання визначалося «забезпечення умов 
для здобуття загальної середньої освіти або задоволення інших 
загальноосвітніх потреб особистості з урахуванням її індивідуальних 
особливостей». До учнів, для яких можливе індивідуальне навчання, 
відносили і дітей, які мають високі навчальні можливості, і тих, хто «не 
спроможний засвоїти навчальний матеріал в обсязі базового рівня». 

Водночас слід наголосити, що у досліджувані роки в країні 
загострилася суспільно-економічна криза. За свідченнями академіка 
В.Кременя, стан освіти на той час визначався двома взаємозв’язаними 
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чинниками: перехідним періодом, у якому знаходилося українське 
суспільство, і системною кризою, яка охопила його. І якщо перший 
чинник спонукав до творення нових форм, методів і засобів навчання, то 
другий, а насамперед фінансова скрута, гальмував розквіт нововведень у 
царині освіти. Реформування освіти збіглося в часі зі стрімким падінням 
рівня життя людей, зростанням бідності, недофінансуванням освіти, що 
ускладнювало перебудову галузі, престиж якої «різко впав». Про 
неналежні темпи реформування загальноосвітньої школи зазначалося й у 
матеріалах засідань Колегії Міністерства освіти у 1993 р.    
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СТРУКТУРА ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
Проблема наявності і структури освітнього простору, його впливу 

на навчальний процес мало вивчена. 
Теми: освіта в мультикультурний державі, навчання в 

полікультурному просторі, якість освіти, методи і технології у 
викладанні, толерантність і критичність, рейтинги і лідерство 
висвітлюються досить часто в науковій літературі останнім часом. Ці 
дослідження є вузькоспеціалізованими і розрізненими і мають важливість 
лише для таких же вузьких фахівців. Коли вчителі отримують рознарядку 
формувати лідерські якості у учнів чи розвивати ініціативу, згідно з 
рекомендованим посібником, вони не мають можливості виконати це 
завдання, так як освітнє середовище залишається незмінним, а для 
введення нового підходу – треба переформувати освітнє середовище. 
Таким чином, всі приватні починання і наукові результати в локальному 
поданні, для реалізації або не мають перспектив або швидко згасають, не 
маючи підтримки в незмінною навчальному середовищі, де все 
структуровано в систему, а вона, як відомо, витісняє все нове, для 
збереження власної стійкості. 

Набір фактів, як результатів дослідження окремих учених за своїм 
напрямом, є мотивом щось змінити в даному напрямку, запропонувати 
окремі методи, нові форми та інше. Згідно ж з ученням про систему, 
знаємо, що вона відкидає відразу або через якийсь час все нове, бо 
система освіти – це стійка структура, що складається з певних елементів, 
пов’язаних між собою. У зв’язку з цим, логічно виглядає неприйняття 
нею нового, адже інакше б вона не відрізнялася стабільністю і 
передбачуваністю результатів свого функціонування, що могло б 
спровокувати хаос в освітньому середовищі і в економіці, завдяки 
неможливості планування кадрового резерву держави. 

Виникає складне питання: як же вводити нове, щоб воно 
закріплювалося і інтегрувалися в існуюче? Як міняти зміст освіти, 
відповідно до змін в суспільстві? Як забезпечити адекватність змін? 
Вихід є – це створення освітнього простору, що впливає на сам процес 
освіти. 

Створення освітнього простору, його структурування, 
забезпечення його динамічності, безперервності і цілісності є базою для 
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продуктивного навчання. Освітній простір має бути наповнений 
філософським змістом і впливати на навчальне середовище. В його 
основу лягає замовлення суспільства на освітній продукт, необхідний для 
формування компетентного кадрового потенціалу. Як і ким створюється і 
з чого складається освітній простір? 

По-перше, це фахівці, які працюють в освітній сфері, і виконують 
певні функції, тобто кадри, по-друге – це всі навчальні матеріали та по-
третє – інтелектуальний інструментарій, який використовується для 
впливу на процес навчання і виховання. 

Нами проводилося дослідження по відбору інструментарію для 
виявлення ключових компетентностей педагогічних кадрів, а також, 
щодо визначення їх творчих здібностей і схильності до інноваційної 
діяльності. Логічно було б припустити, що необхідно провести 
діагностику не тільки вчителів, але і працівників міністерства, наукових 
співробітників Академії педагогічних наук та науково-дослідних 
інститутів, директорів шкіл, психологів та всіх, хто знаходиться в 
освітньому просторі; але для цього необхідно мати відповідні методики і 
технології. Це дуже важлива тема для дослідження: адже нетворчих 
вчений і педагог не може забезпечити творчий підхід до навчання; не 
здатний до інновацій вчений є функціонально непридатним, так як 
результатом його діяльності повинні бути відкриття, пошук нового, а 
особистісною характеристикою – інноваційне мислення. 

Педагогічні кадри – це головний елемент освітнього простору. А 
вивчення їх особистісних якостей, їх можливостей – дозволяє державі 
виставляти реальні завдання у вихованні і навчанні підростаючого 
покоління. Від цього залежить, якими будуть громадяни нашої країни в 
найближчому майбутньому, чи зможуть вони розвивати її економіку і 
науку, щиро любити і прагнути захистити її. 

Висновки. Результати нашого дослідження показують: 
 частина педагогів, які працюють в середніх освітніх закладах, 
знаходяться в стані професійного вигорання, що виключає творчий 
потенціал, чуйність і можливість інтелектуального розвитку; 
 часто мінливі установки зі зміни методів роботи з учнями 
знижують ефективність праці педагогів; 
 відсутність психологічних знань не дозволяють вчителям 
застосовувати індивідуальний підхід в навчанні і вихованні. 
Рекомендації. Необхідно розробити науковий інструментарій для 

діагностування професійної та загальнолюдської компетентності 
наукових співробітників, працівників міністерства та всі спеціалістів, 
причетних до освітнього простору. 
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читання, прогнозування, інформація.  

Стрімке зростання наукової інформації та широке 
розповсюдження англійської мови у медичних дослідженнях 
актуалізують розвиток навчальних стратегій роботи над англомовною 
фаховою літературою у майбутніх працівників охорони здоров’я.     

Оскільки успіх особистості визначається тим, наскільки добре 
вона вміє працювати самостійно та контролювати свою власну 
діяльність, кінцевою метою опанування студентами навчальних стратегій 
є підготовка до самостійної діяльності. Стратегічний студент може точно 
діагностувати конкретну навчальну ситуацію, відібрати когнітивну 
стратегію для вирішення виявленої навчальної проблеми, 
проконтролювати ефективність стратегії та бути достатньо вмотивованим 
щоб займатися навчальною ситуацією, поки вона не буде завершена. 

Зарубіжні методисти (Дж. Еберсолд, Т. Дадлі-Еванс та М. Джон, Р. 
Гоуер, С. Худ, Р. Джордан, Ч. Наттел) визначили різні стратегії та 
навички роботи з письмовим текстом та встановили взаємозв’язки між 
ними. Спільна думка, що об’єднує всіх дослідників, полягає в тому, що 
стратегії діють комплексно та їх формування потребує великої кількості 
практики. Однак, питання конкретизації стратегій опрацювання 
англомовної медичної літератури залишається невивченим. 

Аналіз методичних наробок і специфіка англомовної медичної 
літератури дозволили визначити навчальні стратегії, необхідні для 
успішної роботи з медичним текстом англійською мовою. Отже, перелік 
дій, якими повинен володіти студент медичного університету для 
ефективного опрацювання англомовного фахового тексту та який 
доповнюється по мірі зростання кількості досліджень по вивченню 
роботи з текстом: швидке упізнавання слів; аналіз складових елементів 
слів; упізнавання граматичних функцій слів; розпізнавання та розуміння 
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граматичних структур; використання інформації, яка не є частиною 
лінійного тексту (довідковий апарат, покажчик, графічні зображення, 
таблиці, малюнки); гнучкість читання в залежності від мети; читання для 
здобуття смислу, концентрація та конструювання смислу; прогнозування 
щодо смислу тексту; оцінювання прогнозів і утворення нових прогнозів, 
якщо це необхідно; контроль розуміння прочитаного; дотримання мети 
читання під час читання; пристосування стратегій відповідно до мети 
читання; розпізнавання та прогнозування основних ідей тексту; 
розрізнення головних ідей тексту від другорядних; тимчасове 
припускання невизначеності в тексті; перефразування; використання 
контексту для здобуття смислу та розуміння; переробка та оцінка 
інформації під час читання; передача та використання здобутої 
інформації; ефективне використання словників і довідників; 
продовження читання, навіть якщо воно не є успішним (хоча б протягом 
деякого часу). 

Навчання стратегій опрацювання іншомовного фахового тексту 
проводиться з використанням вправ до текстів підручників і методичних 
розробок, читацьких карток і наукових медичних статей, як у повному 
обсязі, так і окремих частин, залежно від підготовки студента і виду 
стратегії.  

Для розвитку стратегії гручкості читання ми виходимо з того, що 
завдання перед читанням і наступна перевірка прочитаного 
опосередковано впливають на вид читання. 

Навчання стратегій прогнозування повинно проводитись на досить 
довгих логічно завершених текстах, які мають багато нелінійної 
інформації, з попереднім ознайомленням студентів із структурою 
медичної статті. 

Розпізнавання та розуміння лексичних одиниць і граматичних 
структур відбувається більш ефективно, якщо воно ґрунтується на 
відповідних знаннях і значній кількості практики. Тому оволодіння 
найбільш уживаними словами та словосполученнями, греко-латинськими 
терміноелементами та іншими словотворчими одиницями, опанування 
формальними ознаками найбільш частотних граматичних конструкцій, 
властивих для рецептивного мовлення, відбувається через виконанння 
спеціальних завдань, складених на основі автентичних матеріалів. 
Автентичність матеріалів і автентичність завдань є необхідною умовою 
мотивування студентів до цього виду діяльності та результативного 
навчання стратегій. 

Кінцевим кроком у навчанні стратегій по мірі формування вмінь і 
навичок роботи з іншомовною фаховою літературою є використання 
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здобутої інформації – підготовка усних виступів, написання рефератів, 
участь у студентських наукових конференціях. 

Отже, можна стверджувати, що стратегії роботи з англомовним 
фаховим текстом є одночасно засобом навчання, завдяки якому через 
здобуття необхідної інормації студенти поліпшують свою навчально-
професійну підготовку, та метою навчання, оскільки оволодіння ними 
сприяє становленню успішного читача здатного до самостійної 
діяльності. Окрім того, перенесення окремих стратегій з іноземної мови 
на інші дисципліни, що вивчаються студентами, позитивно вплине на їх 
фахову та загальну підготовку. 
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кандидат педагогічних наук, доцент, 
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ПИТАННЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ  

У 90-ТИХ РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ 
 

Впровадження профільного навчання у старших класах середньої 
школи є одним із пріоритетних напрямів оновлення змісту сучасної 
освіти, серед ключових завдань якого: підвищення якості сучасної освіти, 
гуманізація навчання, задоволення освітніх потреб, самоактуалізація 
особистості, утвердження унікальності, неповторності і самоцінності 
індивідуальності школяра, що дозволяє за рахунок зміни у структурі, 
змісті й організації освітнього процесу враховувати інтереси та здібності 
учнів, створювати умови для їхньої освіти відповідно до професійних 
інтересів та життєвих планів. Різноманітні аспекти профілізації середньої 
освіти у старших класах середньої школи вивчали українські та зарубіжні 
науковці, а саме: висвітленням загальних теоретичних питань 
профілізації навчання опікувалися О. Бугайов, С. Броневщук, М. Бурда, 
Г. Бунтовська, М. Гузик, О. Корсакова, С. Логачевська, Х. Лійметс, 
Т. Логвіна-Бик, В. Монахов, Н. Огурцов, В. Орлов, А. Пінський, 
Л. Рожина, П. Сікорський,  І. Унт, В. Фірсов, Н. Шиян, Н. Циркун, 
R. Aldrich, J.Bastian, A.Combe, L. Cremin, M. Curtis, D. Dean, P. Gordon, 
H.Gudjons, Т. O’Brien, G. Walford та ін.; проблемі становлення та 
розвитку профільної школи присвячені праці Л. Березівської, Н. Бібік, Л. 
Бондар, Л. Ващенка, Н. Дічек, В. Кизенка, О. Коберника, В. Кузь, О. 
Локшиної, І. Лікарчук, В. Лугового, В. Майбороди, Ю. Мальованого, О. 
Корсакової, В. Огнев’юка, Л. Онищук, А. Самодрина, О. Сухомлинської, 
С. Трубачової, Н. Шиян та ін.; проблеми загальнопедагогічної та 
загальнодидактичної специфіки профільного навчання знайшли 
відображення у дослідженнях С. Вольянської, Н Дмітренко, Н. Ковчин, 
С. Кравцова, І. Лікарчука, А. Самодрина, М. Сметанського та ін. 

Основними нормативно-правовими документами в яких 
висвітлено стратегічні завдання реформування системи освіти та сфери 
загальної середньої освіти є: Державна національна програма «Освіта. 
Україна ХХІ століття» (1993); Закони України: «Про освіту» (1991), «Про 
загальну середню освіту» (1999 р.); «Концепція загальної середньої 
освіти» (12-річна школа) (2001); «Концепція профільного навчання в 
старшій школі» (2003 р.), Галузева Програма впровадження профільного 
навчання на 2008-2010 роки (2008 р.). 
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Профільне навчання – це вид диференційованого навчання, який 
передбачає врахування освітніх потреб, нахилів та здібностей учнів і 
створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього 
професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у 
цілях, змісті та структурі організації навчання. 

У «Національній доктрині розвитку освіти в Україні на 2012–2021 
рр.» профілізація трактується як один із шляхів забезпечення рівного 
доступу дітей до освіти.  

Мета профільного навчання полягає у забезпеченні рівних 
можливостей для доступу учнівської молоді до здобуття 
загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки; 
гарантування неперервної освіти впродовж усього життя; виховання 
особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й 
мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 
 

Надія Заячківська 
кандидат педагогічних наук, доцент 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна 
 

СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ  
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

 
Ключові слова: сучасні освітні технології, технологічний підхід, 

освітній простір. 
У сучасному світі, де стрімко розвивається потреба у знаннях і 

компетенціях, роль освіти постійно зростає та вимагає пошуку все нових 
форм, методів, засобів навчання та виховання. Гуманістична парадигма 
навчання і виховання передбачає потребу в застосуванні сучасних 
освітніх технологій, які би сприяли розкриттю творчого потенціалу учнів, 
розвитку їхніх пізнавальних інтересів, самореалізації кожної особистості.  

Сьогодні педагогічна література містить значну кількість 
визначень понять, які окреслюють технологічний підхід в освіті, а саме: 
„педагогічна технологія”, „освітня технологія”, „технологія навчання”, 
„технологія виховання”, „технологія управління”. Ці питання широко 
розглянуто у дослідженнях В. Беспалька, Ю. Васькова, Л. Дзюби, І. 
Дичківської, Г. Еллінгтона, М. Кларіна, О. Козлової, І. Нікішиної, А. 
Нісімчука, О. Падалки, О. Пометун, Г. Селевка, С. Щигельської, В. 
Шарко. 

Використання сучасних освітніх технологій докорінно змінює 
підходи щодо організації навчально-виховного процесу в закладі освіти 
та врахування багатьох важливих аспектів, серед яких вагоме місце 
займає організація освітнього простору. Окресленій проблемі присвятили 
свої дослідження вітчизняні та зарубіжні вчені Д.-Г. Армстронг, Г. 
Герцбергер, Б. Дудель, Дж. Еткін, Д. Косенко, В. Степанов, Дж. Toндур 
та ін.  

Зміни в організації освітнього простору української школи стають 
на сьогодні актуальною проблемою. Гнучке облаштування та зонування 
шкільного класу дають можливість по-новому організовувати навчальний 
процес, широко застосовувати інтерактивні методики, навчально-ігрові, 
проектні технології, формувати партнерські стосунки між учителем та 
учнями. Це сприяє розвиткові нових взаємин між самими учнями, 
налаштовує їх на творчу працю, пошук оптимальних розв’язків 
проблеми.  

Відповідно до реформи школи, яка відбувається в Україні, та 
запровадження Нової української школи особливого значення набувають 
інтегровані нестандартні уроки (урок-казка, урок-подорож, урок-свято). 
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На уроках такого типу доцільно використовувати бесіди, дискусії за 
змістом мультфільмів, літературних текстів, різноманітних ситуацій, 
колективні творчі справи тощо. Це потребує організації освітнього 
простору, в центрі якого перебуває учень, де враховано його можливості 
та потреби. 

На думку незалежного консультанта з питань освіти та навчання 
Дж. Аткін, ретельно продуманий дизайн, простір для різних заходів є 
ключовим моментом для організації навчального процесу. Це стосується 
архітектурно-просторового вирішення будівель, меблів у приміщенні, 
освітлення, акустики тощо.  

Продуктивною формою діяльності в класі є групова та командна 
діяльність, яка вимагає переміщення за робочими зонами. Мобільні 
робочі місця необхідні також при використанні змішаного навчання. 

Усі перелічені аргументи стосуються не лише молодшої, але й 
середньої та вищої школи. Педагог використовує ті технології, які 
найбільш доцільні для певної вікової категорії. 

Проте навіть наявність сучасної будівлі та присутність багатьох 
технічних засобів не є гарантією того, що заклад освіти буде місцем, в 
якому приємно та ефективно навчатися. Педагогічні реалії ХХІ-го 
століття вимагають створення чи реорганізації такого освітнього 
простору, коли форма та місце перебування в ньому матимуть істотний 
вплив на якість навчального процесу, ефективність його результатів. 
Гармонійне поєднання комфортного освітнього середовища і сучасних 
освітніх технологій стануть запорукою успіху української школи.  
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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Ключові слова: інтернаціоналізація, європеїзація, вища освіта, 

мобільність, стратегічне партнерство, освітня політика. 
Сутність проблеми, стан її дослідження. Інтернаціоналізація 

сьогодні стала однією з важливих складових діяльності університетів. За 
Джейн Найт, яка досліджує це питання в деталях, інтернаціоналізація 
означає різноманітну міжнародну діяльність, а саме академічну 
мобільність, міжнародні проекти, партнерства, академічні програми і 
дослідницькі ініціативи, а також «доставку» освіти до інших країн 
шляхом новітніх механізмів.  

Крім того, поняття інтернаціоналізації вищої освіти трактується як 
масив змін її суті в бік міжнародної діяльності (У. Тайчлер); побудова 
взаємин між державами, пов’язаними загальною метою, як-то 
формування єдиного освітнього простору (Б. Денмен), творення освітньої 
політики під кутом зору допомоги вищому навчальному закладу 
максимально використати можливості глобалізації (Ф. Альтбах). 

У даному дослідженні ми фокусуємо увагу на питанні суті інтернаціо-
налізації вищої освіти з точки зору пошуку відповідей на питання: чи є інтер-
націоналізація сучасною тенденцією чи має вікову традицію; якими є рівні та 
форми інтернаціоналізації вищої освіти; кого можна вважати міжнародними 
стратегічними партнерами; у яких напрямах здійснюється інтернаціоналіза-
ція вищої освіти в рамках сучасної світової освітньої політики. 

Методологія, методи та дослідницькі інструменти. Робота базується 
на результатах власних наукових досліджень, розпочатих автором в 
Гумбольдтському університеті (м. Берлін) та Університеті Турку (м. Турку, 
Фінляндія) за підтримки програми Erasmus. Дослідження здійснювалося 
методами вивчення й аналізу літературних джерел, документів, а також 
інтерв’ю та анкетування учасників освітнього процесу в університеті на 
різних рівнях – професорів, викладачів, студентів та адміністраторів. 

Результати дослідження. Університети були міжнародними органі-
заціями зі своїх середньовічних європейських витоків. Найбільш активний 
етап інтернаціоналізації почався після Другої світової війни. Процес інтер-
націоналізації вищої освіти як посилення інтеграційних процесів між націо-
нальними системами вищої освіти країн Європи став ключовим питанням у 
90-х роках ХХ ст. Сучасний етап інтернаціоналізації освіти характеризується 
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переходом від епізодичних міжнародних контактів між окремими країнами 
до змістовної науково-педагогічної кооперації й всебічного партнерства. 

Є чотири рівні інтернаціоналізації: наднаціональний рівень 
характеризує найбільш впливові глобальні освітні тенденції і політику у 
вищій освіті; національний – включає в себе визначення освітньої 
стратегії в контексті конкретної країни; інституційний рівень включає 
має на увазі політику окремого закладу освіти; індивідуальний рівень 
стосується діяльності конкретного викладача і студента. 

Участь університетів в міжнародних освітніх програмах різного типу 
є важливою ознакою реалізації стратегічного партнерства. Міжнародне 
стратегічне партнерство передбачає розвиток проектної культури, контрактні 
обов’язки партнерів, наявність спільних стратегічних цілей, інтеграцію 
ресурсів, створення міжнародної мережі вищих навчальних закладів-
партнерів, взаємовизнання дипломів та проектно-грантову діяльність. У 
Європі для характеристики процесу інтернаціоналізації використовуються 
три терміни: інтернаціоналізація, європеїзація, глобалізація. Інтернаціоналі-
зація вищої освіти в європейських країнах здійснюється в руслі таких 
напрямів: структурні реформи («сфера дії» Болонського процесу); реформи в 
галузі освітнього менеджменту та управління вищим навчальним закладом; 
реформи в галузі фінансування вищого навчального закладу. 

Першочергово обмежена до «гармонізації» структури ступенів та 
підвищення мобільності, Болонська реформа зараз включає більш 
широку палітру «політики». Загалом дослідники визначають дві глобальні 
мети Болонської реформи: реструктуризація систем вищої освіти; інтерна-
ціоналізація вищої освіти і мобільність учасників освітнього процесу.  

Реформа в галузі управління вищою освітою і освітнього менедж-
менту реалізується шляхом нових процедур звітності й оцінки, підвищення 
ефективності за рахунок внутрішньої раціоналізації, вимогу діяти страте-
гічно та орієнтовано на ринок освітніх послуг. В контексті цієї реформи 
відбуваються значні зміни в управлінській структурі університету.  

Українські університети розглядають інтернаціоналізацію як інстру-
мент, що підштовхує внутрішні зміни, а також сприяє транскордонним 
дослідження і фінансуванню.  

Висновки. Світові тенденції формування університетських мереж, гло-
балізація, інтернаціоналізація, регіональна інтеграція, інформаційні технології, 
спроби створення ринкових ніш, конкурентоспроможність на світовому ринку 
освітніх послуг – це аспекти сучасної світової освітньої політики. Очевидно, 
що інтернаціоналізація буде залишатися центральною силою в системі вищої 
освіти в найближчому майбутньому. А кожен університет, який позиціонує 
себе університетом світового класу ХХІ століття, для досягнення успіху 
повинен знайти свою власну стратегію інтернаціоналізації.  
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цивілізація. 
Освіта є однією з найширших педагогічних категорій, яка має цілісну, 

поліфункціональну та полісмислову структуру. Освіта виконує три важливі 
функції: людинотворчу – забезпечення певного рівня знань, грамотності; 
стану емоційно-вольової сфери, поведінкових орієнтацій, готовності до 
виконання різних соціальних ролей, видів діяльності тощо; технологічну – 
забезпечення «бази життя»; формування навичок і вмінь трудової, громадсь-
кої, господарської, професійної діяльності; розвиток комунікативності в 
різних видах діяльності тощо; гуманістичну – виховання людей в дусі миру, 
високої моральності, культури, розуміння пріо-ритетів загальнолюдських 
цінностей (життя, праці, самої людини, природи тощо). Це є, на наш погляд, 
ніщо інше як цінна методологічна основа для подальшого когнітивного фор-
мування і подальшого освоєння предметногополя даної науково-пошукової 
роботи, каркас якої ми тільки започатковуємо. Першим терміном являється 
цивілізація. Цивілізація розвивається за власними законами і характеризуєть-
ся такими параметрами, як геополітичне становище, природні ресурси і гос-
подарська діяльність, етнодемографічна ситуація, державний лад і політич-
на система, зовнішня політика, культурно-релігійні здобутки. За визначен-
ням багатьох дослідників цивілізація – «це простір, культурна зона, сукуп-
ність культурних характеристик і феноменів». Цивілізаційний підхід до 
дослідження явища освіти вимагає розмежувати планетарний культурно-
історичний процес на певні етапи, яким має відповідати свій тип системи 
освіти. У даному дослідженні ми виходимо з того, що «соціальна система 
освіти» є, по-перше, породженням соціального інституту освіти, що не під-
владний діяльності суб’єкта культурно-історичного процесу на будь-якому 
еволюційному етапі, оскільки виникає поза його прямим впливом і функціо-
нує на принципах самоорганізації, а по-друге, вона створюється цілераціона-
льною діяльністю людини, контролюється нині національними державами, 
що суперечить тенденціям саморозгортання планетарного соціального орга-
нізму, що потужно накопичує гострі суперечності у структурі планетарного 
цілого і упорядковується на принципах саморегуляції соціального світу. Ко-
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жен тип цивілізації потребує, а людина вимушено забезпечує, рукотворну 
форму освіти – або створює цілераціональну конструкцію, що має назву 
соціальна система освіти і саме з нею ми співвідносимо її атрибутивну вла-
стивість – життєвий цикл. Словосполучення «життєвий цикл» є родзинкою, 
що визначає глибину і оригінальність даного дослідження у когнітивному 
горизонті, оскільки воно: по-перше, ще широко не вживалось для аналізу 
явища освіти; по-друге, відноситься до живих систем; по-третє, проходять, 
по логіці живих систем, певну етапність: від народження до сходження з 
соціальної арени. Позитивно для нас є те, що у соціальній сфері поняття 
«життєвий цикл» також є вживаним. Воно застосовується, наприклад, у 
сфері економіки, для оцінки стану підприємств і організацій, а також для 
визначення маркетингових переваг продуктів, як свого виробництва так і 
конкурентів, нарешті, визначення стратегії і засобів просування товару на 
локальні сегменти національного, європейського і світового ринку. Отже, 
«життєвий цикл – це період від зародження ідеї до розробки, створення, 
поширення, використання та утилізації (занепаду) продукту. У практичній 
діяльності найчастіше оперують поняттям життєвого циклу продукції у сфе-
рі виробництва. Це означає, що при зміні типу цивілізаційного розвитку пла-
нетарної спільноти повинна змінюватись технологія освітянської діяльності. 
Цю робочу гіпотезу ми й маємо довести у ході даного дослідження. Викори-
стання життєвого циклу, як продуктивного засобу управління проектно-
конструкторською діяльністю, може бути цілком ефективно використано для 
розробки системи освіти у соціальному просторі інформаційної цивілізації. 
Отже, освіта – достатньо універсальне явище, яке одночасно обслуговує 
людину і суспільство, як у горизонті формування особистості, а також і 
виробництва, засобів виробництва, так і у сфері продуктів харчування і 
послуг, тобто напряму залежить від типу циві-лізаційного життєустрою 
планетарної спільноти і зворотним кроком когнітивно обслуговує його. 

Таким чином, життєвий цикл як методологічний засіб широко 
використовується у соціальній сфері і тому його логічно застосувати для 
аналізу трансформативних процесів у галузі освіти і її складових елемен-
тів – національних соціальних систем освіти. Наше обґрунтування 
концепту «життєвий цикл освітніх систем у контексті цивілізаційного 
підходу» буде неповним, якщо ми не вийдемо на протиріччя яке покла-
дено в основу науково-пошукової роботи. В цілому ж, когнітивне 
освоєння у ході даного дослідження життєвого циклу освітніх систем у 
контексті цивілізаційного підходу, що ми маємо реалізувати на вже 
існуючих філософських і педагогічних текстах, сформує певний теоре-
тичний дискурс для подальшого поглиблення знань про механізм його 
життєзабезпечення, шляхи саморозгортання, а головне, тенденції і при-
чини породження якісно нової освітньої конструкції інформаційної доби. 
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Архітектура у загальносвітовому прогресі стає ресурсом гармонії 
суспільного життя, що підтверджує міждисциплінарний характер 
професії архітектора у створенні сприятливих і естетичних умов 
суспільного життя, задоволення культурних і духовних потреб соціуму. 
Моделювання новітньої синергетичної системи простору архітектурної 
освіти здійснюється відповідно до світових архітектурних новацій та 
потреб галузі, у вирішенні задач соціалізації студентів, формування 
особистісних та фахових компетенцій у процесі безперервного 
професійного зростання.  

Різнобічне вивчення проблеми передбачає врахування надбань 
педагогіки вищої школи (А. Алексюк, В. Кушнір, О. Мєщанінов, 
Н. Ничкало, А. Нісімчук, М. Фіцула), зокрема у сфері педагогічних 
технологій та інновацій (І. Дичківська, О. Олексюк, О. Пєхота, 
М. Поташник, Г. П’ятакова), вивчення досвіду підготовки архітекторів 
(Б. Бархін, Д. Мелодинський, А. Чебикін, Н. Шаповал, С. Шубович). 
Сукупне поняття «освітній простір» (А. Артюхіна, Л. Карпова, 
В. Моштук, А. Цимбалару, І. Щендрик) дає можливість осягнути синтез 
освітніх та соціальних систем з безліччю відносин і зв’язків. 

Сучасне постмодерне трактування педагогічного процесу за 
позиціями синергетики (С. Курдюмов, І. Пригожин, І. Стенгерс, 
Г. Хакен) актуалізує процеси самоорганізації, активності навчального 
середовища, розширення завдань освіти, що забезпечує інноваційна 
функція вищої школи, яка оновлює соціальні цінності та норми шляхом 
відпрацювання нових та застосування прогресивних елементів світового 
освітнього досвіду, адекватних соціально-історичним умовам України, 
зокрема, при створенні гнучкої, здатної до швидких адаптацій системи 
архітектурної освіти, формуванні нових організаційно закріплених 
зв’язків зі споживачами освітніх послуг.  

Задачею освіти стає не тільки передача знань, а безперервний 
професійний та особистісний розвиток фахівця, формування навичок 
роботи в змінюваних умовах сучасності. Сучасна професійна педагогіка 
передбачає створення освітнього простору, який організовує нову 
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комунікацію – продуктивну освітню діяльність, позначену постійним 
розвитком і новизною. 

Специфіка сучасних тенденцій архітектурної практики також 
впливає на освітній процес, встановлюючи новаторство тематики, 
універсальність та мобільність знань у множинності підходів до 
вирішення актуальних проблем професії, тобто, креативність об’єктивно 
стає способом професійного мислення майбутнього архітектора. 
Відповідно, формування творчого освітнього простору відбувається за 
принципами діалогової взаємодії, особистісної активності, включення 
всіх педагогічних ресурсів у досягненні ціннісного відношення до 
архітектурної діяльності та професійної компетентності. 

Педагогічна інноватика у вищій архітектурній школі поєднує 
кілька аспектів: інтеграція навчання та архітектурної практики 
(врахування запитів ринку праці, взаємодія з професійною спільнотою, 
реагування на динаміку соціальних, економічних, екологічних факторів 
тощо); педагогічний менеджмент у варіативному виборі ефективних 
технологій та методів навчання; мотивація до саморозвитку. 
Перспективними у професійному архітектурному навчанні є операційно-
діяльнісна, розвивальні, проектні, інформаційні технології, методи 
особистісно-орієнтованого та групового навчання. 

Щодо викладання спеціальних дисциплін, інноваційна діяльність 
полягає у практичному опануванні результатів наукових досліджень у 
сфері архітектури, будівництва та інженерних технологій, впровадженні 
технологічних новацій архітектурного проектування, опрацюванні 
новітніх архітектурних концепцій, апробації новітніх освітніх ідей та 
використання креативного потенціалу архітекторів-практиків.  

Залучення у освітній простір імітаційних технологій реконструкції 
моделі діяльності орієнтують на ділову співпрацю, привчають до діалогу, 
рефлексії. Інтенсивні форми навчання, інноваційні методи командних 
тренінгів, фасилітації, ділові та симуляційні ігри, досвід корпоративного 
навчання вчать вирішувати проблемні ситуації, розвивають 
комунікативні якості студентів, націлюють на креативні дії. 

Таким чином, синергетична взаємодія всіх складників 
архітектурної освіти утворює нову цілісність, вивчення і аналіз 
функціонування якої надає змогу оновити зміст та організацію процесу 
професійної підготовки архітекторів, формувати перспективну модель 
розвитку освітнього простору, яка забезпечуватиме досягнення якісно 
нового рівня готовності випускників до творчої професійної 
самореалізації. 

 
 



111 
 

Христина Калагурка 
кандидат педагогічних наук 

Марія Крива 
кандидат педагогічних наук 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна 
 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ЗАСОБАМИ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
У сучасному світі у контексті концепції сталого розвитку, дбаючи 

про потребу безпечного і здорового довкілля, одним із пріоритетних 
завдань освіти є формування екологічної культури школяра. У концепції 
екологічної освіти України зазначено, що формування екологічної 
культури передбачає: виховання розуміння сучасних екологічних 
проблем держави й світу, усвідомлення їх важливості, актуальності і 
універсальності, формування усвідомлення безперспективності 
технократичної ідеї розвитку й необхідності заміни її на екологічну; 
розвиток особистої відповідальності за стан довкілля на місцевому 
регіональному, національному і глобальному рівнях; розвиток умінь 
приймати відповідальні рішення щодо проблем навколишнього 
середовища; оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки. 

Формуванню екологічної культури школяра присвячено праці 
таких науковців як Дідков О., Дубовий В., Дубовий О., Крюкова О., 
Пустовіт Г., Сиротюк В., Шмалєй С. тощо. 

Інформатизація суспільства призвела до широкого впровадження 
засобів інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому процесі, 
що дозволяє поглибити знання про сталий розвиток та шляхи його 
досягнення для свідомого вибору способу власного життя, формувати 
пізнавальні інтереси щодо стану навколишнього середовища, розкрити 
творчий потенціал учня.  

Зазначимо, що інформаційно-комунікаційні технології – це 
широкий спектр цифрових технологій, що використовують для 
створення, передачі, розповсюдження інформації та надання послуг: 
програмне забезпечення, комп’ютери, телефонні лінії, мобільний зв’язок, 
електронна пошта, мережі безпровідного і кабельного зв’язку, 
мультимедіа, Інтернет. Для формування екологічної культури учнів 
можна застосувати інформаційно-пошукові та інформаційно-довідкові, 
демонстраційні, імітаційні, моделюючі, навчально-ігрові інформаційно-
комунікаційні технології. 

З інформаційно-просвітницькою метою можна використовувати 
лекції відомої щорічної конференції «Ted tacks communication», серед 
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яких є виступи присвячені сталому розвитку; матеріали мультимедійного 
посібника «Крок за кроком», що охоплюють віртуальний тур по різним 
місцям, які люди зазвичай відвідують протягом щоденної діяльності; 
енциклопедію з інформацією про 292 види, які є звичними для 
Центральної Європи та України зокрема.  

З метою підвищення екологічної грамотності школярів корисними 
є матеріали інтерактивного компакт-диску проекту «Зелений пакет для 
середньої школи», у якому відображено реальний стан довкілля України 
та наочно представлені конкретні приклади з охорони довкілля.  

Для розвитку практичних умінь природоохоронної діяльності, 
поширення ідей, обміну досвідом учнів важливо залучати учнів до 
екологічних проектів. Для реалізації власних проектів можна 
використовувати безкоштовні онлайн-платформи. Наприклад, навчальна 
програма Європейської Комісії eTwinning Plus дає змогу зареєстрованим 
учасникам в мережі eTwinning реалізації спільних проектів з іншими 
європейськими школами, підвищує мотивацію до навчання та ступінь 
відкритості до Європи.  

Забезпеченню зв’язку між формальним і неформальним навчанням 
сприяють мобільні додатки для OC Android: «Екологія» (розробник LLC 
Kirlanik) – довідник з екології, “Екологія» (розробник Expert Home studio) 
– поради, уроки, відео-довідник про екологічно чисту продукцію, 
«Захисник природи» (розробник Games from Yovogames) – гра з охорони 
навколишнього середовища для учнів 6-12 років. 

Отже, засоби інформаційно-комунікативних технологій сприяють 
формуванню екологічної культури учнів шляхом стимулювання інтересу 
до екологічних проблем, подолання споживацького відношення до 
природи, розвитку дослідницьких умінь шляхом створення власних 
продуктів, розвитку навичок критичного мислення, співпраці. 
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простір. 
Одним із пріоритетів державної політики в реформуванні освіти в 

Україні є перехід від авторитарно-дисциплінарної моделі навчання та 
виховання на особистісно-орієнтовану, що передбачено Національною 
доктриною розвитку освіти України у ХХІ ст. Її сутнісними ознаками є 
створення сприятливих умов для саморозвитку і самонавчання 
особистості, осмисленого визначення своїх можливостей, життєвих 
цілей.  

У цих умовах пріоритетного значення набувають дослідження, які 
сьогодні ведуться стосовно потреб та запитів головного суб’єкта 
освітньої діяльності, користувача освітніми послугами – студента. 

Студентоцентризм як принцип організації освітнього простору в 
навчальному закладі базується на засадах особистісно-орієнтованої 
педагогіки, створення всіх умов для розвитку особистісних та 
професійних якостей студентів, необхідних для успішної суспільної та 
фахової діяльності. 

«Студентоцентроване навчання (student-centered education) – це 
формування програм і технологій навчання так, як цього вимагає 
майбутня професія і можливості студента» – узагальнює дослідник 
зазначеного принципу І Носко.  

Реалізація даного принципу організації освітнього простору 
навчального закладу забезпечується спрямуванням освітнього процесу на 
відображення в освітніх програмах пріоритетів особи, що навчається, 
можливостями регулювання змісту, способу та місця навчання.  

Саме дотримання принципу студентоцентризму дозволяє сьогодні 
говорити про перспективи індивідуалізації студента як активного 
суб’єкта, діяча в освітньому процесі, розширення його прав та обов’язків, 
що, відповідно, формує особистісну відповідальність всіх учасників 
освітнього процесу. 

Чисельні дослідження підтверджують той факт, що 
студентоцентроване навчання передбачає розширення прав і 
можливостей тих, хто навчається, розробку нових підходів до викладання 
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і навчання, навчальних програм, що відбивають практичний бік реалізації 
даного принципу освітнього середовища.  

Так, зокрема, Г. Удовіченко акцентує увагу на тому, що 
студентоцентрований підхід гарантує участь студентів у внутрішньому 
забезпеченні якості передбачає, а саме «визнання ролі та місця студентів 
в політиці закладу та затверджених процедурах забезпечення якості, 
залучення до офіційного механізму затвердження, перегляду та 
моніторингу освітніх програм, можливість впливу на розроблення 
критеріїв, правил і процедур оцінювання студентів, відбір викладачів та 
оцінку їх діяльності, достатність наявних навчальних та інформаційних 
ресурсів, доступ до публічної інформації». 

Сучасне суспільство ставить нові вимоги, щодо якості освітніх 
послуг. «Нові умови існування людини у суспільстві, поява так званого 
«цифрового» покоління студентів вимагає нових підходів і кроків у 
реалізації освітнього процесу, перегляду навчальних цілей, шляхів їх 
досягнення, контролю та оцінювання.» – стверджує Н. Сосницька. Що, в 
свою чергу, вимагає максимального наближення освітнього процесу до 
особливостей, здібностей і життєвих планів конкретного студента, 
організації освітнього простору на засадах педагогіки співробітництва. 

Студентоцентризм є складним, той ж час, цікавим явищем і проце-
сом. Комплексна характеристика цього феномена дозволяє характеризу-
вати його як «активну реакцію освітянського середовища на мінливі 
потреби ринку праці, розглядати його як «модель розвитку освіти, за якої 
студент з об’єкта перетворюється на суб’єкт освітньої діяльності», тобто 
на активного учасника науково-освітнього процесу. Ряд науковців 
трактує студентоценризм як концентрацію зусиль на врахуванні 
індивідуальних якостей, здатностей, на формуванні індивідуальних 
освітніх траєкторій та, відповідно, індивідуального профілю компетенцій, 
«новий рівень відповідальності за створення умов, за яких на виході 
високі результати навчання та найсучасніші компетентності». Здатність 
постійно навчатися і розвиватися стає самою затребуваною навичкою. 
Студентоцентризм відповідає вимогам і запитам сучасного суспільства, яке 
потребує творчих, ініціативних фахівців-особистостей. Окрім того, саме ідеї 
студентоцентризму стають підґрунтям проектування освітнього середовища, 
яке забезпечує умови для саморозвитку, самоорганізації та самореалізації 
особистості при усвідомленому виборі майбутньої професій-ної діяльності. 

Принцип студентоцентризму базується на повагі до самобутності 
студентів, формування особистості на засадах співробітництва. За новою 
парадигмою, що звучить як розширення прав, обов’язків і відповідально-
сті студента, студенти набувають відповідальності за власне навчання, 
спільну організацію освітнього простору, як середовища, що стимулює. 
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освіта США; міжнародне академічно-громадське навчання. 
Аналіз американських наукових джерел засвідчує, що в університетах 

США набула значного поширення практика застосування програм академіч-
но-громадського навчання, що охоплюють залучення студентів до громадсь-
кої діяльності у процесі вивчення конкретної навчальної дисципліни з метою 
виховання активних громадян держави, формування у них професійної ком-
петентності та критичного мислення. З огляду на актуальність досліджуваної 
проблеми вважаємо необхідним виокремити напрями реалізації академічно-
громадського навчання в університетах США на поч. ХХІ ст. Для досягне-
ння мети дослідження використано комплекс взаємопов’язаних методів, а 
саме структурно-системний аналіз, метод збору та накопичення даних, метод 
математичної статистики, метод систематизації та узагальнення. 

Проаналізувавши дані офіційних веб-сайтів університетів США, що 
знаходяться у різних територіальних частинах країни, нами виявлено, що 
програми академічно-громадського навчання активно застосовуються у 270 
університетах із 307 досліджених (88%). У більшості університетів, а саме 
171 (63%), функціонують спеціалізовані відділи, які відповідають за належ-
ний рівень організації програм академічно-громадського навчання, підготов-
ку та інформаційну підтримку педагогічних кадрів для реалізації цих прог-
рам та виконують роль посередника між університетом та громадськими 
організаціями. Особливості організації академічно-громадського навчання 
відрізняються залежно від університету та специфіки навчальних дисциплін. 
Однак можна виокремити деякі спільні ознаки: спільне складання програм 
викладачами та представниками громадських організацій відповідно до пот-
реб спільноти та мети, завдань, змісту дисципліни; інтеграція програми ака-
демічно-громадського навчання до навчального плану, а також міждисциплі-
нарна інтеграція; забезпечення студентів місцем та відповідними умовами 
для виконання соціально значущої роботи, яку вони здійснюють під пос-
тійним контролем представника громадської організації та викладача уні-
верситету; рефлексія майбутніми фахівцями виконаної громадської роботи 
відповідно до завдань навчальної дисципліни; ведення студентами рефлек-
сивних журналів; одержання студентами додаткового кредиту з навчальної 
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дисципліни за належний рівень виконання програми академічно-громадсь-
кого навчання. Зазначене засвідчує реалізацію академічно-громадського 
навчання на рівні університету в межах програми навчальної дисципліни. 

У сучасній системі університетської освіти США спостерігаємо також 
тенденцію до реалізації програм академічно-громадського навчання на 
міжнародному рівні завдяки співпраці університетів та громадських 
організацій різних держав. Зокрема, такі американські ЗВО, як Університет 
штату Пенсильванія (Pennsylvania State University), Ратгерський університет 
штату Нью-Джерсі (Rutgers University, New Jersey), Університет Флориди 
(University of Florida), Північномічиганський університет (Northern Michigan 
University) та інші пропонують студентам програми міжнародного 
академічно-громадського навчання (international service-learning), які 
організовують з метою інтернаціоналізації вищої освіти в умовах 
глобалізації; передбачають поєднання освітнього процесу з громадською 
діяльністю на міжнародному рівні з метою підвищення глобальної 
обізнаності студентів, розвитку у них гуманістичних цінностей, формування 
міжкультурного порозуміння та спілкування, підвищення громадянської 
свідомості та розвитку лідерських здібностей. До функцій міжнародного 
академічно-громадського навчання відносять: розвиток громадянської 
освіти; сприяння налагодження взаємозв’язків і стосунків університетів та 
громад на міжнародному рівні; організацію діяльності, спрямованої на 
розвиток громад інших держав та співпрацю з ними; формування у студентів 
прагнення до змін та вирішення суспільних проблем; надання їм змоги 
набувати досвід навчання, що базується на критичній рефлексії.  

Важливо відзначити, що активне застосування академічно-
громадського навчання у системі університетської освіти США привертає 
все більшу увагу та становить предмет зацікавлення не лише педагогів, але й 
американських та зарубіжних науковців, що дає змогу виокремити 
дослідницький напрям реалізації академічно-громадського навчання в 
університетах США на поч. ХХІ ст. Про цей напрям реалізації академічно-
громадського навчання свідчать: проведення щорічних тематичних 
конференцій, присвячених дослідженню та обміну досвідом щодо різних 
аспектів організації зазначеного навчання (National Service-Learning 
Conference; International Conference on Advances in Service-Learning Research; 
Annual International Association for Research on Service-Learning and 
Community Engagement Сonference); публікація наукових праць у 
тематичних періодичних виданнях (Michigan Journal of Community Service 
Learning; Journal of Service-Learning in Higher Education); створення 
об’єднань науковців та педагогів з метою обміну практичним досвідом щодо 
різних аспектів організації академічно-громадського навчання (International 
Association for Research on Service-Learning and Community Engagement). 
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РОЛЬ В. КАЛИНОВИЧА У МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ У 
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Ключові слова: В. Калинович, моніторинг, пайдологія, 
дослідження,  українське середнє шкільництво. 

Інтерес до діагностування педагогічної науки та практики у 
Галичині у першій третині ХХ століття розвився як напрям науково 
дослідження. Педагогічний моніторинг давав змогу визначити напрям 
розбудови навчально- виховного процесу, віднайти роль учителя, 
виявити мікроклімат учнівського колективу, підвищити якість шкільної 
освіти та спланувати  педагогічну діяльність у майбутньому.  

Даною проблематикою у Галичині займався український педагог 
В. Калинович. Життєдіяльність В. Калиновича тісно взаємопов’язана з 
педагогічною практикою, так, він тривалий час викладав в Українській 
державній гімназії в м. Кіцман, Київській державній четвертій гімназіях, 
державних гімназіях у м. Львів, Українському таємному університеті у 
Львові. Педагогічну практику і дослідження з даної науки висвітлював у 
працях “Неграмотність і недільні школи на Україні. Причинки до 
українського шкільництва”, “Наша молодь у переломовій добі. Чим 
цікавиться молодь в українській середній школі” та ін.. Науковець 
публікував розвідки у журналах “Літературно-науковий вісник”, 
“Українська школа”, видавав наукові статті при Комісії мови Наукового 
товариства ім. Шевченка.  

У своїй праці “Наша молодь у переломовій добі. Чим цікавиться 
молодь в українській середній школі” (1926 р.), автор В. Калинович, у 
вступі до підручника звертається до науки “пайдології”, а саме до 
закордонних наукових практик дослідників С. Гола, Д. М. Болдуїна, Е. 
Керкпатріка, М. Шіна , Е. Моймана, К. Гроса, Р. Гавпа, В. Штерна, В. 
Праєр, А. Біннета, М. Монтесорі та ін. Дане вчення мало на меті 
досліджувати особистість дитини об’єднавши підходи різних наук – 
медицини, біології, психології, педагогіки. Автор підкреслив важливість 
даної галузі педагогіки для української науки, таким чином 
зумовлювавши перебрати закордонний зразок для практичного 
застосування у вітчизняній освіті.  

В. Калинович спираючись на “пайдологію” здійснив дослідження, 
яке б вказувало на потребу змін в українському середньому шкільництві 
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у Галичині в 20-х роках ХХ ст. “Найкращим джерелом являється вміло 
проведені анкети та масові досліди”, – звертається В. Калиновича, 
зауважуючи що, необхідно залишити “давніші способи виховання… 
мусимо й дітям дозволяти свої помічення й бажання…”, вказуючи, що 
рушійність у розвитку українського шкільництва можливе тільки за 
допомогою проведення моніторингу якості освіти. 

У проведенні даного дослідження, В. Калинович задіяв 1500 учнів 
у віці від 10–26 років з п’яти українських середніх шкіл. У процесі 
педагогічного моніторингу, автор зауважує: “Вислід анкети являється 
причинками для зміни пляну навчання, уладження, відповідних шкільних 
підручників… реформи шкільництва… поліпшення методики 
поодиноких предметів… змін системи виховання…”. 

За результатами моніторингу, проведеного В. Калиновичем, 
підведено підсумки, що українська середня школа має відповідати 
санітарно-гігієнічним вимогам, де класи мають бути оснащені новітніми 
засобами навчання з відповідними лабораторіями для навчання, а 
шкільна бібліотека має містити необхідні підручники та посібники; ціль і 
методи навчання повинні розвивати зацікавленість в учнів до навчання, 
підготувати школярів до життя, відповідати свідомому запам’ятовуванню 
вивченого, гармонійно поєднуватися з духовним і фізичним розвитком 
дитини, розвивати виховальне навчання, де процес здобуття освіти 
формуватиме самостійність в учнів; цілі виховання, відношення вчителя 
до молоді: учителю необхідно враховувати труднощі, що виникають в 
учнів при навчанні, формувати колективне та національне виховання для 
“здорового, освіченого й чесного покоління”. 

Таким чином, В. Калинович здійснив незалежну експертизу 
розвитку українського середнього шкільництва у Галичині у першій 
третині ХХ століття. На основі єдиної методики та інструментарію, 
педагог, закцентував увагу на важливих питаннях розвитку даної ланки 
освіти, провів моніторинг за окремими напрямами, що в подальшому 
мали вплив на розвиток педагогічної науки у цілій Україні.   
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простір, освітній простір, магістр, освітній простір студента. 

Сутність проблеми, стан її дослідження. Частиною освітнього 
простору, що забезпечує професійну підготовку фахівців для різних 
галузей та сфер життєдіяльності держави, є вища школа. З цього погляду, 
особливої актуальності набувають наукові пошуки, присвячені 
дослідженню теоретико-методологічних і методико-технологічних 
аспектів формування освітнього простору на різних рівнях його 
організування. Теоретичне осмислення наукових розвідок у цьому 
напрямі засвідчує, що дослідники аналізують сутність освітнього 
простору, його характерні ознаки, системотвірні компоненти, рівні 
організування, загальні тенденції розвитку і функціонування тощо. 

Метою нашого дослідження є пошук шляхів проектування 
асистентської практики магістрів хімічного факультету з урахуванням 
особливостей організування освітнього простору студента. 

Методологія, методи та дослідницькі інструменти, використані 
авторами. Зазначимо, що методологія дослідження окресленої проблеми 
побудована на засадах системного, синергетичного, діяльнісного, особи-
стісно орієнтованого, культурологічного, та інших підходах. У дослідже-
нні використані такі методи: теоретичні (аналіз, синтез, моделювання, 
порівняння тощо), емпіричні (анкетування, самоспостереження, бесіда, 
педагогічний експеримент, аналіз продуктів діяльності студентів тощо).    

Беручи до уваги дослідження Н. Авшенюк і проведене нами 
дослідження, визначаємо освітній простір як синергетичну систему, 
побудовану на спільній освітній, освітньо-науковій та науковій діяльностях 
суб’єктів педагогічного процесу у вищій школі, спільному розумінні всіма 
учасниками сучасної культурної парадигми вищої освіти, її цінностей, цілей 
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і завдань, принципів оновлення змісту вищої освіти, освітніх стандартів, 
методів і технологій навчання відповідно до вимог сьогодення з урахуванням 
майбутніх перспектив розвитку. Освітньому простору, як і будь-якій іншій 
синергетичній системі (політичній, екологічній, біо-логічній, хімічній тощо), 
що є складною, відкритою, нелінійною, динамічною системою, притаманні 
такі інтегральні ознаки: цілісність, поліструктурність, ієрархічність, 
багатофункціональність, варіативність, адаптивність, різнопрофільність, 
різновекторність розвитку, багатофакторність впливу тощо. 

У структурній організації освітнього простору виокремлюємо такі 
рівні: мегарівень (освітній простір у загальнодержавному, європейському 
і світовому масштабах), макрорівень (освітній простір закладу вищої 
освіти), мезорівень (освітній простір факультету, його підрозділів, 
студентської групи, органів самоврядування), мікрорівень (освітній 
простір викладача, студента та інших суб’єктів педагогічного процесу). 

Асистентська практика магістрів хімічного факультету є 
завершальним етапом професійно-педагогічної підготовки. Під час її 
проходження студенти відвідують заняття викладачів факультету, 
проводять пробні та залікові заняття (лекційні, семінарські, практичні, 
лабораторні), аналізують залікові заняття своїх колег, виконують 
індивідуальне науково-дослідне завдання, укладають відповідну 
документацію (конспекти залікових занять, рецензію відвіданого заняття, 
звіт про виконане науково-дослідне завдання, звіт за результатами 
практики). Асистентська практика триває один місяць. Магістри 
хімічного факультету проводять заняття для студентів різних курсів 
хімічного, біологічного, фізичного та геологічного факультетів і 
природничого коледжу. Отож важливим є організування освітнього 
простору студента, який проходить асистентську практику.    

Під освітнім простором студента розуміємо поліструктурну, 
багатофункціональну і різновекторну систему, що передбачає гармонійне 
поєднання під час асистентської практики різних видів діяльності 
викладача-практиканта (пізнавальної, навчальної, методичної, 
проектувальної, організаційно-управлінської, практичної, комунікативно-
стимулювальної, емоційно-вольової, дослідницької). 

Висновки та результати дослідження. Проведені нами 
дослідження засвідчують, що ефективному організуванню магістром 
свого освітнього простору під час асистентської практики сприяє 
вивчення хімічних дисциплін і навчальних дисциплін, які забезпечують 
професійно-педагогічну підготовку студентів, спрямоване на формування 
професійної компетентності студентів з урахуванням їхніх потреб, 
наявних у них знань, здібностей, культури мислення, досвіду творчої 
діяльності, практичних умінь і навичок, стилю спілкування тощо. 
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упродовж життя. 
Сутність проблеми, стан її дослідження. З огляду на зростаючу 

активність сучасної людини, комунікативну мережу міжлюдських 
стосунків, підвищення вимог до культури спілкування, пріоритетності 
формування м’яких навичок (робота в команді, інклюзивність, 
креативність, неконфліктність) підвищується увага до освіти, навчання, 
змісту професійної підготовки фахівців. Динаміка сучасного життя 
вказує на те, що життя потребує від людини інших умінь і навичок, ніж 
продукувала система освіти і професійної підготовки ще до недавнього 
часу. Відтак традиційно укладені підходи до професійної підготовки не 
витримують конкуренції із сьогоденними вимогами, які ставить перед 
молодим фахівцем ринок праці. Серед науковців ведуться дискусії щодо 
обґрунтування наповнення загальними та професійними 
компетентностями структури стандартів професійної підготовки та 
діяльності (Т. Десятов, Л. Пуховська, В. Радкевич, С. Сисоєва та інші).  

Методологія і методи дослідження: дослідження ґрунтовано на 
філософських ідеях сучасного розуміння освіти, її неперервності та 
людиноцентрованості; застосовано аналіз філософської, психологічної, 
педагогічної літератури та джерел, синтез, абстрагування, узагальнення 
та систематизація досвіду викладацької діяльності. 

З огляду на вищесказане, осмислення власного педагогічного 
досвіду, опрацювання науково-практичних джерел з педагогіки, 
психології особистості, філософії освіти авторкою розроблено й 
апробовано навчальний курс «Вступ до університетських студій» для 
студентів 1-го курсу бакалаврату спеціальності «Соціальна робота». 

Курс спрямований на формування у студентів адаптивності до 
університетського навчання, яку розуміємо як властивість особистості, що 
характеризує готовність молодої особи змінювати способи досягнення 
цілей або змінювати уявлення про їхню реалістичність за наявних умов. 
Зміст силабусу курсу орієнтований на розкриття можливостей 
конструктивного входження студентів першого курсу до простору закладу 
вищої освіти, розуміння та поширення культури академічної 
доброчесності, розвитку навчальної та професійної мотивації.  
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Мета курсу – сприяння студентам-першокурсникам в адаптації до 
умов нового навчального середовища, допомога у подоланні 
організаційних труднощів першого року навчання в університеті, 
розкрити перспектив для особистісного та професійного зростання. Цілі – 
розвиток адаптивної поведінки студентів; формування позитивної 
мотивації до навчання та професійний інтерес до майбутнього фаху; 
вироблення навичок критичного мислення; організація ефективного 
спілкування та роботи в групі, власної навчаль-ної діяльності; сприяння 
розумінню вагомості неперервності навчання. 

До тем курсу запропоновано: як влаштований освітній процес в 
університеті; про соціально-психологічну адаптацію студентів до навчання 
та особливості навчальної групи; стратегії та стилі навчання; наші кроки до 
творення суспільства, яке навчається; що ми знаємо про критичне мислення; 
читання і запам’ятовування для критичного мислення; навчальна та 
професійна мотивації; компетентність і компетенції; про практики 
формування культури академічної доброчесності в університеті. 

До очікуваних результатів навчання віднесено (за профілем 
освітньої програми): здатність до ефективної комунікації (усвідомлення 
цінності комунікації як складової професійної діяльності; вміння 
впливати на суб’єкти професійної діяльності; усвідомлення етичних норм 
і правил міжособистісної взаємодії засобами вербальної та невербальної 
комунікації, вміння встановлювати і підтримувати контакти зі 
співрозмовниками, ініціювати пози-тивний тон спілкування); здатність до 
лідерства та командної роботи (вміння працювати в умовах 
неформального спілкування з позиції лідера, радника, помічника у 
формуванні активної життєвої позиції дітей і молоді; здатність 
виконувати діяльність під керівництвом лідера та у ролі лідера; вміння 
делегувати свої повноваження іншим); вміння планувати і здійснювати 
професійний саморозвиток і вдосконалення (здатність навчатися 
впродовж життя, підвищувати професійну компетентність; планувати 
програму професійного самовдосконалення; професійно розвиватися). 

Висновки та результати дослідження. На основі апробації курсу 
робимо висновок про те, що у змісті професійної підготовки майбутнього 
фахівця даний курс сприяє розвитку цілеспрямованості, індивідуальній 
презентації, соціальній активності й відповідальності, закладає основи 
для формування професійних компетентностей. М’які навички, 
сформовані у межах курсу, допомагають студентам у прийнятті рішень й 
веденні комунікації. До них відносимо лідерські якості, роботу у команді, 
само мотивацію і мотивацію команди, вміння навчатися упродовж життя. 
Від 2019/20 н. р. даний курс викладатиметься для студентів-
першокурсників бакалаврських програм Університету. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОСТОРУ У 
ВИЩІЙ ШКОЛІ: АКТУАЛЬНІ ВИКЛИКИ 

 
Нові бачення розвитку вищої освіти в сучасному світі спонукають до 

переосмислення основних ціннісних підходів та принципів організації нав-
чального простору. Дидактичні, організаційні, логістичні та матеріально-
технічні позиції українських університетів засвідчують домінанту консерва-
тивного бачення у справі облаштування навчального простору вищої школи. 
Виходячи з цієї тези, важливо визначити актуальні цілі та особливості опти-
мальної організації навчального простору в сучасній вищій школі, з урахува-
нням того, як розвиваються новітні моделі шкільництва та дослідницького 
середовища у регіональному, національному, континентальному і загально-
світовому вимірах. Труднощі в забезпеченні оптимального функціонування 
навчального простору у вищій школі пов’язані з комплексом причин, серед 
яких найчас-тіше прийнято називати недостатній рівень фінансування вищих 
навчальних закладів для придбання необхідного обладнання. Другою причи-
ною є складність переобладнання уже існуючих навчальних корпусів класи-
чних вищих навчальних закладів. Первісно вони були оптимізовані для 
традиційної просторової схеми: дошка – лектор – трибуна – парти. 
Радикальна зміна премет-ного наповнення неминуче спонукає до структур-
ної перебудови морально застарілих навчальних приміщень, що часто є 
неможливим з архітектурних, історичних та інших ціннісних причин. 
Третьою причиною, яка гальмує процес осучаснення навчального простору у 
вищих школах, ми вбачаємо відсутність усвідомлення нагальної потреби 
такого осучаснення з боку осіб, відповідальних за надання вищим навчаль-
ним закладом якісних освітніх послуг. І нарешті, на перешкоді модернізації 
та оптимальній організації навчального простору у вищій школі стоїть 
недостатній рівень розуміння як саме і на яких засадах слід здійснювати ці 
процеси. Міркування щодо різних аспектів матеріально-фінансового 
забезпечення функціонування державних вищих навчальних закладів не є 
метою даного тексту, однак з огляду на важливість згаданої проблеми варто 
поставити перед собою завдання висвітлити ці аспекти в окремій статті. 
Натомість, зараз зупинимося на дидактичних особливостях справи. 

На наше переконання, облаштування навчального простору, зокрема 
– просторове вирішення, предметне наповнення, логіка розміщення 
учасників навчального процесу тощо – має опиратися на декількох 
принципових аспектах, а саме: випливати з концептуальної мети 
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навчального процесу і її проміжних етапів та конкретних завдань учасників 
навчального процесу; сприяти учасникам навчального процесу в 
оптимальній часово-просторовій реалізації дидактичних цілей і завдань; 
набувати функціональної гнучкості з огляду на потенційну модифікацію 
функцій учасників у процесу навчальної діяльності, змінності їхніх 
навчальних позицій у часі, просторі та з огляду на логіку реалізації 
навчальних цілей та завдань; забезпечувати максимально сприятливі умови 
для розкриття творчого потенціалу учасників у процесі навчальної 
діяльності; мінімізувати імовірне перешкоджання розкриттю творчого 
потенціалу учасників навчального процесу. Якщо висловити ці принципи 
більш лаконічно, то облаштування навчального простору повинне сприяти, 
допомагати і не заважати у навчальному процесі його учасникам.  

Набір предметів у навчальному просторі має бути доречним з огляду 
на завдання учасників і потенційно можливі види їхньої навчальної 
діяльності. У творчих лабораторіях, приміщеннях для проведення групових 
практичних занять, проектних майданчиках, коворкінгах тощо, предмети для 
сидіння мають бути достатньо зручними аби учасники змогти опимально 
розміститися в навчальному приміщенні, але не настільки комфортними аби 
спонукати учасників до сидіння впродовж тривалого часу. Для тривалих 
навчальних занять варто облаштовувати спеціальні лекційні аудиторії, які 
будуть логічно і візуально сфокусовані на майданчику з постаттю лектора і 
вертикальною мультимедійною поверхнею достатніх розмірів. У лекційних 
навчальних просторах також слід особливу увагу приділити акустичним 
властивостям приміщення. 

Предмети у творчому навчальному просторі мають розміщуватися 
там, де вони найбільш потрібні учасникам навчального процесу в 
конкретний часовий момент, а тому ці предмети мають бути мобільними. 
Мобільність для предметів середніх і великих розмірів (столи, стільці, 
дошки для писання, мультимедійні дошки чи для роботи зі стікерами, 
контейнери з канцелярським приладдям тощо) може бути забезпечена, 
наприклад, прилаштованими коліщатками чи колесиками замість 
фіксованих опор відносно підлоги, стін чи стелі. Окрему увагу при 
облаштуванні навчального простору слід приділити засобам механічної 
візуалізації. Важливою є вертикальна і горизонтальна рухомість 
поверхонь для візуалізації, та їх поліфункціональність. Поверхня повинна 
передбачати можливість ліквідності нанесеної інформації, але з іншої 
сторони і технічні умови для її збереження в разі такої потреби. Технічні 
параметри необхідних предметів, як то висота столів, стільців/табуретів 
чи розмір візуалізаційних поверхонь, можна визначати у кожному 
окремому випадку виходячи зі специфіки навчальних завдань і концепції 
навчального простору. 
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Сутність проблеми, стан її дослідження. Європейський вектор 
України, закріплений Угодою про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом (2014), інтенсифікує синхронізацію України з 
європейськими стандартами. У цьому контексті відбувається інтеграція 
української освіти в європейський освітній простір, що передбачає 
формування європейсько-орієнтованої національної освітньої політики. 
Зазначене актуалізує дослідження орієнтирів освітньої політики ЄС, як і 
механізмів її імплементації, що є метою цієї наукової розвідки. 

Пріоритетність дослідження проблеми освітньої політики 
підтверджується значною кількістю праць науковців з цієї проблеми. 
Серед зарубіжних дослідників питанню освітньої політики, зокрема, ЄС, 
присвячено праці W. deJong-Lambert (2010), M. Lawn (2011), R..A. Muñoz 
(2015), A. Novoa (2002), S. Cankaya, Ö.Kutlu, E. Cebecic (2014) та ін.  

На освітній політиці ЄС зосереджено праці таких українських 
компаративістів, як Л. Гриневич (2015), Т. Десятов (2015), О. Краєвська 
(2011), О. Матвієнко (2011), Т. Кристопчук, С. Сисоєва (2012) та ін. 

Методологія, методи та дослідницькі інструменти, використані 
автором. Дослідження є якісним за визначенням – для отримання 
результатів було використано теоретичний аналіз на основі першоджерел 
(офіційні документи ЄС) та другорядних джерел (дослідження 
зарубіжних науковців).  

Результати дослідження. Розглянуто підходи до визначення освітньої 
політики. Освітня політика трактується ЮНЕСКО як принципи та діяльність 
уряду у сфері освіти, а також законодавчо-нормативний портфоліо документів, 
що регулюють функціонування системи освіти (UNESCO Handbook on 
Education Policy Analysis and Programming, 2013, с. 6). 

В освітньому просторі України І. Іванюк трактує освітню політику 
як серію цілеспрямованих дій, направлених на досягнення цілей освітніх 
організацій та / або системи освіти (Освітня політика, 2006, с. 7). Освітня 
політика ЄС у секторі шкільної освіти визначається автором цієї праці як 
цілеспрямована діяльність Брюсселя в межах законодавства ЄС, що 
здійснюється у відповідь на потреби держав-членів для протидії 
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цивілізаційним викликам у руслі загальної стратегії розвитку Спільноти 
(Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу, 2009, с. 43). 

У процесі дослідження проаналізовано розвиток освітньої 
політики ЄС крізь призму періодизацій зарубіжних учених, співставлено 
та узагальнено їх погляди на сутність та динаміку цього процесу. 

Розкрито, що фундамент освітньої політики ЄС у галузі шкільної 
освіти закладено Договорами про формування цього інтегративного 
утворення – Договором про ЄСВС (1951) (Паризькій договір), Договором 
про Євроатом (1957) та Договором про ЄЕС (1957) (Римські договори).  

Правове поле освітньої політики ЄС визначається Маастрихтською 
угодою (Договір про ЄС, 1992), згідно з якою, відповідно до принципу 
субсидіарності, кожна країна ЄС несе відповідальність за організацію своєї 
освіти. ЄС виконує роль сприяння розвиткові якісної освіти в державах-
членах шляхом заохочення до співпраці і, в разі потреби, підтримки й 
доповнення їхньої діяльності з позиції поваги до їх культурного й 
лінгвістичного розмаїття. Від впливом глобалізаційних викликів принцип 
субсидіарності замінено на відкритий метод координації (Лісабонський 
порядок денний, 2000), який передбачає поступову уніфікацію національних 
освітніх політик держав-членів шляхом встановлення Брюсселем спільних 
цілей, віх, термінів їх досягнення, моніторингу прогресу.  

На сучасному етапі таким «дороговказом» є Стратегічна програма 
співробітництва ЄС у галузі освіти і підготовки кадрів «Освіта і навчання 
2020» (2009), орієнтована на забезпечення якості та ефективності освіти в 
державах-членах в умовах розбудови суспільства та економіки знань.  

Виявлено, що у 2015 р. з метою протидії глобалізаційним 
викликам ЄС збагатив проголошені орієнтири у напрямі посилення 
акценту на розбудову освіти протягом життя, зв’язку освіти з ринком 
праці шляхом інтенсифікації результатів навчання запитам економіки, 
визнання навичок і кваліфікацій, підтримки інновацій цифрової епохи. 

Висновки. Проведений аналіз засвідчив, що розвиток освітньої 
політики ЄС характеризується етапністю, на кожному з яких відбувалася 
трансформація її сутності під впливом зовнішніх чинників. Освітня 
політика ЄС у галузі освіти є комплексною, об’єднуючи як 
горизонтальний (рівень політик держав-членів), так і вертикальний 
(стратегічні орієнтири Брюсселя) виміри. Ефективно в цих умовах 
працюють інструменти координації (цілі, віхи, програми тощо). 

Важливим для України слід розглядати:  
 наступність освітньої політики ЄС: наскрізність базових стратегічних 
орієнтирів протягом усього часу його існування;  
 постійний моніторинг імплементації освітньої політики з метою 
виявлення проблем та вчасного вживання заходів для їх подолання. 
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СУЧАСНЕ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ 

 
Автором висвітлено сучасні проблеми використання 

інформаційно-комунікаційних технологій дітьми у повсякденному житті. 
Ключові слова. Інформаційно-комунікаційні засоби (ІКЗ), діти, 

батьки, вчителі. 
Розвиток та удосконалення технічних засобів, а також активне 

використання їх у повсякденному житті висувають виклик освіті, 
вимагають осучаснення комп’ютеризації  методів і форм  навчання. Діти 
XXI століття значно мобільніші й інформатизованіші, аніж учні ХХ 
століття. Такі діти швидко реагують на зміни, не відчувають страху перед 
новими гаджетами тому інтуїтивно оволодівають усіма засобами, які 
зацікавлюють їх. Проте у вихорі інформації, яка захоплює учнів, часто 
відсутні навчання і виховання. Проблема не в частоті використання, не в 
наявності навчальних ресурсів, проблема в організації освітнього 
середовища з використанням технічних засобів. 

Аналіз досліджень та публікацій показав, що проблема 
використання ІКЗ знайшла своє відображення у дослідженнях відомих 
українських вчених: В. Андрієвської, Н. Балик, В. Бикова, Г. 
Воробйового, Г. Воронцової, Р. Гуревича, С. Гунько, М. Жалдака, М. 
Кадемії, Л. Ковальчук, А. Коломієць, Ю. Машбиця, Н. Морзе, В. 
Осадчого, К. Осадчої, Е. Плахотнюк, І. Прокопенко, О. Почупайло, 
Н. Фоміних, С. Христочевського, Л. Черниш, Н. Ших, О. Юзик та ін. 

Процес виховання і навчання не може бути стихійним або 
випадковим процесом. Перегляд відео чи ігри на телефоні без пояснень 
не принесуть користі  дітям, а от нашкодити можуть. Окрім цього, 
відсутність формулювання мети використання ІКЗ і вмотивованого 
навчання з використанням ІКЗ безпосередньо впливає на результат. 
Перед використанням потрібно зацікавити дитину, використовуючи такі 
фрази, як: « переглянувши відео, ти дізнаєшся...», «а ти знаєш чому ...», « 
як на твою думку, утворюється, звідки береться...» тощо. Після цього 
дитина зацікавлюється, задумується і перегляд відеоматеріалів уже не є 
стихійним або неорганізованим, а навпаки – педагогічно цінним. Проте 
це не одна із проблем у використанні сучасних засобів в освітньому 
процесі та повсякденному житті. 

Виокремимо проблеми сучасного використання ІКЗ: 
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 нераціональне використання ІКЗ (діти використовують ІКЗ для 
розваги); 
 відсутність мети у використанні ІКЗ (пограйся – не заважай); 
 відсутність контролю з боку батьків (батьки не контролюють 
процес використання ІКЗ, часто не знають у що дитина грає і які 
відео переглядає); 
 відсутність регламентації часу використання (діти 
використовують ІКЗ доки не набридне; не має контролю з боку 
батьків); 
 відсутність правил використання; 
 поверхневе ознайомлення з можливостями ІКЗ (з боку батьків і 
вчителів); 
 учні сприймають ІКЗ як засоби для  ігор; 
 відсутність залучення учнів до використання ІКЗ у процесі 
виконання самостійної роботи; 
 відсутність пояснення функціональних можливостей 
використовуваних Інтернет-сервісів. 
Нераціональне використання та неправильне дозування ІКЗ 

призводять до того, що в учнів зникає бажання до пізнання нових знань, 
дослідження навколишнього середовища. Замість реального світу учні з 
радістю обирають віртуальний. З моменту усвідомлення, а точніше 
перегляду роликів на ютуб каналі, у яких головними героями є їхні 
однолітки, діти хочуть вести свій канал, знімати особисті ролики і 
додавати їх в Інтернет без усвідомлення всіх можливостей сервісу. Діти, 
через надмірний перегляд відео на різних сервісах, ще не вимовляючи 
звуків, а вже позують на камеру і просять ставити лайки. Звичайно, 
неможливо навчати і виховувати дітей поза інформаційним середовищем, 
але і неможна залишати, віддавати дитину технічним засобам із 
сподіваннями, що це ні на що не впливає. Це проблема XXI століття – 
проблема ІКЗ у руках наших дітей. Використання технічних засобів 
робить дитину роздратованою, байдужою, переглядаючи відео, граючи в 
ігри учні хочуть ще і ще, сприймають це як можливість провести час. 
Сучасні діти не вміють чекати без телефону, не знають, що час чекання 
можна компенсувати спілкуванням, іграми у слова. Сучасні діти не 
вміють подорожувати у транспорті без телефону, не намагаючись 
розгледіти та насолодитись усією красою, яка за вікном. Сучасні діти не 
вміють організовувати власне дозвілля без телефону. Якщо років десять 
тому діти весь день проводили на вулиці і лише 2–3 години у будинку, то 
зараз – навпаки.  
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Для усунення проблеми використання сучасних засобів 
пропонуємо батькам і вчителям переглянути збайдужіле ставлення до 
надмірного і стихійного використання інформаційно-комунікаційних 
засобів. Для того щоб сучасне навчання було сучасним, рекомендуємо 
враховувати такі поради: 

1. Ознайомте дитину з ІКЗ не лише як із засобом для перегляду 
відео, ігор або засобом зв’язку. Навчіть використовувати текстові 
редактори, редактори публікацій і презентацій, Гугл-карти та інші 
пізнавальні програми, які будуть корисними в майбутньому і 
повсякденному житті. 
2. Навчіть шукати та дізнаватись інформацію. Читати книги, 
переглядати наукові, пізнавальні відео. Розкажіть про негативний 
вплив роликів з ютуб каналу без сенсу. Перегляньте разом з 
дитиною такі ролики, проаналізуйте їх. 
3. Встановіть правило «Телефон для... ». Перш ніж просити 
технічний засіб, дитина повинна його заслужити. Регламентуйте 
чітко час. Окрім цього батьки повинні контролювати способи 
використання технічних засобів. ІКЗ зацікавлюють дітей, певним 
чином притягують. Завдання батьків обернути це бажання у 
можливість навчати і розвивати. Використовувати правило «або, 
або». Або ігри навчальні, або нічого. Або читання книги, або 
нічого. Варто продемонструвати й інші, не менш цікаві способи 
використання ІКЗ. 
4. Не залишайте дитину без перегляду розважальних відео, 
мультфільмів, які варто переглядати разом з дітьми, пояснюючи не 
зрозумілі вчинки і ситуації. 
5. Живіть не заради фотографії, а ловіть кожен момент. Не 
забувайте, що дзеркало Вашої поведінки – Ваші діти. Навчайте 
правильно використовувати соціальні мережі, не забуваючи про 
етикет спілкування. 
Отже, використання інформаційно-комунікаційних засобів дітьми 

є важливою проблемою сьогодення, яку потрібно вирішувати як батькам, 
так і вчителям. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЗНАНЬ ЯК 
ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УЧНЯ 

 
Ключові слова: конкурентоспроможність учня, інноваційність, 

технологія. 
Сутність проблеми, стан її дослідження. Ученими обґрунтовано 

інтегровані показники сформованості конкурентоспроможності – 
акмеологічна спрямованість, компетентність, гнучкість (емоційна, 
інтелектуальна, поведінкова). Розвиваючи концептуальну ідею формування 
когнітивно-активних знань задля конкурентоспроможності учня, орієнтуємося 
на формування інноваційного типу знань, що мають здатність творити нові 
знання, у процесі здійснення дослідницької / науково-дослідницької роботи 
учнів, бо інноваційність – ключова компетентність Нової української школи. 

Поняття “конкурентоспроможність особистості учня” тлумачимо як 
цілеспрямованість учня як суб’єкта навчальної діяльності на саморозвиток та 
самореалізацію власного потенціалу засобами корисних та інструментальних 
знань, особистісно значимих, пов’язаних із життям, пізнавальними інтересами, 
суб’єктивна значимість яких виявляється через здатність до прогностичного 
моделювання майбутньої суспільно-корисної діяльності задля досягнення 
успіху в умовах конкуренції. 

Методологія, методи дослідження. Технологія інтелектуальної 
капіталізації знань – технологічний інструментарій вчителя для роботи з 
академічно здібними і обдарованими учнями підлітково-юнацького віку.  

ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ: формувати інноваційні знання задля 
конкурентоспроможності учня. 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (загальні). Теоретична модель тех-
нології розроблена на основі концептуальної ідеї когнітивно-активних знань 
О. Карпова. Концептуальна ідея: “сьогодні основний товар – це ідеї”. Іннова-
ційні знання – інтелектуальна інвестиція у розвиток здатності учня бути успі-
шним у майбутній професійній діяльності. Знання – інтелектуальна цінність 
людини, що слугує засобом її самореалізації у конкурентному середовищі. То-
му інтелектуальна капіталізація знань у процесі дослідницької / науково-до-
слідницької роботи конкурентоспроможного учня – це інвестиція у майбутнє.  

ТЕХНОЛОГІЧНА ЛОГІКА. Технологічні етапи інтелектуальної 
капіталізації знань:  
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перший – етап акмеологічної спрямованості здобуття знань, ціннісно-
смисловий по суті: визначити особистісні запити учнів щодо набуття 
корисних знань, спрямованих на певні цінності – еталони життя; врахову-
вати їхні пізнавальні інтереси, мотиви досягнення успіху тощо. На даному 
етапі й далі зосередити увагу на формуванні особистісних якостей, як-от: 
цілеспрямованість, ініціативність, самостійність, лідерство, емпатійність, 
відповідальність, стресостійкість; види діяльності – мотивація досягнення 
успіху, цілепокладання, рефлексія, фасилітація тощо; діагностування 
готовності учнів до дослідницької / науково-дослідницької роботи; 
другий – етап конструювання знань, когнітивний, миследіяльнісний: 
спрямувати учнів на здобуття наукових знань, що можуть бути корисними 
для них, з опорою на їх суб’єктний досвід; поглибити пізнавальний інтерес 
через зв’язок знань із життям; підкріпити позитивну мотивацію досягнення 
успіху, усвідомлення особистісно значимих знань як суспільно корисних; 
види діяльності – дослідницька / науково-дослідницька, проектна робота; 
укладання індивідуальної програми розвитку учня та ін.; 
третій – етап активації знань, діяльнісний по суті: створити умови для форму-
вання інструментальних знань. У процесі дослідницької / науково-дослідниць-
кої роботи орієнтувати учнів на створення власного освітнього продукту, оці-
нюючи його за критерієм творчого застосування знань, задля “відкриття” 
інноваційних знань / “знання, що породжують нові знання”. Здійснюється тра-
нсформація фундаментальних знань в універсальні, як такі, що є корисними і 
придатними для використання у майбутній суспільно корисній діяльності. Ви-
яви сформованості інструментальних знань: функціональність, гнучкість, кре-
ативність, практична вмілість; види діяльності – дослідницька / науково-дослі-
дницька, проектна робота; реалізація індивідуальної програми розвитку учня;  
четвертий – етап креативації знань, рефлексивно-оцінний по суті: залучити 
учнів до системного, критичного й рефлексивного осмислення власних знань; 
заохотити творчий підхід до процесу їх здобуття / “відкриття” нового для них, 
що є фундаментом трансформації набутих знань в інноваційні; зорієнтувати на 
прогностичне моделювання майбутньої суспільно корисної праці з позиції 
суб’єктивної значимості їх знань задля досягнення успіху. У процесі когнітив-
но-активних дій учнів з високим рівнем розвитку системного, критичного 
мислення, інтелектуальних і творчих здібностей інтегроване знання набуває 
трансформаційної здатності вийти на вищий рівень інноваційного знання; види 
діяльності – рефлексія, самооцінювання результатів дослідницької / науково-
дослідницької роботи, прогностичне моделювання тощо; робота в МАН 
України та ін.; діагностування готовності учнів до дослідницької / науково-
дослідницької роботи. 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОДУКТ. Розвиток інтелектуального 
потенціалу. Конкурентоспроможність учня. 
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СТВОРЕННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ 
ДИТИНИ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЧЕРЕЗ 
ОЗНАЙОМЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ З 

ПЕДАГОГІКОЮ РЕДЖІО ЕМІЛІЯ 
 

У статті висвітлюються ідеї організації життєдіяльності дітей у 
дитячих садочках Реджіо Емілія. Педагогіка Реджіо Емілія розглядається 
як прогресивна педагогічна практика, що відповідає інтересам 
реформування дошкільної освіти в Україні. Стисло наводяться шляхи 
ознайомлення вихователів закладів дошкільної освіти з провідними 
положеннями педагогіки Реджіо Емілія.  

Ключові слова: дошкільна освіта, творча гра дитини дошкільного 
віку, становлення особистості, освітній простір. 

Одним із шляхів реформування змісту дошкільної освіти є 
інтеграція кращих світових педагогічних практик розвитку дітей 3 – 6 
років у освітній процес вітчизняних закладів дошкільної освіти (надалі – 
ЗДО). Необхідність інтеграційних процесів обумовлена багатьма 
факторами. Зупинимося лише на двох із них. Перший фактор – це 
особливості сформованості психічних процесів, емоційної сфери, 
пізнавальної та рухової активності сучасних дошкільників. Другий 
фактор пов’язаний із першим, і є причиною існування середовища, яке 
недостатньо відповідає потребам розвитку дитини. Це – ігнорування 
фахівцями дошкільної освіти фундаментальних положень психологічної 
науки закономірностей розвитку дошкільників, зокрема особливостей 
формування ігрової діяльності.  

Важливість самодіяльної гри для становлення особистості дитини 
визнається науковцями, психологами, педагогами-практиками, батьками 
дітей у багатьох розвинених країнах світу. У зарубіжній педагогіці 
надзвичайно популярною є «теорія вільних деталей» («The theory of 
Loose Parts»), авторами якої доведено переваги самодіяльної гри для 
формування особистості дитини. Виникнення «теорії вільних деталей» 
пов’язано з іменами відомих архітекторів – Карлом Теодором 
Соренсеном, Леді Аллен і Саймоном Ніколсоном. Суть «теорії вільних 
деталей»: дітям для ігор потрібні «вільні», тобто неоформлені, 
неструктуровані, незафіксовані в просторі матеріали, котрі можна 
пересувати, переносити, пересипати, переливати. «Теорія вільних 
деталей» знайшла своє продовження в класифікації дитячих ігор, що була 
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складена Бобом Х’юзом, відомим британським дослідником дитячої гри. 
Він виокремлює 16 типів ігор. Зупинимося лише на типах ігор, ознакою 
яких є розвиток творчих та пізнавальних здібностей, ініціативність дітей, 
захоплення сюжетом або структурою гри. Це – творча гра (Creative play), 
сутність якої полягає у створенні нових предметів і комбінацій із 
матеріалів різної форми, кольору, розміру тощо; рольова гра (Role Play), 
особливістю якої є прийняття та програвання дитиною ролі інших 
реальних людей та персонажів (мультфільмів або книжок, коміксів); гра-
дослідження (Exploratory play), яка передбачає дослідження дитиною 
властивостей реальних предметів.  

На жаль, про деякі інноваційні процеси, що відбуваються у 
дошкільній освіті в зарубіжних країнах, не завжди знають наші педагоги. 
Одним із таких всесвітньо відомих фахівців є Лоріс Малагуцці, автор 
унікальної філософії дитинства – педагогіки Реджіо Емілія. 

Порівняльний аналіз зарубіжних джерел, у яких висвітлюється 
теорія і практика педагогіки Реджіо Емілія, довів, що багато ідей цієї 
педагогіки є не тільки надзвичайно актуальними сьогодні, а й 
універсальними, тому що використовуються в освітньому процесі 
дошкільної освіти різних країн, у тому числі й України, хоча наші 
вихователі ніяк не пов’язують деякі форми організації пізнавальної 
діяльності дітей з ім’ям Лоріса Малагуцці. 

Інтеграція інноваційної практики (технології, підходу тощо), що 
існує в будь-якій країні, в систему освіти іншої країни передбачає 
детальне вивчення цієї кращої практики, прогнозування шляхів її 
адаптації, моделювання етапів її інтеграції з урахуванням особливостей, у 
нашому випадку, організації й змісту дошкільної освіти в нашій країні. 
Отже, готовність педагогів ДНЗ адаптувати кращі світові практики 
дошкільної освіти в навчально-виховний процес вітчизняних дитячих 
садочків є умовою успішних інноваційних перетворень.  
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Ключові слова: освітнє середовище, профільне навчання, біологія. 
Сутність проблеми, стан її дослідження. Аналіз науково-

методичної літератури з проблеми дослідження показав, що питання 
сутності, структури і механізмів створення освітнього простору детально 
розглядає А. Цимбалару, яка вважає «освітній простір школи як 
просторово-предметний компонент – предметні засоби, сукупність та 
повне розташування яких створює умови для організації потрібних дій 
суб’єктів». 

Т. Назаренко в монографії обгрунтовує теоретико-методичні 
засади профільного навчання географії в старшій школі; умови та етапи 
його впровадження в загальноосвітні навчальні заклади України тощо. 
Про створення освітнього простору в роботі не йдеться. Натомість автор 
окремо розкриває науково-методичні підходи до організації навчальної 
діяльності вчителів і учнів в умовах профільного навчання географії.   

Я. Фруктова розглядає в дисертації питання диференціації 
навчання в профільних класах біологічного спрямування. Про створення 
освітнього середовища розкрито недостатньо.   

Дослідження проблеми також опирається на одну з основних 
концептуальних засад реформування в межах Нової української школи, в 
якій і закладено створення сучасного освітнього середовища, що 
сприятиме підвищенню якості освіти, творчому розвитку й мотивації 
учнів до навчання.   

Структура шкільної біологічної освіти середньої і старшої ланок 
наразі складає три освітні рівні: пропедевтичний (біологічні знання курсу 
«Природознавство» (5 клас); базовий («Біологія», 6-9 кл.) і профільний 
(«Біологія і екологія», 10-11 кл., рівень стандарту) та (Біологія і 
екологія», 10-11 кл., профільний рівень). Інваріантний складник 
профільного рівня посилено варіативною частиною, яка включає курси за 
вибором, що мають різне функціональне навантаження.  

Профілізація навчання створює відповідні умови для реалізації 
учнівських освітніх потреб. Серед умов важливою є створення 
комфортного учнівського освітнього середовища у профільному навчанні 
біології, яке включає вільний вибір профілю навчання, що сприятиме 
задоволенню освітніх потреб; диференційований підхід до навчання, 
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який забезпечується профілізацією предметного змісту і варіативним 
складником; матеріально-технічне забезпечення кабінету біології.  

Біологія як навчальний предмет має особливості, спричинені тим, 
що його зміст стосується вивчення живої природи. Тому до суб’єктивних 
чинників можна віднести те, що залежить від учня: 1) учень, обираючи 
профіль навчання біологічного спрямування поглиблює і розширює 
предметні знання і використовує освітні можливості з вивчення об’єктів 
живої природи на профільному рівні; варіативний складник посилює 
освітню або профорієнтаційну спрямованість предметного змісту. До 
об’єктивних чинників можна віднести умови, що необхідні для 
задоволення учнівських освітніх потреб: підготовка учителя біології до 
реалізації предметного змісту профільного освітнього рівня; матеріально-
технічна база шкільного кабінету біології і її спрямованість на 
забезпечення сучасного освітнього процесу: а) колір стін має враховувати 
асоціації пов’язані з кольорами зелених рослин, серед яких домінує 
зелений; б) в кабінеті біології мають бути кімнатні рослини з надписами 
їхніх назв двома мовами (українською і латинською) тощо; в) обладнання 
кабінету має бути наближеним до наукової лабораторії, в якій проводять 
біологічні дослідження (сучасні комп’ютери, сучасні світлові мікроскопи, 
мікропрепарати, сканери тощо); г) мебельне обладнання (учнівські столи-
трансформери тощо) має бути мобільним для організації різних форм 
учнівської діяльності (в парі, групі, колективі). Перші два пункти 
переліку (а і б) зусиллями учителів виконуються, а останні пункти (в і г) 
потрібно вдосконалювати і залежать від державного фінансування.  

Методологія, методи та дослідницькі інструменти, використані 
автором. Методологічну основу дослідження  становлять профілізація 
одна з тенденцій розвитку української освіти, створення освітнього 
середовища, диференційований підхід до навчання, а також нормативно-
директивні документи: Державний стандарт базової і повної загальної 
середньої освіти (2011 р.), концепція «Нова українська школа» (2016 р.), 
Закон України «Про освіту» (2017 р.). У процесі дослідження нами 
використано такі методи: аналіз біологічної, психолого-педагогічної, 
науково-методичної літератури з проблеми дослідження, нормативних 
документів про освіту в загальноосвітніх навчальних закладах з метою 
встановлення стану розв’язання проблеми.   

Висновки та результати дослідження. Стан і проблеми створення 
сучасного освітнього середовища профільного навчання біології в 
Україні потребує детальнішого розкриття.  
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Дослідження еволюції освітньої політики Європейського Союзу 
(ЄС), аналіз її інституціональної структури та ролі на сучасному етапі, 
визначення особливостей формування та реалізації освітньої стратегії ЄС 
становить інтерес для української науки у контексті державної 
стратегічної орієнтації на європейську спільноту, наближення до її 
економічних, освітніх та соціальних стандартів. 

Освітня політика ЄС – складний політичний феномен, що уособлює в 
собі мету – уможливити об’єднання зусиль членів-держав (27) задля 
формування єдиного освітнього простору, взаємодії інститутів освіти на 
основі принципу субсидіарності (англ. Subsidiarity), покликаного 
забезпечити ефективність національних політик у галузі освіти. 

Зміна пріоритетів розвитку галузі освіти під впливом 
глобалізаційних процесів у ХХ столітті відбувалася згідно одного (для 
всіх країн/національностей) «ідеального» шаблону реформ, спрямованих 
на посилення: права вибору, приватизації, децентралізації й, іноді, 
централізації освітніх цілей, змісту освіти та оцінки результатів навчання 
учнів. Рівень впливу різних міжнародних організацій на розвиток 
національних освітніх систем значно різниться залежно від: традицій 
державного устрою, рівнів економічного розвитку та корпоративізму, 
реагування уряду на глобалізаційні процеси.  

Одним з перших документів з моменту створення ЄС, що визначав 
напрям розвитку галузі освіти Європейського союзу, є так звана Зелена 
хартія (Green Paper), в якій комплексно подано бачення майбутньої освіти 
в об’єднаній Європі та завдання щодо подальшого розвитку цієї сфери у 
перспективі на ХХІ ст. Першочергова увага у цьому документі 
надавалася стандартизації й якості освіти, знанню європейських звичаїв, 
іноземних мов, а також комп’ютерним навичкам.  

В Амстердамській угоді 1997 р. зафіксовано, що Співтовариство 
має дбати про високий рівень освіти шляхом пропагування співпраці між 
державами-членами у широкому спектрі різноманітних заходів, зокрема: 
сприяння мобільності громадян, реалізація спільних навчальних програм, 
створення мережі обміну інформацією та вивчення мов ЄС. 
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Для реалізації визначених освітніх цілей за умов євроінтеграції 
країни ЄС створюють спільні програми розвитку освіти, які сприяють 
європейській ідентифікації молоді. До них можна віднести інтегровані 
програми «Сократ» та «Леонардо да Вінчі», які охоплюють усі типи та 
рівні освіти та професійної підготовки. На сьогодні освітня політика 
країн Європейського Союзу будується на основі стратегій, затверджених 
спільною резолюцією різних комітетів Європейського Парламенту, 
Європейський комітет з питань економіки і соціальної політики та інших 
зацікавлених інституцій.  

Зміна пріоритетів розвитку галузі освіти під впливом 
глобалізаційних процесів кінця ХХ початку ХХІ століття відбувалася на 
прикладі одного (для всіх країн/національностей) «ідеального» шаблону 
реформ, спрямованих на посилення: права вибору, приватизації, 
децентралізації й, іноді, централізації освітніх цілей, змісту освіти та 
оцінки результатів учіння. Освітня інтеграція в Європі розпочалася з 
визначення її пріоритетів, якими стали:  

1) рівність освітніх шансів;  
2) підвищення якості освіти;  
3) створення сучасної системи підготовки педагогічного 
персоналу;  
4) виховання європейця, «громадянина світу». 
Початком останнього етапу розвитку освітньої політики у країнах 

Євросоюзу, на нашу думку, можна вважати завершення десятирічного 
терміну Лісабонської стратегії (2010 рік) та вироблення напрямків 
розвитку освітньої політики у країнах Спільноти на наступне десятиліття 
(до 2020 року). Суб’єктами освітньої політики виступають – індивід, 
соціальні спільноти (нація, професійні групи, еліти тощо) та соціальні 
інститути (держава, політичні партії та рухи, профспілки, групи інтересів 
тощо). А об’єктом є освіта як суспільне благо, як інтелектуальний і 
матеріальний ресурс суспільства, як система освітніх інституцій. 

У вітчизняному дискурсі освітньої політики вже досить чітко 
сформувались підходи до визначення зазначеного феномену. Слід 
підкреслити, що вони цілком логічно вкладаються в ланцюг розвитку 
європейського та світового дискурсу і виявляють себе, в залежності від 
кута зору і контексту, і як «politics of education», і як «educational policy». 
Є достатньо підстав констатувати, що українські вчені, визначаючи зміст 
феномену освітньої політики, досить плідно використовують переваги 
міждисциплінарного підходу. Сучасні дослідження українських вчених 
мають вже чимало точок дотику із європейським та світовим дискурсом 
освітньої політики, його теоретичною складовою. Ця складова виявляє 
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себе як міждисциплінарна, трансдисциплінарна сфера (field, domain) 
академічних та прикладних досліджень.  

Таким чином: освітня політика Європейського Союзу є своєрідною 
та неповторною, оскільки вона регулюється великою кількістю 
міжнародних нормативно-правових актів та встановлює лише єдину мету 
– доступ кожної людини, незалежно від її раси, поглядів, культури тощо 
до освіти. Аналізуючи європейське законодавство в сфері освіти треба 
також наголосити на тому, що однією з основних цілей політики даної 
сфери є безперервне і постійне навчання. З ратифікацією Україною 
міжнародних документів, що стосуються саме сфери освіти, наша 
держава є однією із складових європейської освітньої політики. 
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Важливими складниками ключових та предметної компетеностей з 
фізики є вміння і досвід практичної діяльності школярів. Тому одним із 
компонентів методики їх формування в учнів гімназії є організація 
відповідної навчально-пізнавальної діяльності, здійснення якої 
передбачає виконання таких дидактичних умов: 

 поєднання урочної й позаурочної форм навчання (формування 
компетентностей не повинно обмежуватися лише уроком, його слід 
здійснювати й під час проведення екскурсій, навчально-практичних 
конференцій, фізичних практикумів, вивчення елективних курсів, 
виконання різноманітних домашніх завдань тощо); 
 спрямованість форм і методів навчально-пізнавальної діяльності 
на формування складників ключових і предметної компетентностей 
(знань, умінь, ціннісних орієнтацій та досвіду практичної діяльності); 
 практичну значущість завдань, запропонованих учням (зв’язок із 
життям, повсякденною діяльністю), їх міжпредметний і проблемно-
творчий характер, спрямованість одночасно на формування системи 
компетентностей; 
 різноманітність форм і методів навчання (лабораторні роботи, 
завдання-практикуми, метод проектів та ін.) з метою забезпечення 
свободи вибору певного виду діяльності, змісту й обсягу навчального 
матеріалу відповідно до освітніх потреб учнів, що викликає інтерес до 
навчання та підвищує пізнавальну активність; 
 високий рівень самостійності виконання завдань. 

Розглянемо докладніше реалізацію зазначених вище вимог під час 
здійснення різних видів навчально-пізнавальної діяльності в процесі навча-
ння фізики в гімназії, що дає змогу, як свідчить практика, ефективніше фор-
мувати ключові й предметну компетениності: зліт екологів, польовий фізич-
ний практикум, навчально-практична конференція, семінар, домашні досліди 
і спостереження, метод проектів, завдання практичного характеру та ін. 
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Проведення навчальних конференцій сприяє формуванню в учнів 
уміння самостійно працювати з додатковою літературою, отримувати 
навчальну інформацію з різних джерел, переробляти і структурувати її, 
складати план публічного виступу і створювати відповідні презентації. Під час 
проєктування конференції розвивається інтерес до опрацювання науково-
популярної літератури, вивчення позапрограмного навчального матеріалу. 
Участь у семінарах надає можливість розвивати навички самостійного 
здобуття знань, виховувати волю, працьовитість, підвищувати інтерес до 
вивчення фізики. Готуючись до семінару, школярі навчаються опрацьовувати 
наукову літературу, планувати виступ, лаконічно висловлювати думку. 
Відмінність семінарів від навчальних конференцій полягає в тому, що ними 
передбачається поєднання загальних співбесід із окремими заздалегідь 
підготовленими доповідями і повідомленнями. Розпочинати готувати учнів 
проведенню семінарів доцільно з гімназії, так як під час навчання в ліцеї вони 
вже повинні мати певний рівень самоорганізації й самоосвіти. Екскурсія – це 
така форма організації навчально-пізнавальної діяльності, у якій поєднується 
навчання з реальним життям. У процесі безпосереднього спостереження 
забезпечується ознайомлення із предметами і явищами навколишнього світу. 
Об’єктами екскурсій можуть бути наукові лабораторії, електростанції, музеї, 
промислові підприємства, конструкторські бюро тощо. Відвідування музеїв, 
підприємств та ін. потребує від учнів дисциплінованості, уважності, уміння 
спостерігати, задавати запитання, аналізувати, складати звіт тощо. Навчальні 
дискусії відіграють важливу роль у формуванні ціннісних орієнтацій учнів. 
Головне їхнє призначення – стимулювання пізнавального інтересу, залучення 
до активного обговорення різних поглядів щодо вирішення певної 
природничо-наукової проблеми, спонукання до усвідомлення різноманітних 
методологічних підходів у навчанні, аргументації опонентської і власної 
позиції. Метод проектів – спосіб організації навчально-пізнавальної діяльності 
учнів, який дає змогу залучати їх до вивчення фізики за умови, що вибраний 
проєкт є посильним і в процесі роботи над ним вони отримають корисні 
практичні знання, вміння та навички. Під час проведення дослідження, 
виконання проєкту, школярі демонструють обізнаність у широкому колі 
питань галузі природничих наук, техніки і технологій. Систематичне 
виконання домашніх експериментальних завдань надає можливість формувати 
досвід практичного застосування знань і вмінь, важливого складника 
ключових і предметної компетентностей. Оптимальний добір і поєднання 
форм і методів організації навчально-пізнавальної діяльності та самостійне 
виконання різних її видів сприяє ефективному формуванню компетентностей з 
фізики. Пошук додаткових можливостей для формування й розвитку 
універсальних знань і вмінь, ціннісних орієнтацій і досвіду практичної 
діяльності є актуальною проблемою сучасної теорії й методики навчання. 
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Інформаційні та комунікаційні технології визнані ключовими 
технологіями ХХІ століття. Актуальною проблемою сьогодення є 
розробка таких освітніх технологій, які здатні модернізувати традиційні 
форми навчання з метою підвищення рівня навчального процесу у 
вищому навчальному закладі. 

Інформатизація освіти вимагає впровадження у вищу освіту 
інноваційних за змістом методів, засобів та форм професійної підготовки 
майбутніх фахівців нової формації; створення інформаційної 
інфраструктури у вищих навчальних закладах з розвиненим 
інформаційно-комп’ютерним навчальним середовищем, впровадження 
Інтернет-технологій, електронного навчання, комунікаційних мереж. 

У сучасному розумінні інформаційна освітня технологія – це 
педагогічна технологія,  яка використовує спеціальні способи, програмні 
та технічні засоби (кіно-, відео-, аудіо-засоби, комп’ютери, 
телекомунікаційні мережі) для роботи з інформацією. 

Основні інформаційні технології, що використовуються в процесі 
викладання можна поділити на три категорії: 

 інтерактивні (аудіовізуальні носії);  
 комп’ютерне навчання (включаючи засоби мультимедіа);  
 засоби телекомунікації (відеоконференції, форуми тощо). 
Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) дають можливість 

поєднувати процеси вивчення, закріплення і контролю засвоєння 
навчального матеріалу; сприяють підвищенню мотивації до навчання; 
інтерактивність і мультимедійна наочність сприяє кращому 
представленню і засвоєнню інформації. 

Нині зросла кількість досліджень, предметом яких стало 
використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному 
процесі. Цій темі присвятили свої дослідження такі науковці, як 
В.Ю.Биков, Я.В.Булахова, О.М.Бондаренко, В.Ф.Заболотний, 
Г.О.Козлакова, О.А.Міщенко, О.П. Пінчук, О.В.Шаповал та інші. 
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Інформаційно-комунікаційна культура педагогічних працівників 
розглянута в працях І.М.Богданової, М.І.Жалдака, І.А.Зязюна, 
Р.С.Гуревича, Т.І.Коваль, А.М.Коломієць, С. О. Сисоєвої, Л. П. Сущенко, 
Е.С. Полат та інших. 

На основі аналізу досліджень можемо виокремити основні шляхи 
застосування ІКТ в навчальних закладах: 

 створення інформаційних середовищ навчальних закладів;  
 створення педагогіних програмних засобів;  
 застовування ІКТ під час здійснення проектного і 

дослідницького навчання; 
 застосування мультимедійних засобів навчання;  
 розробка дистанційних курсів; 
 застосування інформаційних технологій в управлінні 

навчальним закладом; 
 використання засобів Інтернету;  
 створення Web – сайтів навчальних закладів; 
 здійснення профорієнтаційної роботи в закладах освіти; 
 розробка і використання контрольних програмних продуктів;  
 створення електронних бібліотек, медіатек тощо. 
До позитивних дидактичних можливостей ІКТ вчені відносять:  
 індивізуалізацію навчання;  
 ущільнення навчальної інформації; 
 створення стійкого пізнавального мотиву; 
 забезпечення зв’язку з практикою; 
 диференціацію навчання. 
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології дають змогу 

викладачу в процесі підготовки до занять якісно поліпшити процес 
викладання матеріалу; забезпечують теоретичним і практичним 
матеріалом; дозволяють здійснити індивідуальний підхід до студента; 
сприяють якісній перевірці рівня засвоєння знань; активізують 
пізнавальну діяльність. 

Як наголошується в сучасній літературі, інформаційно-
комунікаційні технології забезпечують використання інтелектуального 
потенціалу, інтелектуалізацію педагогіної діяльності, інтеграцію 
інформаційних технологій, високий рівень інформаційного 
обслуговування, доступність до джерел достовірної інформації. 
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Ключові слова: професійне вигоряння, професійні деструкції, 
менеджер освіти, причини вигоряння, запобігання вигорянню. 

Професійний розвиток, як і будь-який процес особистісного 
становлення не може відбуватися з постійними прогресивними 
надбаннями. Періоди стабілізації, консервативності чи зниження темпів 
розвитку неминуче присутні після стадій активного прогресу й 
призводять до появи негативного балансу досягнень. Неспроможність 
фахівця знайти раціональне розв’язання професійної кризи створює 
умови для поглиблення стагнації, а відтак до виникнення синдрому 
професійного вигоряння.  

Професійне вигоряння – це психофізичний стан працівника, який є 
наслідком дії систематичного тривалого стресу, породженого виконанням 
фахових завдань або співпрацею з іншими працівниками. В управлінській 
діяльності в освітній сфері найбільш патогенними чинниками є: значне 
навантаження, бюрократична рутина, інтенсивні міжособистісні контакти, 
насичене емоційне спілкування, поліфункціональність, високий рівень 
відповідальності, наставницька позиція, необхідність строгого дотримання 
етичних норм, регламентація поведінки, комунікації та емоційних проявів.  

Причини професійного вигоряння управлінця можуть лежати у 
площинах організаційного функціонування, ресурсного забезпечення, а 
також інтерперсональної взаємодії та особистих домагань. Базовими 
передумовами щодо розвитку вигоряння є почуття особистої, професійної, 
організаційної, інтерперсональної компетентності. Професійне вигоряння 
здебільшого притаманне тим людям, які ставлять перед собою високі цілі, 
надзвичайно сильно мотивовані на досягнення успіху, формують значні 
очікування щодо результатів професійної діяльності. Також вигоряння 
управлінця може бути породжене й такими особистісними причинами як 
занедбування фізичним здоров’ям, через нездорове харчування, низьку 
фізичну активність, ненормований режим дня, відсутність відпочинку.  

До чинників інтерперсональної сфери, які спричиняють вигоряння 
зараховують порушення взаємодії, як з керівництвом, так і з підлеглими. 
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У діяльності менеджера освіти інтенсивність контактів корелює з їх 
емоційністю, а також різнобічністю. Керівник навчальної установи 
активно комунікує, налагоджує взаємодію з представниками різних 
поколінь: батьками, колегами, учнями, що вимагає врахування не лише 
індивідуальних, а також і вікових особливостей.  

Провокувати вигоряння особливо в освітній сфері може фактор 
середовища, який характеризує місце праці та психологічну атмосферу. 
Потенційно сприятливими для емоційного виснаження, а відтак і вигоряння 
менеджера будуть типові умови середовища школи: багаточисельний 
колектив учителів, учнів, висока частота виникнення конфліктогенних 
ситуацій, строга регламентованість навчального дня, шум, дитячий галас.  

Чинниками вигоряння організаційного чи ресурсного характеру, 
зокрема є: погане матеріальне забезпечення навчальних установ, брак 
коштів для створення сучасного освітнього середовища у вимірі побуту, 
дидактичних засобів, дизайну; визначені на законодавчому рівні, але 
поки що не втілені у практику широкі можливості для вияву 
автономності, педагогічної творчості, тощо. 

Для боротьби з професійним вигорянням можна використовувати два 
підходи: позитивний і негативний. Позитивний підхід, передбачає 
максимізацію ресурсів для боротьби. Він полягає у випрацюванні ефективної 
стратегії подолання стресу. Найбільш важливими у ній є належно 
сформовані комунікаційні компетенції, соціальні вміння та емпатія. 
Важливою також є концентрація на розвитку позитивних життєвих 
досягнень і уміння контролювати ситуації у професійному середовищі. 
Негативний підхід – зведення чинників ризику до мінімуму. Він полягає на 
нівеляції фахових труднощів, які зазвичай виникають через малі заробітки, 
низький соціальний статус чи брак організаційних умінь. Згідно цього 
підходу стрес можна знизити шляхом організації активного відпочинку, 
цікавого дозвілля і хобі. Психологічна профілактика професійних 
деформацій базується на формуванні самоефективності, упевненості у 
власних силах, вмінні правильно розраховувати свої ресурси та вчасно 
поповнювати їх, навичок адекватної оцінки результатів власної діяльності, 
самоаналізу та рефлексії. Найбільш ефективно запобігання та подолання 
професійного вигоряння можна здійснити через формування: технік і 
прийомів безконфліктного спілкування, умінь протистояти маніпулятивним 
впливам, визначати істині мотиви поведінки, розподіляти повноваження та 
делегувати обов’язки, використовувати найбільш доцільні процедури 
прийняття управлінських рішень, організовувати групову роботу, формувати 
команду однодумців, здійснювати профілактику та долати стресові ситуації, 
дбати про систематичний професійний розвиток, вдосконалення 
педагогічної майстерності, повноцінне життя поза професією. 
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Сутність проблеми, стан її дослідження. У сучасному 
нормативному полі освітній процес тлумачиться як система науково-
методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості 
шляхом формування та застосування її компетентностей. Успішність 
його здійснення певною мірою залежить від ряду об’єктивних зовнішніх 
умов, факторів та впливів соціального і просторово-предметного 
оточення, яке прийнято вважати освітнім середовищем. 

Інтенсивні зміни, що торкнулися усіх рівнів української освіти, 
активізували пошуки ефективних шляхів організації комфортних умов 
для діяльності усіх учасників освітнього процесу. Показово це почалося 
із реалізацією ідей Нової української школи.  

Вважається, що основними структурними складниками освітнього 
середовища є матеріально-технічний (інфраструктура закладу, його 
матеріально-технічна база, санітарно-гігієнічні умови її утримання, 
рівень оснащення сучасними інформаційними технологіями), освітній 
(представлений змістом, формами і методами навчання і виховання) та 
комунікативний (взаємовідносини між учнівським і педагогічним 
колективами та взаємовідносини усередині кожного з них, а також, від 
початку реформування загальної середньої освіти, долучення батьків до 
освітньої комунікативної взаємодії). 

На часі активне оновлення освітнього середовища, прагнення до 
комфортного облаштування інтер’єрів та включення їх вмісту у освітній 
процес, широке використання нових ІТ-технологій, нових 
мультимедійних засобів навчання, оновлення навчального обладнання. 
Це висуває потребу теоретичного осмислення проблеми організації 
освітнього середовища за принципом єдності функціональності та 
художньо-естетичної привабливості.  

Методологія, методи та дослідницькі інструменти. Пошук 
інформації щодо організації освітнього середовища дозволив виявити, що 
ця проблема активно досліджується зарубіжними та українськими 
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науковцями. Напрацьовані певні рекомендації щодо її практичної 
реалізації.  

Зокрема у Методичних рекомендаціях щодо організації освітнього 
простору Нової української школи зазначено, що її особливістю є 
організація такого освітнього середовища, яке сприятиме вільному 
розвитку творчої особистості дитини. З цією метою змінюються 
просторово-предметне оточення, програми та засоби навчання. 
Планування і дизайн освітнього простору школи спрямовуються на 
розвиток дитини та мотивації її до навчання.  

Ергономічність, безпечність, форма та розміри, міцність, вага, 
колір та естетичність мають бути враховані при виборі обладнання. Щодо 
кольору – рекомендуються неяскраві світлі теплі відтінки жовтого, 
зеленого, голубого, бежевого кольорів. Естетичними характеристиками 
виступають: привабливий вигляд, сучасний дизайн, відповідність стилю 
загального облаштування приміщення.  

Прагнення досягнути максимального задоволення освітніх потреб і 
запитів, матеріальні можливості та технічний потенціал на практиці 
призводять до перенасичення середовища об’єктами 
найрізноманітнішого характеру. Форма, колір, розміри, кількість 
об’єктів, які водночас підлягають безпосередньому зоровому сприйняттю 
часто є випадковими, позбавленими співзвучності.  

Розглядаючи візуальну культуру освітнього середовища як ступінь 
досконалості того, що підлягає безпосередньому зоровому сприйняттю, 
звернемо увагу на необхідність узгодження реального та віртуального 
візуального оточення учасників освітнього процесу із такими основними 
принципами дизайну як відповідність змісту, цілісність, єдність змісту та 
форми, а також єдність функціональності, раціональності та естетичної 
привабливості. 

Висновки та результати дослідження. У зв’язку з цим набуває 
актуальності не лише проблема визначення вимог до зовнішнього 
вигляду об’єктів, що наповнюють освітнє середовище та попадають у 
поле цілеспрямованого чи мимовільного сприйняття учасниками 
освітнього процесу, а також і створення умов для опанування основ 
візуальної культури фахівцями, причетними до організації освітнього 
середовища, формування у них певного обсягу уявлень про його 
художньо-естетичну привабливість.  
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Світовий ринок праці переживає масштабні зміни, спричинені в 
основному швидким розвитком технологій, і Канада – не виняток. Згідно із 
дослідженнями, до 2030 року через автоматизацію і видозміну існуючих 
професій 10% працівників у Канаді залишаться без роботи, якщо не 
розвиватимуть навичок, які відповідають вимогам майбутнього. Досвід 
Канади в організації навчання і розвитку «навичок майбутнього» заслуговує 
на особливу увагу. Країна посідає 13 сходинку у Світовому списку 
конкурентоспроможності талантів, згідно із дослідженням бізнес-школи 
INSEAD, яка проаналізувала спроможність 118 країн розвивати ті навички в 
працюючого населення, які необхідні для сталого економічного розвитку. 
Світовий Економічний Форум серед 130 країн визначає Канаді 14 місце за 
рівнем розвитку навичок, необхідних для економічного процвітання.  

Скорочення прогалин в навичках вже давно вважається одним із 
основних викликів для спеціалістів у галузі навчання і розвитку 
персоналу. Це питання особливо актуальне в час швидких змін 
технологій та бізнес моделей. Більшість прогресивних організацій 
сприймають навчання як основу для розвитку персоналу, досягнення 
бізнес цілей та підвищення продуктивності. За останні п’ять років 
канадські компанії суттєво збільшили фінансування корпоративної 
освіти. Керівники компаній розуміють, що навчання працівників – це 
інвестиція в розвиток людських ресурсів організації. В контексті 
економіки, що базується на знаннях, такі вкладення не менш важливі, ніж 
інвестування в обладнання чи інтелектуальну власність, оскільки саме 
людські таланти забезпечуватимуть конкурентоспроможність організації 
в майбутньому. Згідно із дослідженнями, навчання персоналу, оплачене 
працедавцем, приносить прибуток і підвищує рівень добробуту. Зокрема, 
навчання на корпоративних програмах в Канаді призводить до 
підвищення зарплати працівника на 5–9%, а для низько-кваліфікованих 
робітників цей показник сягає 15%. 
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Щодо корпоративних програм, багато канадських компаній 
експериментують з розвитком навичок для заповнення існуючих і майбутніх 
позицій. В процесі адаптації бізнесу до економічних і технологічних змін, 
глобальні компанії створюють нові можливості працевлаштування, які 
вимагають навичок, наразі відсутніх або слабо розвинених у їхніх 
працівників. Гарним прикладом такої ініціативи є програма «Персонал 2020» 
канадської компанії АТ&Т, націлена на забезпечення працівників 
навичками, які організація потребуватиме у майбутньому. Програма вже 
приносить плоди: у 2017 році більш, ніж 40% з 40 тисяч відкритих вакансій 
було закрито внутрішніми кандидатами. 

Не всі працедавці мають змогу забезпечити ефективне навчання своїх 
працівників через обмежені ресурси. Якщо багато великих компаній можуть 
інвестувати у масштабні якісні навчальні програми, то для малого і 
середнього бізнесу це може бути проблемою. Альтернативою цьому є 
помірне інвестування у створення культури «постійного навчання» в 
середині організації, що заоохочується урядом Канади. Крім цього, для 
малого і середнього бізнесу, який переважає в Канаді, співпраця з урядами 
провінцій, більшими компаніями, неурядовими організаціям може бути 
виходом із такої складної ситуації. Хорошим прикладом міжсекторної 
співпраці в Канаді є неприбуткова організація Квебеку «Mutuelles de 
formation», яка допомагає представникам здебільшого малого і середнього 
бізнесу у певному секторі економіки або в певному регіоні шукати 
можливості для недорогого навчання працівників. 

Для дослідження ролі корпоративної освіти Канади в підготовці 
дорослого населення до викликів майбутнього використовувалися 
описовий, статистичний та аналітичний методи. Детально проаналізовано 
рекомендації уряду Канади та Ради з економічного розвитку Канади, а 
також звіти організації «Статистика Канади» щодо впровадження 
ефективних підходів до розвитку навичок, які стають необхідними у 
зв’язку із швидкими технологічними змінами. 

Загалом, інновації в сфері корпоративної освіти Канади щодо 
вирішення актуальних проблем, пов’язаних із швидкими глобальними 
змінами, можна поділити на три основні категорії: збір та аналіз даних щодо 
знань та навичок, необхідних для економічної діяльності у майбутньому; 
розвиток і розробка різноманітних навчальних рішень та моделей; пошук 
ефективних шляхів підтримки і фінансування підвищення кваліфікації 
працівників. Корпоративна освіта в Канаді не достатньо досліджена в розрізі 
застосування кращих практик в українських реаліях. Подальше вивчення 
передового канадського досвіду у напрямку пошуку інноваційних підходів 
до розвитку навичок працівників, які стають необхідністю майбутнього, буде 
цінним для українських організацій в сучасних умовах динамічних змін. 
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Впровадження інновацій і виокремлення їх у один з 
найважливіших напрямів науково педагогічних досліджень є результатом 
усвідомлення сучасної динаміки інноваційних процесів у суспільстві, 
зокрема в педагогіці.  

Аналіз наукових досліджень щодо впровадження інноваційних 
підходів у навчальний процес, зокрема з фізики основної школи, виявляє 
складність та багатоаспектність цього процесу й зумовлює потребу 
системного й цілісного вивчення, врахування всіх факторів 
впровадження сутніх інновацій.  

У вітчизняній та закордонній науці існують дослідження та 
апробації у галузі педагогічної інноватики  Л.Даниленко, В. Паламарчук, 
В.Кремінь, В. Сафіулін, Г.Сиротенко, С. Сисоєва, В. Угурский, К. Девіс, 
Т. Пітерс, Р. Уотерман, Н. Тічі, М. Деванна та ін. Проте, залишається не 
вирішеною проблема підготовки спеціалістів по розробленню і реалізації 
інноваційних освітніх технологій навчання фізики в основній школі, а 
також апробацій їх результативності. 

Основним критерієм інноваційного навчання фізики в основній 
школі є зміна цілей, змісту навчання фізики та його результатів як 
основних складових діяльності педагога і того, хто навчається. В процесі 
впровадження інноваційних технологій в освітній процес з фізики, 
вчитель має володіти низкою компетентностей: 

 здатність самостійно набувати нові фізичні знання за 
допомогою інформаційних технологій та використовувати їх в 
практичній діяльності, зокрема в нових галузях знань; 
 здатність комунікувати з іншими  щодо галузі фізичної науки 
державною та іноземними мовами; 
 готовність до розроблення, реалізації та аналізу методичних 
моделей, методик, технологій та прийомів навчання; 
 готовність до аналізу та систематизації методичного досвіду в 
галузі навчання фізики; 
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 здатність здійснювати педагогічне проектування освітнього 
середовища, освітніх програм і індивідуальних освітніх траєкторій 
школярів; 
 здатність проектувати форми і методи оцінювання якості 
освітнього процесу, різні види контрольно-вимірювальних 
матеріалів, зокрема, на основі інформаційних технологій, 
вітчизняного і закордонного досвіду; 
 готовність проектувати новий зміст навчання, технології та 
методики навчання фізики. 
Впровадження інноваційного навчання передбачає застосування 

інтерактивних методів, коли вчитель виступає лише в ролі організатора 
навчання, координатора роботи груп, дискусії. Інноваційні технології 
навчання є основою формування і розвитку компетентностей учнів, 
оскільки зазвичай модулюють життєві ситуації, пропонують проблеми 
для спільного вирішення тощо. 

В процесі виконання наукового дослідження ми вивчали 
сукупність пізнавальних засобів, методів, прийомів навчання фізики в 
основній школі, передумови і принципи організації пізнавальної і 
перетворювальної діяльності з позицій інноваційних підходів як 
необхідного компонента компетентнісно орієнтованого навчання. На 
нашу думку, розвитку ключових та предметних компетентностей  учнів 
основної школи сприятиме органічне, продумане і гармонійне поєднання 
різних методів навчання. Для реалізації інноваційних підходів необхідно 
не тільки удосконалювати навчально-методичні комплекси з фізики, але 
й опановувати нові засоби навчання.  

Ефективність застосування інноваційних методів навчання у 
середніх загальноосвітніх навчальних закладах має оцінюватися не лише 
виходячи з кількісних показників, а й з врахуванням змін у свідомості як 
учнів так і вчителів. Зокрема, рівня готовності учнів до постійного 
оволодіння новими фізичними знаннями; здатності до мобілізації їх 
здібностей; сформованості навичок брати на себе відповідальність, 
відстоювати свою позицію, співпрацювати, розвиватися, створювати нові 
власні позиції. 

На підставі аналізу наукових досліджень та методичної літератури 
зроблено висновки: пріоритетом національної концепції реформування і 
модернізації середньої освіти є створення інноваційного освітнього сере-
довища у школі; впровадження інноваційних методів навчання спрямо-
ване на розвиток компетенностей учнів, формування їх вмінь та навичок 
критичного мислення, здатності самостійно опрацьовувати інформацію, 
якостей, що стануть у нагоді в подальшій життєвій діяльності.  
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Сутність проблеми, стан її дослідження. У сучасному світі 
суспільство не може функціонувати без висококваліфікованих 
спеціалістів, тому сучасна освіта в країнах світу має важливе значення 
для економічного розвитку, формування громадянського суспільства, 
розбудови культури та самопізнання народу.  

Результати досліджень свідчать про опрацювання українськими 
компаративістами (Н. Лавриченко, О. Локшина, Н. Пазюра, 
О. Першукова, Л. Пуховська, А. Сбруєва та ін.) широкого спектру 
проблеми американської педагогіки, включно з питанням підготовки 
вчителів. Актуальність цієї проблеми зумовлює необхідність її 
всебічного аналізу для визначення шляхів використання позитивного 
досвіду в Україні.  

Методи дослідження. Досліджуючи дану тему, використано такі 
методи – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення (для вивчення й 
узагальнення наукової літератури, проведення категоріального аналізу 
базових понять та окреслення взаємозв’язку між ними).  

Результати дослідження. Щоб зрозуміти сутність педагогічної 
освіти в США, важливо спочатку ознайомитися з деякими ключовими 
проблемами, що стоять сьогодні перед професійними педагогами в 
школах США. У центрі цих проблем знаходиться тривожний парадокс: 
щоб краще задовольняти потреби сьогоднішніх учнів, вимоги та 
очікування щодо підготовки вчителів продовжують рости, в той час як 
фінансування шкіл зменшується. Сьогодні вчителі повинні активно 
працювати, максимально віддаючись роботі, при меншій заробітній платі, 
що призводить як до зниження інтересу до вчительської професії, так і до 
рівня підготовки вчителів  

В цих умовах актуальності набувають програми підготовки, які 
готують педагогів, які не тільки розуміють і здатні задовольнити 
різноманітні потреби сучасної молоді, але і можуть викладати, оцінювати 
зміст, який учні XXI-го століття повинні вивчити та практично 
використовувати. Приблизно 460 000 абітурієнтів було зараховано на 
традиційні та альтернативні курси сертифікаційних програм підготовки 
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вчителів у 2013-14 н.р.. Раніше у майбутніх вчителів не було базової 
інформації про те, чи мали їх програми успіх щодо результатів 
працевлаштування, чи відчували випускники себе добре підготовленими 
до умов роботи в класі, та чи, як наслідок, поліпшиться успішність учнів.  

Правила, що запроваджені, спрямовані на сприяння досягненню 
більш сильних результатів для всіх програм, в тому числі традиційних, та 
тих, які надають альтернативні шляхи до сертифікації, і тих, які 
надаються за допомогою дистанційного навчання, і в той же час дають 
державі значну гнучкість в тому, як вони вимірюють ефективність 
програм з урахуванням місцевих потреб і пріоритетів. Зокрема, правила 
передбачають запровадження нової звітності – крім базових заходів, які 
органи освіти зобов’язані подавати щороку відповідно до Закону про 
вищу освіту, – про ефективність програм для забезпечення постійного 
поліпшення шляхом полегшення постійного зворотного зв’язку між 
програмами, потенційними вчителями, школами і районами, штатами та 
громадськості. Правила також спрямовані на те, щоб надати більш повну 
інформацію для усунення невідповідності між наявними викладацькими 
посадами і областями, в яких програми готують викладачів, і дати 
можливість районам і школам використовувати своїх кращих вчителів 
там, де вони найбільш потрібні. Ця прозорість також дає потенційним 
кандидатам в учителі кращий доступ до інформації про сильні сторони 
різних програм, щоб вони могли обрати програму підготовки, яка їм 
підходить. Це правило спрямоване на новаторську роботу, що 
проводиться по всій країні, щоб допомогти всім штатам, округам, 
визначити, чи потрапляють їх випускники в навчальні заклади, як довго 
вони залишаються там, та як вони навчаються в класі. Такі штати, як 
Делавар і Луїзіана, впровадили звітність про ефективність на рівні 
програм.  

Висновки. Отже, тенденції та альтернативні шляхи при підготовці 
вчителів у США спрямовані на задоволення індивідуальних та 
національних потреб, ефективно впливають на якість підготовки 
майбутніх учителів. Основні тенденції при здобутті фаху вчителя 
надають можливість підготовки кваліфікованих фахівців з метою 
поліпшення якісних та кількісних показників забезпечення освітніх 
закладів педагогічним персоналом у штатах. Використання 
альтернативної сертифікації для організаційного та неперервного 
професійного розвитку є перспективним напрямом реформування 
педагогічної освіти.  

 
 
 



153 
 

Любов Нос  
кандидат педагогічних наук 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ – ВИКЛИК СЬОГОДЕННЯ 

 
Ключові слова: гармонійний розвиток, індивідуальний підхід, 

інноваційні методи, вибіркові дисципліни. 
Сучасне суспільство потребує фахівців з інноваційним мисленням, 

здатних до самостійного пошуку знань та критичного осмислення 
інформації, які вміють думати і самостійно вирішувати проблеми в 
атмосфері толерантності та взаємоповаги. У цих умовах заклади вищої 
освіти мають провадити освітній процес, спрямований на «передачу, 
засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших 
компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування 
гармонійно розвиненої особистості». 

У сучасному розумінні можемо трактувати гармонійно 
розвиненою особистістю таку, яка володіє професійними знаннями, 
навичками і вміннями і має сформовану активну життєву позицію. 
Вважаємо, що вища педагогічна школа має вирішити завдання не тільки 
щодо навчання студентів, але й створити умови для їхнього 
інтелектуального, культурного, духовного, морально-естетичного 
розвитку. Це передбачає системну і цілеспрямовану діяльність закладу 
освіти, орієнтовану передусім на формування ціннісних орієнтирів, 
творчих здібностей та особистісне самовдосконалення  майбутніх 
фахівців. 

З огляду на це, важливо спрямувати освітній процес на 
індивідуальний розвиток особистості студентів. Аналіз науково-
педагогічних джерел свідчить, що у процесі впровадження особистісно 
орієнтованої системи навчання важливо дотримуватись певних 
принципів: 

 пріоритет індивідуальності, самоцінності студента, який є 
суб’єктом навчального процесу; 
 співвіднесення освітніх технологій на всіх рівнях освіти із 
закономірностями професійного становлення особистості; 
 випереджувальний характер освіти, що забезпечує формування 
професійної компетентності майбутнього фахівця; 
 врахування індивідуального досвіду студента, його потреби в 
самореалізації, самовизначенні, саморозвитку; 
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 постійне узгодження досвіду студентів із науковим змістом 
здобутих знань. 
Отже, впровадження особистісно орієнтованого підходу в освітній 

процес закладів вищої освіти вимагає від науково-педагогічних 
працівників оновлення змістового наповнення програм підготовки 
майбутніх фахівців та пошуку ефективних методів і технологій навчання. 

Досвід показує, що у практиці роботи вищої школи на сучасному 
етапі переважають інноваційні методи та форми роботи. Важливе 
значення мають індивідуальні та групові дослідницькі проекти, 
моделювання професійних ситуацій, рольові та ділові ігри, портфоліо. 
Дослідницька діяльність студентів сприяє вирішенню проблеми, 
пов’язаної з удосконаленням підготовки здобувачів освіти, формує у них 
комунікативні риси характеру, навички самостійного творчого пошуку. 
Завдання викладача – створити атмосферу співробітництва, взаємодії, 
підготувати майбутнього фахівця до прийняття продуманих рішень, 
вибору оптимальних способів розв’язання проблем. Викладачі 
стимулюють студентів бути носіями змін та не боятись втілювати 
інновації у свою практичну діяльність. На цьому етапі важливо 
прищепити їм такі риси як відданість своїй справі, високий рівень 
відповідальності, стійку внутрішню мотивацію, творчу уяву, потяг до 
постійного самовдосконалення. 

Вагомим компонентом у підготовці студентів є робота над 
освітніми проектами, яка передбачає розвиток критичного мислення, 
вміння вести пошук інформації, прогнозувати, генерувати нові ідеї. Цей 
метод стимулює їх до взаємодії та співпраці, створює умови для розвитку 
у них активної особистості, здатної приймати нестандартні рішення. 
Розробляючи наукові проекти у закладі освіти, студенти зможуть 
впроваджувати їх результати у майбутній практичній діяльності. 

Доцільним вважаємо підсилення гуманітарної складової у 
навчальних планах через призму вибіркових дисциплін. Серед 
запропонованого широкого переліку студенти обирають ті, які 
відповідають їхнім уподобанням та інтересам. Важливим є створення 
умов для вивчення іноземних мов задля участі у міжнародних програмах 
обміну та стажувань для здобувачів освіти. Такий підхід сприяє 
формуванню гармонійно розвиненої особистості з ціннісними 
орієнтирами, яка готова до практичної діяльності та може конкурувати на 
ринку праці. 

Отже, оновлення змістового наповнення навчальних планів, 
гуманізація та гуманітаризація освітнього процесу, впровадження 
сучасних інноваційних технологій навчання сприяють формуванню 
гармонійної особистості майбутнього фахівця. 
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ЖИТТЄВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: ПСИХОПЕДАГОГІЧНІ 

ПРОБЛЕМИ НАСТУПНОСТІ 
 

Як би не розвивалося світове співтовариство, у контексті філософії 
освіти, завжди актуальною є проблема визначення наступності трьох 
освітніх просторів: сім’ї, школи і закладу вищої освіти (далі – ЗВО). Це 
питання було предметом наукових дискусій Н. Ничкало, О. Савченко, 
В. Тарантея та ін. Однак кожне наступне покоління стикається з проблемою 
невідповідності «морально-етичного кодексу» попереднього покоління. І 
знову актуалізується зазначена проблема в наукових роботах. 

Що є наступністю трьох освітніх просторів: сім’ї, школи і ЗВО? 
Передусім, повинні розуміти, що візуально стан зазначеної проблеми не 
можна уявити сходженням сходинками сім’я → школа → ЗВО, як це 
логічно представляється: поетапне життєвє зростання-перехід на 
наступний рівень освіти. Наразі не зважатимемо на питання таких 
освітніх просторів, як: місце працевлаштування і подальшого життя. 
Безумовно, все наше життя – безперервний процес навчання і виховання. 
Йдеться не тільки про дипломи як підтвердження отримання освіти, а, 
насамперед, про безцінний життєвий досвід.  

Насправді, якщо навіть ми залишаємо один із зазначених просторів 
територіально, то ніколи його не залишаємо на психічному рівні: в 
мисленні, спогадах він завжди буде супроводжувати в нашому житті. 
Таким чином, реально цю схему можна представити у вигляді пересічних 
кіл. Ці простори, взаємодоповнюють, взаємопідтримують один одного, 
але аж ніяк не відокремлюються один від одного. Традиційно, працюючи 
або навчаючись в університеті, ми завжди згадуємо, як було в школі; не 
залишаємо контакт із сім’єю: і так – все життя. Цей «життєвий освітній 
простір» узагальнює три освітніх простори: сім’ю, школу і ЗВО, а також 
(в подальшому) складається з інших освітніх просторів: роботи і 
особистого життя кожної людини. 

Як створити продуктивний «життєвий освітній простір»? Сучасні 
життєві аспекти породжують нові психопедагогічні проблеми. 
Розглянемо одну з перших психопедагогічних проблем з точки зору 
таких складників освітнього простору: суб’єкти (діти (учні/студенти); 
батьки; педагоги); психологічний комфорт (стосунки); педагогічний 
комфорт (педагогічні технології); матеріальний комфорт (умови 
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перебування і функціонування). Як показали результати нашого 
дослідження, психологічний комфорт як результат взаємин суб’єктів 
освітніх просторів (дітей (учнів/студентів); батьків; педагогів) і його 
значення в цьому просторі, пріоритетно (в 95%!) визначає його якість. 
Водночас, психологічний комфорт, як складник освітнього простору, має 
низку внутрішніх психопедагогічних проблем, особливо на етапі 
«перетину» (взаємодії) етапів «життєвого освітнього простору».  

Перша проблема – порівняння суб’єктами специфіки освітніх 
просторів за критерієм «час». Опитування учнів/студентів констатувало 
100%-ві класичні фрази, які звучать від батьків і педагогів: «А я в твоєму 
віці ...», «Ти ще ніколи не бачив ...», «Мама/педагог знає, що каже!» або 
«Мама/педагог поганого не побажає!» тощо. Від учнів/студентів чуємо 
протилежне: «Ти/Ви мене не розумієш/те!», «Скільки можна мене 
повчати!», «Я сам знаю, що мені робити!», «Не говори/іть «У мій час»!», 
бо у твій/Ваш час динозаври водилися!» тощо. Одвічна проблема, про яку 
писали з античних часів: проблема «батьків і дітей». Однак найбільша 
проблема такого порівняння в тому, що, кажучи, прикладом, фразу «Я в 
твоєму віці ...», ми, насамперед, говоримо про інший соціум, про інші 
освітні простори навіть суто технічно. Яким чином учні/студенти 
нинішнього десятиліття можуть бути абсолютно такими самими, як і їхні 
батьки/педагоги, якщо музика, запахи, продукти – не ті, все абсолютно не 
так?! Повинно бути не змагання поколінь в освітніх просторах, а 
консенсус. Головною фразою повинна бути: «Ми в аналогічній ситуації 
робили це так... Говоримо для вашого досвіду: отримали такий 
результат... Це інформація чужого досвіду для прийняття, аналізу і 
можливого використання в аналогічній ситуації». 

Життєвий освітній простір – це не математичний вираз, що 
вирішується за суворими правилами. Це, скоріше, художній твір: 
спочатку ми розповідаємо методику його написання, зачитуємо його 
приклади, але оцінюємо не тільки за грамотність написання (дотримання 
правил), але, головне, за самостійність і творчий підхід! Проте аж ніяк не 
за повторення слово-в-слово за педагогом або сусідом за партою!  

Таким чином, перша психопедагогічна проблема життєвого 
освітнього простору – порівняння суб’єктами специфіки освітніх просторів 
за критерієм «час», що долається зміною установок суб’єктів цього процесу. 
Водночас варто у подальших дослідженнях схарактеризувати такі, 
виокремлені нами, психопедагогічні проблеми життєвого освітнього 
простору, як: 1) небажання педагогів і батьків «відпустити» від своєї опіки 
або, точніше, необхідність «прийняти до своїх лав», «визнати рівними» 
учнів/студентів; 2) невідповідність очікуваного і отриманого результатів 
стосунків між суб’єктами освітніх просторів. 
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Ключові слова: абітурієнт, вступна компанія, ЗВО, спеціальність. 
Сьогодні в період реформування системи освіти України 

особливого значення набувають вподобання сучасної молоді щодо 
вибору спеціальностей та місця навчання. Будь-яка реформа, а особливо 
освітня, базується на перспективі розвитку галузі та запитах сучасності. 
Освіта сьогодення – це відображення розвитку держави в майбутньому, 
оскільки знання та навички, які отримує студент, ляжуть в основу його 
професійної діяльності по завершенню навчання. Сучасний абітурієнт – 
це покоління, яке сформувалося під впливом інформаційного суспільства, 
в основі якого лежать цифрові та мережеві технології. Очевидно, що ЗВО 
та МОН змушені реагувати на особливості вподобань абітурієнта та 
враховувати еволюцію суспільних, економічних та культурних змін. 

Обираючи заклад вищої освіти та спеціальність навчання, 
абітурієнти й надалі зважають на думку батьків, проте дана тенденція 
поступово відходить на другий план, оскільки вагомий вплив отримали 
соціальні мережі та Інтернет-ресурси. Ключовим трендом залишається 
можливість навчання на державній формі, проте появляються й нові, а 
саме: місто (країна) навчання, якість життя, можливість 
працевлаштування під час навчання тощо. 

Аналізуючи дані ЄДЕБО та опираючись на дослідження 
аналітичного центру CEDOS, можна виокремити основні вподобання 
абітурієнтів у 2018 році. Так, найпопулярнішими спеціальностями були: 
«Філологія» (75 934 заяв); «Право» (72 965); «Менеджмент» (47 695); 
«Середня освіта» (45 397); «Комп’ютерні науки» (38 374); «Економіка» 
(29 702); «Медицина» (29 065); «Інженерія програмного забезпечення» 
(25 930); «Туризм» (24 827); «Психологія» (22 675). Разом з тим, 
найбільш рейтинговими вузами стали: Київський національний 
університет ім. Тараса Шевченка (37 994 заяви), Львівський 
національний університет ім. Івана Франка (35 764), НТУ «Київський 
політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (33 324), НУ «Львівська 
політехніка» (28 900), Київський національний торговельно-економічний 
університет (28 126), Національний авіаційний університет (23 939), 
Харківський національний університет ім. Василя Каразіна (19 982), 
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана 
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(17 437), Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича 
(16 310), Національний педагогічний університет ім. Михайла 
Драгоманова (16 266). Аналізуючи географічне вподобання абітурієнтів, 
можна стверджувати, що найбільш затребуваними стали заклади вищої 
освіти м. Києва, а також Харківської, Львівської, Одеської та 
Чернівецької областей. 

Майже чверть абітурієнтів (24%) намагались вступити лише на 
одну спеціальність; на дві спеціальності подавали заяви 20%, на три – 
19%, на чотири – 21%; найменше (15%) абітурієнтів подали документи 
більше, ніж на 4 спеціальності. Зокрема, аналізуючи в розрізі 
спеціальностей, вступники, що обрали лише одну спеціальність, надали 
перевагу «Праву», «Філології», «Середній освіті», «Фізичній культурі і 
спорту», «Медицині», «Психології», «Дизайну», «Дошкільній освіті», 
«Музичному мистецтву» та «Менеджменту». Більшість абітурієнтів 
обирали лише одну або ж декілька споріднених між собою 
спеціальностей. Проте велика частка вступників обрала неспоріднені 
спеціальності (наприклад, «Міжнародні відносини», «Філологія», 
«Право»), що є свідченням того, що майбутній фах не виступає основним 
критерієм при вступі у ЗВО. 

Серед зарахованих на бюджетну форму навчання у своєму регіоні 
залишається понад 95% абітурієнтів з Києва та Харківської області, 83% 
– Львівської та Одеської області, 77% – Чернівецької області. Інші 
області розташувались в діапазоні від 31% до 62%. Зараховані на 
контракт відрізняються від зарахованих на бюджет тим, що частіше 
залишаються у своїх областях в тому числі через те, що мають нижчі 
конкурсні бали.  

Отже, можна стверджувати, що Київ є найбільш затребуваним 
містом серед абітурієнтів (від 6% до 45% абітурієнтів з інших областей 
вступає у ЗВО м. Києва). Також користуються популярністю серед 
вступників ЗВО Львівської та Харківської областей. Це свідчить про те, 
що сьогодні в Україні формуються три основні освітні центри тяжіння, 
які, окрім концентрації навчальних закладів, можуть запропонувати 
майбутнім студентам кращу якість життя, працевлаштування, культурне 
середовище та дозвілля. 
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середовище, Нова українська школа. 
Сутність проблеми, стан її дослідження. Концепцією «Нова 

українська школа» серед дев’яти ключових компонентів формули нової 
школи важливим визначається «сучасне освітнє середовище, яке 
забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, 
освітян, батьків не лише в приміщенні навчального закладу». Орієнтація 
сучасної освіти на формування освітнього середовища, гнучкого 
освітнього простору як певної частини соціуму зумовлює необхідність 
реалізації ідей, проектів, технологій створення такого освітнього 
простору, який би сприяв повноцінній соціалізації учнів. Це стосується 
усіх компонентів освітнього простору, у тому числі й класної кімнати. 

Аналіз освітнього простору здійснюється багатьма вченими у 
різних галузях гуманітарного знання. Цей феномен став предметом 
вивчення Н. Бастун, С. Бондиревої, С. Гершунського, Б. Ельконіна, 
В. Слободчикова, І. Фруміна, А. Цимбалару та ін. 

Методологія, методи та дослідницькі інструменти, використані 
автором. Методологія пропонованого дослідження, що є засобом його 
організації і визначає методи та дослідницькі інструменти його 
проведення, включає, у першу чергу, підходи (проблемно-тематичний, 
контекстний), принципи (системності, історизму в розгляді подій і 
фактів), методи та дослідницькі інструменти (аналіз, синтез, опис, 
абстрагування, вичленовування логічних зв’язків, конкретизація) 
одержання нового знання.  

Аналізуючи школу як соціальний феномен, як важливий чинник 
розвитку особистості, доцільно вивчити «освітнє середовище», що 
включає в себе освітній простір, соціальні компоненти, міжособистісні 
відносини, прихований навчальний план. Освітній простір відображає 
систему соціальних зв’язків та відносин. М. Макарова вважає, що 
специфічна атмосфера, дух, уклад школи не в меншій мірі визначають 
якість освіти, аніж набір або перелік навчальних предметів, освітні рівні, 
обсяг вивченого матеріалу і т. п.  

Д. Косенко доводить, що освітній простір – це, насамперед, 
«матеріальні засоби освіти: архітектура та інтер’єр шкільної будівлі, 
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меблювання та обладнання, різноманітне навчальне приладдя тощо». 
Натомість, А. Цимбалару розглядає освітній простір школи як 
просторово-предметний компонент – предметні засоби, сукупність та 
певне розташування яких створює умови для організації потрібних дій 
суб’єктів. Він уміщує виховний, розвивальний, навчальний, педагогічний 
простори тощо. Школа як заклад освіти складаються з багатьох класних 
кімнат. І саме простір класу, за дослідженнями англійських вчених, 
найбільше впливає на успішність учнів. За визначенням вільної 
енциклопедії Вікіпедія, класна кімната – це «приміщення для навчальних 
занять; велика, спеціально обладнана кімната. Більшу частину класу 
займають місця для слухачів, орієнтовані в одну сторону. Як правило, 
мається дошка для записів або екран для відеоінформації. Є можливість 
вивішування плакатів. У класі влаштовано багатолампове освітлення, або 
велика кількість високих і широких вікон».  

Сучасними ученими доведено, що класна кімната є не тільки 
відносно стабільним фізичним середовищем, а й провідником до певної 
міри стійкого соціального контексту. Тому класна кімната, як і весь 
освітній простір, повинні відповідати критеріям Нової української школи. 
Класні кімнати та рекреації мають стати придатними до трансформації, 
перегрупування меблів, швидкої зміни робочих зон для роботи з цілим 
класом, в групах чи індивідуально, у спокої чи в русі. Окрім класичних 
варіантів організації освітнього простору в класі, доцільним є 
використання IT-технологій, мультимедійних засобів навчання. Класні 
кімнати для учнів початкової школи мають відрізнятись від кімнат для 
старшокласників, як за предметно-просторовою організацією, так і за 
характером оформлення. Класні кімнати мають бути персоналізованими, 
має бути передбачене максимальне використання стін під графічні 
зображення, які підкреслюватимуть тематичність конкретного класу.  

Класні кімнати мають стати соціальним, простором співпраці, 
відкритим як для учасників освітньої спільноти, так і для громади, 
частиною якої ця спільнота є. Освітній простір класної кімнати має бути 
багатофункціональним. 

Висновки та результати дослідження. Отже, актуалізація проблеми 
організації освітнього простору зумовлює визначення ролі і особливостей 
усіх складових компонентів цього освітнього простору, насамперед 
класної кімнати.  
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Ключові слова: Вишеградська група, компетенції, дескриптори, 
підготовка магістра-філолога, вчитель мови/ літератури, однопредметна 
програма, комбінована програма, денна, екстернатна форми навчання. 

Підготовка магістрів філологічних спеціальностей, які засвоюють 
професію педагога, у європейських університетах пов’язана з компетентніс-
ним підходом. Компетенції, які потрібні для професії вчителя, виокремлені 
через дескриптори знань, умінь, ставлення, автономності і відповідальності 
як результати підготовки магістрів, які здобувають педагогічну спеціаль-
ність. На відміну від університетів України, де підготовка вчителя мови та 
літератури відбувається на філологічних факультетах та факультетах 
іноземних мов як у класичних, так і педагогічних університетах, підготовка 
педагога в університетах країн Вишеградської групи відбувається на 
педагогічних факультетах або педагогічних відділеннях гуманітарних та 
філософських факультетів. На гуманітарних та філологічних факультетах, де 
традиційно навчаються філологи, магістрантам надається можливість 
отримати спеціалізацію вчителя/викладача мови та літератури/культури. Для 
отримання спеціалізації студент виконує два модулі – один на рівні 
бакалавра, який надає змогу у майбутньому посісти місце вчителя 
початкової школи, та другий – на рівні магістра, підготовка на якому 
спрямована на отримання спеціальності вчителя старшої школи або 
викладача в закладах вищої освіти. Студент також зобов’язаний пройти 
педагогічну практику у школі або вищому закладі у вказаний термін. 

Аналіз акредитаційних програм підготовки магістра-педагога в 
університетах країн Вишеградської групи надає змогу їх класифікувати. До 
першої групи акредитованих програм відносимо “Викладання мови 
(слов’янської та європейської) і літератури для середніх шкіл”. Друга група – 
це програми “Мова і культура (іспанська, італійська, китайська, латинська, 
польська, португальська, російська, румунська, угорська, французька, 
японська)”. Програми магістерської підготовки “Мова, етнічна мова та 
культура (болгарська, грецька, словацька, словенська, українська, 
хорватська)” – програми третьої групи. Четверта група – це комбіновані 
програми підготовки вчителя, які розроблені в Університеті Мішкольца в 
Угорщині та Університеті Яна Коменського в Братиславі. 
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У Польщі існує достатньо закладів, які організовують підготовку 
вчителів для усіх рівнів шкіл за нероздільними п’ятирічними програма-
ми, так і дворічними магістерськими після бакалаврської підготовки 
вчителя початкової школи. В університетах Словаччини відбувається 
дворічна або трирічна (екстернат) підготовка вчителя на рівні магістра. 
На педагогічних факультетах університетів Я. Коменського в Братиславі, 
Трнавському, Університеті імені Костянтина Філософа в Нітрі розробле-
но однопредметні та комбіновані програми для денної та екстернатної 
форм навчання. В університетах Чехії для випускників бакалаврських 
програм існують магістерські програми, метою навчання яких є підготов-
ка майбутніх учителів загальноосвітніх шкіл до практичної діяльності. 
Навчальний план складається з двох неподільних складових: з галузевого 
компонента, який об’єднує та розвиває знання та навички у галузі лінг-
вістичної та літературознавчої наук, а також з психолого-педагогічного 
та дидактичного компонента, який формує та розвиває у студентів 
необхідні основи педагогічної теорії та дидактичні навички для ефектив-
ної праці на посаді вчителя середньої школи. Магістрам в Університеті 
Масарика запропоновано поєднати навчання на програмах «Викладання у 
середній школі німецької/ російської/ французької мови та літератури» та 
«Викладання історії/ суспільних наук». У Карловому університеті магіст-
ранти програми «Чеська мова і література» можуть засвоїти спеціалізації 
«Викладання чеської мови та літератури для вищих навчальних закла-
дів», «Підготовка вчителів чеської мови як іноземної та для середньої 
школи», «Викладання латинської мови та літератури». У кваліфікаціях 
програм випускників зазначено, що вони мають змогу працювати в 
середніх школах та професійних закладах різних типів і спеціалізацій.  

В Угорщині впродовж останніх десятиліть у сфері підготовки 
вчителів відбулися значні зміни: рівномірний розподіл та трансформування 
внутрішніх пропорцій змісту навчання, збільшення частки педагогічної 
теорії та практики у рамках навчання. Аналіз тенденцій європейської 
підготовки вчителів доводить, що збільшення частки педагогічної та 
практичної підготовки магістрів все ще не відповідає європейському рівню, є 
нижче середнього показника в Європі. Двотижнева або чотирьохтижнева 
практика не дає змогу підготувати вчителя до роботи у шкільних закладах та 
ознайомитися зі специфікою предмета викладання.  

Отже, у магістерській підготовці вчителів мови/літератури в 
університетах країн Вишеградської групи спостерігаємо спільні підходи 
у продовженні бакалаврських програм, розробці однопредметних та 
комбінованих програм підготовки вчителя для різних закладів освіти, 
орієнтацію на компетентнісний підхід, що покращує зміст підготовки 
загалом та посилення вимог до педагогічних практик. 
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науково-педагогічний працівник. 
У відповідності до Закону України «Про освіту» освіта є основою 

інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, 
її успішної соціалізації, економічного добробуту тощо. Тобто, держава 
визнає, що всебічний розвиток особистості є запорукою розвитку суспіль-
ства та держави. В той же час, з початку становлення української держави, 
особливо значущою для нашої країни постала проблема корупції. За даними, 
зокрема, неурядової організації «Transparency International Україна», за 
статистикою звернень, корупція в освіті лідирує серед інших галузей.  

Аналіз наукової літератури засвідчує, що термін «корупція» походить 
від латинського слова «сorruptio», що в перекладі означає псування, розбе-
щування, підкупність, продажність. Існує припущення, що чим триваліший 
період корумпованості, тим складніше з нею боротися, тому що формується 
певна субкультура корупційної поведінки, за допомогою якої наступникам 
передаються притаманні їй норми та правила. І якщо розглядати корупцію, 
як певну соціальну патологію, то маємо невтішну ситуацію. Зокрема, за 
даними Державної служби статистики України, за період незалежності нашої 
держави, закладами вищої освіти України було випущено близько дев’яти 
мільйонів осіб. Навчання в аспірантурі завершили близько шістсот тисяч 
осіб. Докторантуру близько тридцяти шести тисяч осіб. Тобто можна при-
пустити, що в більшості закладів вищої освіти великий відсоток науково-
педагогічних працівників можливо мають певні викривлення духовних, 
моральних та інших соціальних цінностей та порушення, щодо принципу 
справедливості, тощо. В той же час, в 2017 році був прийнятий новий Закон 
України «Про освіту», в якому одними з засад державної політики в сфері 
освіти визначено академічну доброчесність, що відповідно покладає на 
науково-педагогічних працівників також обов’язок дотримуватися в освіт-
ньому процесі та науковій (творчій) діяльності академічної доброчесності та 
забезпечувати її дотримання здобувачами вищої освіти. Сам закон визначає 
академічну доброчесність, як сукупність етичних принципів та визначених 
законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під 
час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з 
метою забезпечення довіри до результатів навчання, наукових досягнень 
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тощо. Проблему академічної доброчесності досліджували багато закордон-
них та вітчизняних вчених різних галузей: В. Андрущенко, А. Артюхова, В. 
Бакіров, В. Бахрушин, Р. Бойко, І. Варава, О. Гужва, Д. Мак’кейб, Рапопорт, 
А. Рижко, В. Сацик, Л. Сокурянська, Т. Фінікова, М. Чайковська, Н Шліхта, 
І. Шліхта та інші.  

До основних учасників освітнього процесу відносять наукових, 
педагогічних, науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються у 
ЗВО тощо. Без сумніву, одним із ключових учасників у ЗВО від якого 
залежить ефективність освітнього процесу загалом та впровадження 
принципу академічної доброчесності на рівні з керівниками та особами, 
що навчаються, є науково-педагогічний працівник, який своїм старанним 
ставленням до власних обов’язків повинен демонструвати приклад 
порядності, честі, гідності принциповості та стійкості в професійній 
поведінці. Зокрема, дотримання академічної доброчесності науково-
педагогічними передбачає: посиланням на джерела інформації; 
дотримання норм законодавства про авторське і суміжні права; надання 
достовірної інформації про методики і результати досліджень тощо; 
контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти 
та, відповідно, об’єктивне оцінювання результатів навчання.  

В той же час, на нашу думку виникає проблема. З однієї сторони 
законодавець вимагає від особи, яка претендує на посаду науково-
педагогічного працівника, наявності достатньо високих морально-
етичних якостей: дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, 
поважати гідність осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, 
прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського 
патріотизму і поваги до Конституції України тощо. В той же час, 
законодавство України висуває до претендента, на посаду науково-
педагогічного  працівника (пункт 10 статті 55 Закону України «Про вищу 
освіту»)  лише формальні вимоги: це науковий ступінь або вчене звання, 
або ступінь магістра. Як зазначав В. Гете: «Своїм вчителем ми 
справедливо звемо того, в кого ми вчимося. Але не кожний, в кого ми 
вчимося, заслуговує цього звання». Сучасному закладу вищої освіти 
потрібні викладачі, які розуміють, що вони є представниками науково-
історичного досвіду, носіями загальнолюдської культури та цінностей, 
що передають їх від одного покоління до іншого. Жодний законодавчий 
акт не вимагає від майбутнього науково-педагогічно працівника вимог, 
щодо етичних принципів, моральних якостей (стриманість, ввічливість, 
самокритичність, справедливе ставлення до інших тощо) відповідної 
системи професійних цінностей (честь, гідність, тощо). Це одна із безліч 
інших проблем, які заважають впровадити принципи академічної 
доброчесності в сучасний освітній процес ЗВО. 
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принципи та механізми функціонування. 
Сутність проблеми, стан її дослідження. Інноваційне освітнє 

середовище закладів вищої освіти, зокрема університетів як поєднання 
ресурсів та впливу соціально-педагогічних, організаційно-педагогічних 
умов на взаємодію учасників навчального процесу, відображає 
взаємозв’язок між реальними можливостями та реалізацією ресурсних 
можливостей професійної підготовки до професійної діяльності. 
Середовищно орієнтований підхід в професійній освіті, на думку 
О.Ярошинської, дозволяє перенести акцент у діяльності викладача з 
активного педагогічного впливу на особистість студента, в контекст 
формування «освітнього середовища», в якому відбувається його 
професійне становлення. При такій організації навчання включаються 
механізми внутрішньої активності студента у взаємодіях із усіма 
компонентами середовища. Чим більше і повніше особистість 
використовує можливості середовища, тим успішніше відбувається її 
вільний і активний саморозвиток. 

Методологія, методи та дослідницькі інструменти. Задля 
реалізації та розширення ресурсних можливостей підготовки соціальних 
працівників необхідно задіяти увесь досвід її організації та здійснити 
коректування кожного виду діяльності (навчально-виховної, 
позанавчальної, самостійної, індивідуальної, науково-дослідницької) щодо 
інтеграції традиційних й інноваційних форм і методів в умовах створеного 
інноваційного освітнього середовища університету. Ми вважаємо, що 
інноваційне освітнє середовище університету виступає дієвою системою, 
що поєднує сукупність соціально-педагогічних й організаційно-
педагогічних умов задля розширення ресурсів та розвитку потенціалу 
середовища, що й сприятиме оновленню підготовки майбутніх соціальних 
працівників до професійної діяльності в галузі соціальної роботи.  

Оптимальним для оновлення підготовки соціальних працівників 
має бути врахування загальнонаукових принципів (системність, 
відкритість, варіативність, інтегративність) та конкретно-наукових 
принципів (інноваційність, соціального партнерства, практикоорієнто-
ваність, ресурсна спроможность). Зрозуміло, що комплексне 
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застосування загальнонаукових та конкретно-наукових принципів надає 
нам можливість здійснити оптимальний процес оновлення підготовки 
соціальних працівників в умовах інноваційного освітнього середовища 
університету. Водночас, їх запровадження до оновлення підготовки 
соціальних працівників потребує певних механізмів реалізації. 

Організаційно-управлінський механізм (створення і функціонува-
ння інноваційного освітнього середовища університету) має забезпечити 
практичне втілення загальнонаукових та конкретно-наукових принципів.  

Науково-методичний механізм (створення системи навчально-
методичного та науково-методичного забезпечення) має забезпечити 
визначення основних вимог до оновлення підготовки майбутніх 
соціальних працівників.  

Діяльнісно-практичний механізм (впровадження інтегративних 
форм різних видів навчальної, виховної та педагогічної діяльності) має 
забезпечити практикоорієнтовану спрямованість оновлення підготовки 
майбутніх соціальних працівників в умовах інноваційного освітнього 
середовища.  

У цілому, через дотримання принципів та застосування 
організаційно-управлінського, науково-методичного, діяльнісно-
практичного механізмів досягнення результативності підготовки 
можливо спрямувати її наближення до розробки відповідних змістовних 
напрямів забезпечення підготовки соціальних працівників у 
інноваційному освітньому середовищі університету.   

Висновки та результати дослідження. Середовищно орієнтований 
підхід як конкретно-науковий методологічний підхід має сприяти 
професійній соціалізації фахівців у сфері соціальної роботи, оскільки 
організація підготовки соціальних працівників передбачає врахування 
впливу умов середовища та його ресурсного потенціалу на розвиток 
суб’єктів навчально-професійної діяльності. Можливість поєднання у 
освітньому просторі університету активної взаємодії майбутніх 
соціальних працівників з середовищем формальної освіти, середовищем 
неформальної освіти та середовищем професійної діяльності, входження 
до яких повинно забезпечити як особистісно-професійний розвиток і 
самовдосконалення, так й безпосередній вплив на динаміку змін 
властивостей освітнього середовища, в якому відбувається підготовка.  
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ЗМІШАНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 
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ПОЧАТКІВЦІВ ПОДОРОЖІ.UA 
 

У статті розглядаються питання навчання української мови як 
іноземної за допомогою відкритого навчального ресурсу (ВНР) 
Подорожі.UA (podorozhiUA.com; Nedashkivska and Sivachenko, n.d.), 
призначеного для студентів-початківців. В основу ВНР покладено 
змішану модель навчання, під якою ми розуміємо безперервне 
використання класно-урочної системи, доповненої та удосконаленої за 
рахунок інтеграції сучасних технологій у навчальний процес, який 
відбувається як на занятті, так і поза ним (Marsh, 2012). Таким чином, 
змішана модель – це поєднання занять у класі з самостійною роботою 
студентів з онлайн компонентом поза класом.  

Інтеграція змішаної моделі у навчання ІМ досліджувалася низкою 
науковців. Результати ряду емпіричних досліджень вказують на те, що 
викладання та вивчення ІМ за допомогою нових форм та моделей значно 
покращує навчальний досвід студентів (Marsch, 2012; Pena-Sanchez and 
Hicks, 2006; Stracke, 2007) та сприяє розвиткові їх мовної та мовленнєвої 
компетенцій (Bueno-Alastuey and López Pérez 2013). 

Мета цієї статті – представити структуру ВНР Подорожі.UA та 
закладену в ньому методику навчання студентів-початківців української 
мови як іноземної. Також, у статті розглядаються виклики, з якими 
розробники ВНР зіткнулися під час його розробки та пілотування, та 
загальні враження студентів від роботи з ресурсом. 

Поштовхом для створення Подорожі.UA стали результати 
опитування студентів північноамериканського університету про фактори, 
які мотивують чи демотивують вивчати українську як ІМ (Nedashkivska 
and Sivachenko, 2017). Результати опитування засвідчили потребу 
студентів у навчальних матеріалах, спрямованих на розвиток 
комунікативної компетенції, та у широкому використанні новітніх 
інтернет технологій, які б уможливили роботу над розвитком мовної та 
мовленнєвої компетенцій у позаурочний час. Використання змішаної 
моделі надало можливість авторам ВНР Подорожі.UA взяти до уваги 
потреби і побажання студентів, висловлених в опитуванні. 
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Ресурс складається з 26 модулів, і робота над кожним модулем 
триває упродовж одного тижня. Структура ресурсу нагадує подорож 
поїздом, яка, також, відображена у назвах занять: «зустрічі» позначають 
заняття у класі, а «станції» та «пересадки» – заняття онлайн. Матеріал 
одного модуля опрацьовується на трьох «зустрічах», двох «станціях» та 
одній «пересадці». Заняття у класі, або «зустрічі», проводяться у 
понеділок, середу та п’ятницю. Опрацювання студентами матеріалу 
«станцій» відбувається у вівторок та четвер у зручний для студентів час. 
Матеріал «пересадки» студенти мають опрацювати на вихідних перед 
заняттям у класі у понеділок. 

Робота у класі та онлайн кардинально відрізняються. Так, новий 
граматичний та лексичний матеріал презентується на заняттях онлайн під 
час перегляду, прослуховування чи читання текстів. Потім, студентам 
пропонується ряд тренувальних вправ. Закріплення нового матеріалу в 
усному мовленні відбувається на заняттях у класі, де основна увага 
приділяється розвиткові умінь говоріння та спілкування. Таким чином, 
запропонована у ресурсі методика дозволяє максимально якісно 
використати особливості класно-урочної та позакласної форм навчання 
української як ІМ для формування комунікативної компетенції.  

Наразі, результати пілотування позитивні і ми би хотіли 
випробувати наш ресурс в інших ВНЗ. Ми з радістю поділимося своїм 
досвідом з усіма, кого б цікавило навчання української як ІМ за 
допомогою змішаної моделі. 
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Сутність проблеми, стан її дослідження. Якість являє собою 
складну категорію, яку можна розглядати з різних позицій: філософської, 
соціальної, технічної, правової, економічної, оскільки якість є однією з 
основних категорій, що визначають спосіб життя, соціальну і економічну 
основу для успішного розвитку людини і суспільства. Існує понад 100 
різних трактувань поняття якості. Ця розмаїтість у першу чергу пов’язана 
з багатоаспектністю категорії якості. 

Перша згадка про якість освіти датується: а) у доступних 
англомовних джерелах 1814 роком та наводиться у контексті оцінювання 
якості освіти в Ірландії на предмет відповідності т.з. «апріорним» 
вимогам (навченість читанню, засвоєння першочергових принципів 
релігії, моралі та іншого корисного знання); б) у німецькомовних 
джерелах – 1863 роком стосовно якості військової освіти. У контексті 
історико-педагогічного дослідження суттєвою є думка Т.О. Лукіної про 
те, що якість освіти відображає розвиток системи освіти і суспільства 
певного періоду та змінюється з часом залежно від вимог особистості, 
суспільства і держави.  

У філософії якість – категорія, що позначає притаманну речам 
специфічну визначеність, яка тотожна з їхнім буттям і відрізняє їх від 
інших речей. О.І. Ляшенко трактує якість як відповідність вимогам 
споживача, як сукупність властивостей продукції, що визначають ступінь 
придатності її для використання за призначенням; як ступінь 
досконалості, яким володіє товар, послуга чи інший вихідний продукт 
бізнес-процесу, а якість освіти – як збалансовану відповідність процесу, 
результату та самої освітньої системи цілям, потребам і соціальним 
нормам (стандартам) освіти.  

Першим дослідником категорії якості вважається грецький 
філософ Аристотель, який ще в IV ст. до н.е. у своїй праці «Метафізика» 
дав визначення якості: «Якістю, з одного боку, називається видова 
відмінність суті, як, наприклад, людина є деяка якісно певна тварина, 
тому що це тварина двонога, а кінь - четвероногий; і коло - деяка якісно 
певна фігура, бо ця фігура без кутів, так що якістю є відношення до 
сутності видової відмінності». 
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Один з патріархів теорії управління якістю, визнаний у цілому 
світі американський спеціаліст у галузі якості, Філіп Кросбі, визначив 
якість як «відповідність вимогам», а його колега Дж. Дуран - як 
«відповідність призначенню». Дж. Харрінгтон визначає якість як 
«задоволення або перевищення вимог споживача за прийнятною для 
нього ціною». 

У філософському словнику, якість – це філософське поняття, з 
термінології гуманітарних наук. В Арістотелівській логіці якість – одна з 
десяти категорій, на які Арістотель поділив усі речі реальності. Як одна з 
таких категорій, якість це побічна обставина, за допомогою якої річ є 
якогось типу чи виду; побічна обставина, що вказує, якою є річ (її 
змістовні якості та форми) і як річ діє (її здатності та навички); побічна 
обставина, котра є зовнішньою оцінювальною формою. 

Якість як філософська категорія є концептуальне основоположне 
поняття, не залежне від суб’єкта, тобто максимально об’єктивне. З 
погляду прагматики розглядається як суб’єктивне поняття, що 
відображає певні властивості конкретних предметів, явищ, систем і 
суб’єктивне ставлення до них. Прагматична категорія «якість» (з точки 
зору практичної корисності) – суб’єктивне поняття, що відображає певні 
властивості конкретних предметів, явищ (систем) і суб’єктивне 
(особисте) ставлення до них. Сучасне поняття «якість» – є діалектична 
єдність прагматичної та філософської категорій. Більшість трактувань 
було узагальнено Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO),що 
визначає якість як “сукупність характеристик об’єкта, що відносяться до 
його здатності задовольняти обумовлені чи передбачувані потреби”. 

Методологія, методи та дослідницькі інструменти, використані 
автором: методологія порівняльної педагогіки; філософські ідеї 
осмислення концепту «якість»; теоретичні методи педагогічного 
дослідження. 

Висновки та результати дослідження. В Україні існує ряд не 
вирішених питань у системі забезпечення якості освіти, які в свою чергу 
впливають на її стан. Необхідно вжити ряд заходів для модернізації 
якості освіти усіх ланок, адже існуючі стандарти не відповідають 
Європейській системі забезпечення якості освіти. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ – ОСНОВНЕ 

ЗАВДАННЯ НОВОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 

Закінчився 2018/19 навчальний рік. Він відрізняється від усіх 
попередніх тим, що першокласники навчалися у Новій початковій школі. 
Нова школа не лише за формою (нові парти, комп’ютерне і дидактичне 
забезпечення), а й за змістом: 

Однак як розпорядитися новим змістом: поспішати з вивченням 
звуків і букв, складів, слів, речень і формування техніку читання, чи 
засобами змісту розвивати інтелектуальні здібності (увагу, 
спостережливість, пам'ять, наочно-образне і абстрактне мислення, уяву 
тощо). Забезпечити якомога швидший перехід від предметів до їх 
кількісних характеристик, написання цифр, виконання дій додавання і 
віднімання, чи також, використовуючи математичний зміст, розвивати 
розумові здібності учнів. 

Таким чином, потрібно змістити акценти в освітньому процесі, 
причому не лише у І класі, з формування загальнонавчальних умінь 
(читання і письмо) на фізичний та інтелектуальний розвиток учнів. Це на 
наш погляд, основне завдання Нової початкової школи. З цього приводу 
В.О.Сухомлинський писав: «Не примушувати сидіти якомога більше над 
книжкою, а виховувати розум, розумові здібності дитини – про це не 
можна забувати ні вчителеві, ні директору школи». Чи готові нинішні 
учителі початкових класів до реалізації розвивальних функцій? Чи 
готують їх до цієї дуже складної і відповідальної роботи спочатку у 
вищих педагогічних заходах освіти, а потім на методичних об’єднанням, 
курсах підвищення кваліфікації учителів? Питання риторичне, воно 
потребує вивчення, відповідних досліджень. Всі учителі першого класу 
проходили випереджувально курсову перепідготовку і це правильно. 
Однак на наше запитання: «Що нового засвоєно вами з методик 
навчання, освітніх технологій загалом, з основних підходів до освітнього 
процесу (діяльнісний, компетентнісний, диференційований, 
аксіологічний)?», здебільшого називалися ранкові зустрічі, ноутбуки, 
елементи інтеграції змісту, нові навчальні плани, право обирати один із 
двох тощо. Названі елементи нової початкової школи є потрібними, але 
чи вирішальними? 
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Василь Олександрович зазаначив, що «розумове виховання далеко  
не те саме, що набування знань. Хоча воно неможливе без освіти, як 
зелений листок неможливий без сонячного променя, однак виховання 
розуму не можна ототожнювати з освітою, як зелений листок – із сонцем. 
Педагог має справу з мислячою матерією, здатність якої в роки дитинства 
сприймати і пізнавати навколишній світ значною мірою залежить від 
здоров’я дитини. Ця залежність дуже тонка і важковловима. Вивчення 
внутрішнього духовного світу, особливо їх мислення, – одне з 
найважливіших завдань учителя». 

Порозмірковуємо, як домогтися оптимального розумового 
розвитку учнів у початковій школі, якими засобами і напрямами можна 
досягати цієї, на наш погляд, основної вимоги нової початкової школи. 

Систематизуємо розвивальний компонент освітнього процесу у 
початковій школі за трьома лініями.  

Перша лінія – це розумовий розвиток учнів під час вивчення 
програмного матеріалу. Наведемо приклади як дидактично треба 
опрацювати навчальний матеріал, щоб не лише його засвоювати, а й 
розвивати учня. 

Великі можливості для розумового розвитку мають уроки 
української мови. На цих уроках розвиваються не лише усне і писемне 
мовлення, культура мовленнєвого слова, а й спостережливість, мислення 
і пам'ять. 

Наприклад, вправа 106 з підручника «Українська мова. 3 клас» 
(автори: М.О.Захарійчук, А.І.Мовчун) спонукає учнів ж лише прочитати 
прислів’я (наприклад, «Розум без книжки, що птах без крил»), а й, 
абстрагуючись від його змісту, проявити глибокі аналітичні функції і 
подати різне розуміння зазначеного прислів’я. добре, що автори 
підручника подають чимало текстів казок, які виконують і виховні 
завдання, і розвивальні функції, і мовні завдання. Наприклад, прочитайте 
вправу 107 і: 

 доберіть заголовок; 
 дайте відповідь на запитання ображених парт, розкажіть, як ви 
бережете свої парти; 
 перекажіть текст, уникаючи повторів слів. 
Щоб дібрати заголовок учням потрібно проявити елементи синтезу 

і цілісно уявити текст казки, а потім визначити головну думку і 
запропонувати назву казки з одного, двох слів, яка б відображала основну 
сутність казки. 

Розвивальний аспект цієї вправи буде повноцінним, якщо вчитель 
не лише вимагатиме від учнів відповідати на поставлені запитання, а й 
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вестиме їх цієї дорогою, тобто вчитиме учнів цілісно сприймати текст 
(синтез), виділяти головну думку, акумулювати її одним або кількома 
словами. 

Вправа 112 вимагає скласти за зачином і кінцівкою розповідь, 
використавши малюнки й словосполучення з довідки. Вправа 
різнопланова, дозволяє розвивати і увагу, і спостережливість, і пам'ять , і 
усне мовлення. Дуже часто вчителі на уроках поспішають, не дають 
учням достатньо часу на спостереження за малюнками, не спрямовують 
їхньої уваги на порівняння малюнків, на їх співставлення, 
запам’ятовування поданих словосполучень, щоб їх використати в усній 
розповіді. Зверніть увагу, що в цій і багатьох інших подібних вправах у 
цьому підручнику спочатку дають розвивальні завдання, а опісля – мовні 
(Випишіть виділені слова з довідки. Позначте в них основу та 
закінчення). 

Під час розвитку мислення потрібно вчити учнів порівнювати. Такі 
завдання виконує вправа 127: «Прочитайте і спишіть словосполучення. 
Порівняйте вимову наголошених і ненаголошених звуків у підкреслених 
словах» (Кленовий листок – листя клена. Весняна земля – теплі весни. 
Вишневий цвіт – зелена вишня). На жаль, у підручнику мало завдань для 
розвитку тих чи інших мислитель них операцій. 

Не менше можливостей для розумового розвитку учнів мають 
уроки літературного читання, на яких школярі не лише вчаться читати, 
розповідати зміст прочитаного, відповідати на поставлені запитання і 
ставити запитання, визначати тему твору, ділити його на логічно 
завершені частини, складати план тощо, а й вчаться порівнювати (образи, 
твори тощо), аналізувати зміст, узагальнювати і систематизувати тощо. 
Крім того, розвиваються пам’ять і увага, воля і характер. Наприклад, на с. 
8, 9 підручника «Читанка. ІІ клас» (автор В.О.Науменко) пропонується 
учням порівняти дві пісеньки «Іди, іди, дощику» та вивчити напам’ять ту, 
яка найбільше сподобалась. А на с. 20, 21 – порівняти скоромовки Панаса 
і Гриця» (Улас в нас , а Панас у вас. Ніс Гриць пиріг через поріг, став на 
горіх, упав на поріг), а на с. 25, 26 потрібно прочитати щедрівки 
(«Вилетів сокіл з Києва на двір» і «Сійся, родися») і визначити, що в них 
є спільного. В підручнику є чимало загадок, завдань для складання казок, 
загадок за поданими малюнками. Потрібно лише вчителю надавати 
необхідні пріоритети у розвитку в учнів відповідних психічних 
компонентів. 

Уроки математики у І класі за підручником Ф.М.Рівкінда та 
Л.В.Ольшинської мають розвивальний характер. За допомогою малюнків 
(с. 4–11) автори підручника допомагають учням зрозуміти сутність слів: 
«зліва», «справа», «ближче», «далі», «високий», «низький», «перший», 
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«другий» тощо, вводять поняття множини. Вправи, які супроводжують 
малюнки, розвиватимуть в учнів увагу, уяву, образне мислення, якщо їх 
на це відповідним чином спрямувати. Наприклад, вправу 3 на с. 11 можна 
поглибити: дати можливість  учням 10с спостерігати за малюнком, щоб 
встановити, яких кухонних приборів є менше, ніж потрібно (розвиток 
спостережливості, мимовільної уваги). Деякі вправи випереджують час. 
Наприклад, на с. 9: «Які числа відповідають множникам, зображеним на 
малюнках?» Йдеться про числа 7, 4 і 1. Однак чисел учні  ще не вчили. 
Звичайно, кожна дитина, вступаючи до школи, вміє лічити до 10 і більше. 
Проте, якщо послуговуватися принципом наступності, то краще 
використовувати вправи-малюнки, виконання яких не потребує лічити 
предмети, порівнювати числа тощо. Великий розвивальний потенціал 
містить вправа 6 (Миколка вищий за Василька, але нижчий за Гліба. Хто 
вищий – Василько чи Гліб?). Спочатку можна дати завдання дітям 
уявити, хто вищий, а потім, – виконавши відповідний малюнок. 

Перехід від групи (множини) предметів до їх кількісного виразу – 
числа і його писемного запису вводиться методично правильно. Цей 
процес супроводжують геометричні елементи знань (пряма, промінь, 
відрізок, трикутник тощо). Однак, чи потрібно давати їм визначення? На 
наш погляд, у І класі це передчасно. Тим більше це дає підстави учителям 
вимагати від учнів їх заучування напам’ять , тобто домінуватиме освітній 
компонент над розвивальним. У підручнику є спеціальні розвивальні 
вправи. Наприклад, вправа 4 на с. 23 (хто з ким розмовляє по телефону) 
розвиватиме і спостережливість, і увагу. Однак спеціальних 
розвивальних вправ у підручнику для І класу замало. 

Добре, якщо вчителі використовуватимуть для розумового 
розвитку учнів додаткові джерела, наприклад, навчальний посібник 
«Планета міркувань» О. Гісь. 

Як уже зазначалося вище, велику роль у розвитку мислення учнів 
відіграє розв’язування задач. Однак розв’язування задач не потрібно 
розглядати як самоціль, як підготовку до написання контрольної роботи. 
В таких випадках вчитель намагатиметься розв’язувати  якомога більше 
задач. Принцип, якщо вчитель розв’яже багато задач на уроці, то вони 
краще напишуть контрольну роботу, дидактично неправильний. Основне 
завдання текстових задач – розвивати мислення учнів, тобто вміння 
аналізувати умову, знаходити відомі і невідомі величини, взаємозв’язки 
між ними. На основі аналізу укладати план дій і лише тоді розв’язувати 
задачу. Тому процес розв’язування задачі потрібно поділити на три 
частини: 

 усвідомлення умови задачі, тобто з’ясувати сутність кожного 
слова, кожної величини; звісно, що під час читання умови задачі 
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учень не може думати як прочитати те чи інше слово, він повинен 
читати реченнями і вловлювати (розуміти) сутність кожного слова, 
речення і умови задачі загалом. Хай кожний вчитель подумає, 
скільки треба прочитати задач, щоби учні навчилися  
усвідомлювати її зміст. І не треба поспішати  розв’язувати задачу; 
 осмислення умови задачі, з’ясувати відомі і невідомі величини 
в умові задачі і взаємозв’язки між ними. Наприклад, розв’язуючи 
задачі на зустрічний рух, вчитель мав би з учнями з’ясувати: 
взаємозв’язок між часом, швидкістю і шляхом при рівномірному 
русі тіла ( , , ). Потім з’ясувати, що під час 

зустрічного руху два тіла, які вийшли з пунктів  і  з 
швидкостями відповідно  і , рухатимуться до зустрічі 
протягом одного й того ж часу . Якщо відстань між пунктами  і 

 – , тоді . Перш ніж перейти до буквених 
узагальнень, потрібно перед тим зазначене осмислити, 
використавши числові дані. На прикладі найпростішої задачі на 
зустрічний рух (відстань між містами  і  140 км, назустріч з 
міста А до міста В виїхали два автомобілі зі швидкістю відповідно 
80км/год і 60 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться? 
Потрібно осмислити з учнями дві речі: чому автомобілі до зустрічі 
рухатимуться протягом одного й того ж часу?; чому назустріч 
автомобілі рухатимуться зі швидкістю, яка дорівнює сумі їх 
швидкостей?; 
 на основі усвідомлення і осмислення умови задачі укладаємо 
загальний план розв’язку: 

а) знайти сумарну швидкість руху автомобілів до зустрічі; 
б) шлях між містами  і  поділити на сумарну швидкість 
автомобілів. 

Задачу можна і не розв’язувати, особливо, якщо числові дані 
потребують переходу до однієї одиниці вимірювання або громіздких 
обчислень. За допомогою такого прийому (усвідомлення і осмислення 
умови задачі, складання плану розв’язування) розвивається вміння 
аналізувати, синтезувати, узагальнювати і складати план розв’язування 
задачі, тобто ті компоненти логічного мислення, без яких не можна 
розв’язати жодної задачі. І лише тоді, коли сформуємо в учнів вміння 
логічно мислити, можна приступати до цілісного розв’язування задачі. 
Тоді перші три етапи розв’язування задачі (усвідомлення і осмислення 
умови задачі, складання плану розв’язку) проходитимуть швидко, 
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основна увага концентруватиметься на власне розв’язуванні, задачі, 
перевірці правильного розв’язку. 

Вчитель повинен використовувати принцип: від простого – до 
складного, від складного до ще складнішого. Тобто спочатку потрібно  
розглядати найпростіші задачі того чи іншого типу, так легше усвідомити 
і осмислити з учнями умову задачі, її новизну, розвивати аналітико-
синтетичні здібності, вміння узагальнювати і складати план дій. 
Оволодівши названими вище елементарними функціями можна 
ускладнювати умову задачі. Тут може виникнути  питання: чи на етапі 
формування аналітико-синтезуючих та узагальнюючих функцій 
використовувати лише однотипні задачі, наприклад, задачі на зустрічний 
рух чи перемішати з іншими типами (наприклад, на рух в одному 
напрямі; рух за течією і проти течії тощо). Очевидно, що спочатку 
розвивальні функції бажано відпрацьовувати на задачах одного типу, а 
потім включати й задачі інших типів. Тим самим ви перевірите якість 
сформованих розвивальних функцій. 

Вчителям початкових класів важливо збагнути, що текстові 
задачі різних типів розв’язуються на уроках математики першочергово 
для розвитку інтелектуальних сил дитини, причому, якщо навчальний 
матеріал з часом стирається з пам’яті, то розвинуті інтелектуальні 
вміння (порівнювати, співставляти, аналізувати, синтезувати, 
узагальнювати, систематизовувати тощо) залишаються з дитиною на 
все життя і допомагатимуть їй розв’язувати різні життєві проблеми 
вдома і на роботі. Але перш за все розвинутий інтелектуальний 
інструментарій допоможе учням у наступних класах засвоювати нові, все 
складніші, дози навчального матеріалу. 

Дуже добре, що у підручниках з математики (1-4 класи) 
пропонується для розв’язування чимало різних типів задач. 
Розв’язування задач різних типів – це ще й урізноманітнення видів 
діяльності на уроці, які знімають розумову втому учнів. Крім того, задачі 
різних типів поглиблюють інтелектуальний розвиток учнів. Тому, коли  в 
ІІ класі вперше вводиться поняття периметра, то це робиться не для того, 
щоб будь-якою ціною засвоїти поняття периметра і навчити розв’язувати 
відповідні задачі на знаходження периметра, а в першу чергу для того, 
щоб розширити змістове поле задач для поглиблення розумового 
розвитку дятей. Крім того, уможливлюється поєднати роботу рук і 
розуму: виміряти відповідні сторони і знайти периметр шкільної ділянки, 
класної кімнати, дверей і вікна тощо. Водночас, продовжується процес 
виконання дій додавання і множення з іменованими числами. 

Дуже рано (у 2 класі) вводиться поняття рівняння і знаходження 
невідомої величини у рівнянні. Знову ж таки з розвивальною метою. 
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Тобто для поглиблення взаємозв’язків між компонентами  арифметичних 
дій, а не для того, щоб навчити учнів розв’язувати рівняння І степеня. 
Якщо під час розв’язування рівнянь учні випереджувально не аналізують 
взаємозв’язки між його компонентами, а діють механічно, тоді рівняння 
як вид нових вправ не потрібні. Завдання рівнянь формувати в учнів 
вміння аналізувати, синтезувати і застосовувати відповідні правила, а 
також полегшити розв’язування задач. 

Василь Олександрович стверджував, що «не могло бути й мови 
про хороші знання ні з математики, ні з інших предметів, якби діти не 
навчилися думати, якби процес мислення не змінював мозок». 

Математика має великі можливості для розвитку пам’яті. Це і 
табличка додавання і табличка множення, і правила як знайти невідомий 
компонент з усіх арифметичних дій, і закони додавання і множення, і 
нові терміни тощо. Важливо розвивати логічну пам'ять і вміти її задіяти, 
якщо ті чи інші елементи знань призабулися. Наприклад, якщо учні 
забули як знайти невідомий дільник, достатньо вдатися до конкретного 
прикладу: , отже, . 

Кмітливість є важливою складовою мислительної діяльності, її 
найкраще розвивати за допомогою нестандартних задач. Задачі на 
кмітливість вимагають мислити нестандартно. Наприклад: у дворі ходять 
кури і скачуть кролики, всього 10 голів і 24 ноги. Скільки всього 
кроликів і скільки курей? 

Нестандартність мислення під час розв’язування цієї задачі 
полягає в тому, що учень має прийти до висновку, що задачу слід 
розв’язувати від кролів методом підбору . Якщо 1 кролик і 9 курей, то ніг 
буде 22, якщо 2 кролики і 8 курей, то – 24. 

Важливим для розвитку вміння порівнювати, діяти за аналогією, 
переходити від конкретного до абстрактного є придумування аналогічних 
задач або цілком нових, або змінювати місцями відомі і невідомі 
величини в даній задачі. Наприклад:  

Для розвитку довільної уваги і тимчасової пам’яті можна на кожному 
уроці використовувати такий прийом: записати десять довільних 
двоцифрових чисел. Дати 30с для того, щоб учні спостерігали і 
запам’ятовували їх. Потім, закривши їх , дати завдання учням відтворити їх. 
Об’єкти для спостереження можна змінювати: 10 геометричних фігур, 
десять різних квіток тощо. Добре, щоб такі спеціальні завдання і задачі для 
розвитку тих чи інших психічних компонентів були розміщені у підручнику. 

Друга лінія вправ для психічного розвитку дітей – це підбір 
додаткових вправ і завдань, які не пов’язані із програмним матеріалом. 
Для цього вчитель мусить спільно з батьками або придбати відповідні 
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книжки (наприклад, О.Гісь, І.Філяк. «Планета міркувань». І-ІV, 
Л.І.Білоусова, Н.В.Олефіренко. «Математика, логіка, інформатика». І 
клас), або систематизувати відповідні матеріали з періодичних видань чи 
з Інтернету. Наприклад, газета «Експрес» щотижня на останній сторінці 
програми телебачення на тиждень розміщує такі матеріали. 

Добре було б ці матеріали зшити в зошит для кожного учня, щоб 
не витрачати багато часу на їх використання. Матеріали потрібно 
адаптувати до рівня  розвитку тієї чи іншої типологічної групи дітей.  

І, насамкінець, третя лінія – це спеціальні уроки інтелектуального 
розвитку дітей. Шкода, що для варіативної частини навчальних планів 
МОН України виділяє мало годин: 1год – у І класі і по 2 год у 2-4  класах. 
Тому більше однієї години на тиждень для проведення спеціальних 
уроків всебічного розвитку учнів важко виділити. Для таких уроків 
потрібно мати спеціальні посібники, можна використовувати відповідні 
матеріали із Інтернету, а також відповідне програмне забезпечення. 

Розвиваючи інтелектуально дітей, важливо спонукати їх до 
запитань. Як правило, у дітей на початку навчання виникає чимало запитань 
до вчителя, на які він часто не знає як відповісти. І замість того, щоб самому 
навчатися, шукати відповіді на поставлені учнями запитання вчитель своїми 
репліками («Ти ще не доріс до того, щоб це знати», «Будеш багато знати – 
зістаришся», «Не запитуй будь-що» і т.д.), відбиває бажання у дітей ставити 
запитання. Викладаючи математику у старших класах, використовували 
різні стимули, щоб спонукати учнів запитувати з незрозумілих питань 
(додаткові бали за поставлене запитання, похвала тощо), однак домогтися від 
учнів запитань було дуже важко. Основна причина – у попередніх класах 
учням забороняли ставити запитання учителю. З цього приводу 
В.О.Cухомлинський зазначав: «Де є запитання, там є думка, а де є думка, там 
пам’ять зберігає картини навколишнього світу, закономірності природи». 

Добре, що серед індикаторів уроку у Новій школі 
враховуватиметься стан розвитку в учнів вміння ставити запитання. 
Учнів треба вчити ставити конкретні запитання (репродуктивні, 
евристичні) в різних навчальних ситуаціях (в процесі виконання 
домашніх завдань із записом в кінці домашньої роботи, під час 
актуалізації опорних знань та планового повторення навчального 
матеріалу, у процесі усвідомлення і осмислення навчального матеріалу, 
під час застосування знань тощо). 

Таким чином, успіхи у реформуванні початкової школи 
залежатимуть першочергово від того, на скільки вчителі зуміють 
максимально розвинути інтелектуальні здібності учнів, використовуючи і 
можливості навчальних підручників, і спеціальні вправи для розвитку 
уваги, спостережливості, пам’яті та мислення.  
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професійне майбутнє. 
Зростання можливостей здобуття освіти за кордоном для 

української молоді породжує ряд складних питань в розрізі двох площин: 
абітурієнта(переваги та недоліки освіти за межами Батьківщини, ризики в 
процесі її здобуття, вибір країни та ЗВО тощо) та держави (вплив на 
демографічну ситуацію, зменшення абітурієнтів у вітчизняних ЗВО, 
створення умов для заохочення повернення після закінчення навчання 
тощо). Аналізуючи статистичні дані, можна стверджувати, що з кожним 
роком кількість охочих отримати освітні послуги за межами держави 
збільшується. Згідно з даними аналітичного центру CEDOS число 
українців,що навчалися в іноземних університетах станом на 
2015/2016навчальний рік становило 66 668 осіб, у 2016/2017 н. р. їх вже 
було 77 424 особи, а в 2017/2018 – щонайменше 83 тис., що складає 
близько 8,5% від сумарної кількості тих, хто навчається в ЗВО України та 
за її межами. 

Так куди все-таки їдуть здобувати освіту наші випускники? На 
превеликий жаль, державні органи України не мають відповіді. Проте, 
опираючись на дані міністерств освіти іноземних країн, CEDOS надає 
наступну статистику:2015/2016 н.р. – Польща (30041), Німеччина (9088), 
Росія (6936), Канада (2790), Чехія (2395); 2016/2017 н.р. – Польща 
(33370), Росія (11440), Німеччина (9638), Канада (3425), Чехія (2471); 
2017/2018 н.р. Польща (37780), Росія (11360), Німеччина (9388). Отже, 
аналізуючи дану статистику, можна стверджувати, що найбільшою 
популярністю користуються ЗВО Польщі і динаміка з кожним роком 
зростає. 

Чому саме Польща? Для Польщі, яка переживає глибоку демогра-
фічну кризу, українські студенти є стратегічно важливими, вони легко 
асимілюються та платять за навчання, проживання, а це важливі інвести-
ції. Польські заклади освіти,які сильно відчувають демографічну кризу(в 
період освітнього буму в Польщі було зареєстровано понад 400 ЗВО, 40 
ліквідовані, а 22 знаходяться в процесі ліквідації) будуть і надалі прово-
дити активну рекрутацію в Україні, щоб втримати або навіть наростити її 
обсяги, які складають 55% від усього іноземного студентства. 
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Українці обирають навчання в Польщі з прагматичних причин: 
порівняно з іншими країнами легко вступити на навчання (непотрібно 
здавати ЗНО, в більшості випадків достатньо атестату з школи, 
здебільшого для вступу навіть не потрібно їхати до Польщі); відносно 
низькі витрати на проживання (мінімальна вартість життя студента в 
Польщі становить близько 1000 злотих; ця сума не включає плату за 
навчання); відносно легко працевлаштуватися будучи на навчанні (у 2015 
році половина українських студентів працювала, а ще третина прагнула 
працювати, 36,5% мали постійну роботу); якість життя вища, ніж на 
Батьківщині та значно нижчий рівень корупції тощо. 

Проте є і проблеми, з якими стикаються наші співвітчизники 
підчас навчання:згідно з дослідженням Інституту громадських справ 
(ISP) тільки 49% студентів з України декларують знання польської мови 
на рівні, необхідному для навчання; відчуття самотності через брак 
комунікації з родиною та друзями з України; проблема ксенофобії у 
Польщі безперечно теж має місце, жертвами якої також є студенти (за 
даними опитування Центру досліджень громадської думки (CBOS) в 2018 
році 24% респондентів висловили симпатію українцям, а 40% – 
антипатію); 59% студентів навчаються в Польщі завдяки фінансовій 
підтримці батьків, а 21,8% українських студентів відправили гроші в 
Україну у 2016 році. 

Які перспективи українських студентів після завершення 
навчання? Професійне майбутнє після закінчення навчання в Польщі 
залишається важливим викликом, оскільки вибрані ними факультети 
погано відповідають потребам ринку праці в Польщі та Європейському 
Союзі. Роботодавці, за винятком міжнародних корпорацій, не дуже 
прагнуть наймати іноземців на посадиз високим рівнем кваліфікації через 
побоювання можливих мовних і культурних проблем, також не на 
користь працевлаштуванню українських громадян слугують іміджеві 
ризики працевлаштування іноземців в компанії. У результаті, 
незважаючи на освіту, отриману в Польщі, більшість громадян України 
можуть стати працівниками «другої категорії». 

Реалізації молодих фахівців в Україні з іноземною освітою викли-
кає певні сумніви. Нажаль, в Україні не ведеться облік студентів, які 
повертаються після навчання за кордоном. В суспільстві існує думка, що 
ті, хто вже виїхав на навчання за кордон, навряд чи прагнуть повернутись 
в Україну, проте переважна більшість наших співвітчизників, які після 
навчання залишаються за кордоном, часто зустрічають певні труднощі з 
працевлаштуванням, тому мусять погоджуватись на нижчу оплату праці 
або ж на посади нижчої кваліфікації. 
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ІКТ навички випускників шкіл розглядаються одним з пріоритетів 
середньої освіти у Британії. Тому, освітня політика Уряду протягом 
останніх десятиліть спрямована на впровадження цифрової освіти. В 
умовах цифрової освіти учні є більш активними учасниками навчального 
процесу. Паралельно з курикулумом, орієнтованим на ІКТ, сучасною 
практикою шкіл є використання разом з комп’ютерами і ноутбуками, 
інтерактивних дошок і планшетів. Багато британських шкіл 
використовують їх як частину повсякденного навчання для досягнення 
завдань курикулуму. Дослідження британських учених показали, що 
цифрові технології можуть бути ефективними у викладанні усіх 
предметів, передусім, предметів «ядра» – мови, математики 
науки/природознавства, а також підвищення рівня досягнень школярів з 
цих предметів. 

Британська асоціація освітніх технологій (Naace), що об’єднує 
освітян, програмістів, розробників політики у питанні просування 
цифрових ресурсів в освіту країни, наголошує на важливості ІКТ навичок 
для молоді. ІКТ навички є показником ІКТ зрілості, готовності до життя у 
технологізованому світі. Важливим є створення у навчальних закладах 
відповідного ІКТ середовища – більшість шкіл у Британії вже 
демонструють свою активність у застосуванні ІКТ для організації 
навчального процесу – це надає переваги всім аспектам шкільного життя, 
а також поширюється на громаду. 

Потужний внесок у формування ІКТ навичок у молоді роблять 
соціальні мережі. Результати досліджень британських науковців 
засвідчують, що з розвитком «хмарних» технологій і поширенням 
Інтернету доступ до й використання інформації продовжує невпинно 
розвиватися. Сьогодні звичайним є використання соціальних технологій 
для спілкування, співпраці, поширення думок, обміну ідеями. 

Не менш потужний внесок у формування ІКТ навичок учнів 
роблять технології Web 2.0 та Web 3.0, які застосовуються для створення 
знань. Саме цей аспект є вирішальним для побудови молоддю кар’єри у 
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майбутньому – згідно з дослідженням Microsoft, представленим у Bett 
2011, саме такі навички працедавці шукають у потенційних 
співробітників. Багато шкіл Сполученого Королівства розуміють це і 
ефективно використовують в освіті.  

Нова програма з комп’ютерного навчання стартувала у школах з 
вересня 2014 року, зосереджуючись на основах роботи комп'ютерів, 
цифрової грамотності та інформаційних технологій. Програма 
орієнтована на впровадження на всіх чотирьох ключових етапах (поряд з 
англійською, математикою, наукою та фізичним вихованням). Програма 
охоплює усі інновації у галузі ІКТ, що забезпечує реалізацію Урядом 
ІКТ-стратегії. 

Отже, освітня політика у Сполученому Королівства Великої 
Британії та Північної Ірландії є ІКТ-базованою, що є відповіддю на 
потреби сучасного світу, британської економіки і суспільства. Британія 
застосовує комплексний підхід до формування ІКТ навичок у школярів, 
об’єднуючи усі інновації. 
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неформальна освіта.  
Сучасний ринок праці ставить особливі вимоги до професійної 

компетентності фахівця, зумовлює перегляд його власних життєвих 
цінностей, усталених стереотипів, умінь і навичок, наявного досвіду 
тощо. Насамперед, сучасність демонструє запит на якісну діяльність і 
високий рівень професійної компетентності вчителя, який виступає 
рушійною силою змін, потужним ресурсом переходу вітчизняної освіти 
на європейські стандарти. Це, у свою чергу, потребує від української 
освіти переосмислення самої ідеї пожиттєвої освіти, узгодження її 
стратегій з інноваційною культурою професійної діяльності освітян, 
формування нової якості інноваційного середовища у цьому сегменті. 

У Законі України «Про освіту» безперервний професійний розвиток 
визначено як безперервний процес навчання та вдосконалення професійних 
компетентностей фахівців після здобуття вищої та/або післядипломної 
освіти, що дає змогу фахівцю підтримувати або покращувати стандарти 
професійної діяльності і триває впродовж усього періоду його професійної 
діяльності (Стаття 18. Освіта дорослих). Однією із ключових 
компетентностей обґрунтовано навчання впродовж життя. 

Концепт освітнього простору, середовищного підходу досліджували 
Г. Васильєв, Н. Гладченкова, Ю. Колюткін, Л. Новикова, П. Лернер, М. Лях, 
М. Соколовський, В. Ясвін та ін. Належне місце відведено дослідженням 
проблем освітніх і педагогічних інновацій, інноваційного розвитку освітніх 
систем та інноваційних процесів у працях провідних вчених І. Беха, Н. Бібік, 
Л. Ващенко, Л. Даниленко, Д. Пузікова, Г. Щекатунової та ін. 

Післядипломна педагогічна освіта розглядається як одна із 
ключових складових системи безперервної освіти, однак відрізняється від 
вищої освіти органічним поєднанням перепідготовки, підвищення 
кваліфікації з методично-консалтинговими функціями, які закріплені за 
нею в умовах реалізації концепції безперервної освіти впродовж життя 

Ідея безперервного професійного розвитку фахівця знаннєвого 
суспільства спонукала колектив Волинського інституту післядипломної 
освіти до спільного наукового пошуку у межах науково-дослідної роботи 
з теми: «Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього 
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середовища післядипломної освіти» (Державний реєстраційний номер 
011U004439). Системна робота колективу дозволила узагальнити та 
обґрунтувати сучасні напрями безперервного професійного розвитку 
фахівців в епоху змін, зокрема проблем освіти дорослих як 
соціокультурного феномену, професійного розвитку педагога Нової 
української школи, науково-методичних засад професійного розвитку в 
умовах неформальної та інформальної освіти, психологічного супроводу 
професійного розвитку фахівців тощо. 

На основі аналізу досвіду роботи обласних інститутів післядипломної 
педагогічної освіти встановлено, що такі заклади є унікальними. ОІППО 
функціонують як установи, які комплексно поєднують навчання дорослих та 
забезпечують науково-методичний супровід реформування освіти в області, 
забезпечують формування інноваційного освітнього простору регіонів. 
Зокрема, Волинський ІППО, як інституційна установа регіональної системи 
післядипломної освіти забезпечує: 

 створення умов для постійного підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, неперервного розвитку професійної 
компетентності фахівців; 
 науково-методичний супровід модернізації регіональної 
системи освіти, реалізації державних та регіональних програм; 
 участь закладів освіти, педагогів у інноваційних освітніх 
проектах, програмах національних та міжнародних організацій; 
апробацію нових програм, підручників, посібників та іншої 
навчальної та навчально-методичної літератури та інше. 
 прогнозування інноваційного розвитку регіональної системи 
освіти за результатами моніторингових досліджень; проведення 
прикладних наукових досліджень в сфері післядипломної, 
загальної середньої освіти; 
 створення інформаційного середовища післядипломної 
педагогічної освіти області; координацію діяльності районних 
(міських) методичних кабінетів(центрів) та їх інноваційний 
розвиток в контексті адміністративної реформи;  
 організацію науково-методичного супроводу роботи з 
обдарованими учнями, проведення всеукраїнських предметних 
олімпіад, тренувально-відбіркових зборів, конкурсів з розвитку 
творчої обдарованості тощо.  
Відтак, актуальність даної проблеми зумовлена сучасними викликами 

суспільства й освіти, модернізацією системи післядипломної педагогічної 
освіти, потребою в удосконаленні існуючого науково-методичного забезпечен-
ня професійного розвитку педагогічних працівників упродовж усього життя. 
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сестринської  справи, первинна профілактика ВІЛ-інфекції. 
Сутність проблеми, стан її дослідження. Компетентнісний підхід 

до навчання в нашій державі розглядається у Національній доктрині 
розвитку освіти (2002 р.), у Законах України «Про освіту» (2017 р.), «Про 
вищу освіту» (2014 р.), у Державній програмі «Вчитель» (2002 р., 
2011 р.), як один із підходів до оцінювання ефективності професійної 
підготовки студентів.  

Актуальність проблеми ВІЛ-інфекції на сучасному етапі пов’язана 
з серйозними наслідками для молоді (переважна більшість ВІЛ-
інфікованих – це молодь від 15 до 24 років – студентський вік). 
Вирішення проблеми первинної профілактики (ПП), а, відповідно, – 
професійної організації її проведення, вимагають виховання 
компетентного фахівця з організації ПП ВІЛ-інфекції серед студентської 
молоді.  

Однак, аналіз наукової психолого-педагогічної літератури вказує, 
що на даний час проблема компетентнісного підходу у професійній 
підготовці майбутніх фахівців сестринської справи (МФСС) до 
організації ПП ВІЛ-інфекції серед студентської молоді не була 
предметом самостійного наукового дослідження. А тому метою статті 
є дослідження сутності компетентнісного підходу у професійній 
підготовці майбутніх фахівців сестринської справи до організації 
первинної профілактики ВІЛ-інфекції серед студентської молоді. 

Методологія, методи та дослідницькі інструменти. Для 
досягнення поставленої мети й реалізації поставленого завдання було 
використано комплекс взаємозв’язаних методів дослідження: теоретичні 
– аналіз, синтез, індукція, дедукція, систематизація, порівняння, 
узагальнення та власний 20-річний досвід роботи керівника клубу 
«АнтиСНІД» ХБМК.  

Формування професійної компетентності МФСС до організації ПП 
ВІЛ-інфекції серед студентської молоді забезпечується шляхом 
впровадження компетентнісного підходу, який передбачає підготовку 
такого спеціаліста, який опанував необхідні знання, уміння, навички 
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творчої діяльності, має відповідний світогляд та ерудицію, 
інтелектуальний рівень, набув навичок самоосвіти, в якого сформовані 
професійні якості, моральна, естетична, екологічна культура. 

Опираючись на засади компетентнісного підходу для оцінювання 
ефективності  професійної підготовки МФСС до організації ПП ВІЛ-
інфекції серед студентської молоді, на нашу думку,  критеріями 
готовності їх до даного виду діяльності є володіння системою 
компетенцій у цій галузі. Це знання, вміння, навички, прагнення, мотиви, 
інтереси, здатність і готовність майбутнього фахівця сестринської справи 
до використання їх в організації первинної профілактики ВІЛ-інфекції 
серед студентської молоді. 

Професійну компетентність МФСС у контексті дослідження ми 
розглядаємо як поєднання ключових, базових і спеціальних компетенцій. 
Інтеграція цих компетенцій сприяє розвитку професійно компетентної, 
гармонійної, соціально-активної особистості – МФСС, який готовий до 
організації ПП ВІЛ-інфекції серед студентської молоді.  

Компетентнісний підхід у підготовці МФСС на перше місце 
висуває не поінформованість з проблеми ВІЛ-інфекції, а його уміння 
вирішувати проблему, вимагає підготовки високопрофесійного 
майбутнього фахівця, що вміє використовувати оригінальні методи 
роботи, вести пошукову діяльність, працювати з інформацією, 
моделювати, приймати рішення в різних умовах, має творчу ініціативу, 
стійкі пізнавальні інтереси, розуміє особистісну і суспільну значущість в 
організації ПП ВІЛ-інфекції серед студентської молоді. 

Такий підхід у підготовці МФСС до організації первинної 
профілактики ВІЛ-інфекції є особистісно-орієнтованим і діяльнісним.  

Висновки та результати дослідження. Підготовка МФСС, який 
відповідав би вимогам сучасної медицини, має бути 
конкурентноспроможною на європейському ринку праці, а МФСС – 
індивідуально розвиненою людиною, яка здатна самореалізуватися у 
ринку праці, за умови розвитку його професійної компетентності на 
основі компетентнісного підходу.  

Сучасний підхід до організації ПП ВІЛ-інфекції серед студентської 
молоді МФСС ми базуємо на компетентнісній основі. Компетентнісний 
підхід є методологічним підґрунтям у професійній підготовці МФСС до 
організації первинної профілактики ВІЛ-інфекції серед студентської 
молоді. Реалізація компетентнісного підходу у навчальному процесі 
медичних коледжів а, зокрема, у професійній підготовці МФСС до 
організації ПП ВІЛ-інфекції, передбачає високу готовність майбутнього 
фахівця до самостійної роботи у професійній діяльності. Тому проблема 
дослідження є актуальною та перспективною.      
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Варіативна та інваріантна складові структури діяльності 
освітнього закладу містять глибокий потенціал для розвитку предметної 
читацької та ключової інформаційно-цифрової компетентності школярів 
на уроках української і зарубіжної літератури та на заняттях літературних 
курсів за вибором. 

Творчі педагоги у шкільній практиці широко застосовують 
можливості сайтів LearningApps.org (інтерактивні вправи), ThingLink 
(інтерактивні картинки), Simpol (сервіс опитувань), Padlet (інтерактивна 
дошка), Glogster (інтерактивні плакати), ресурси платформи CourseHero, 
використання яких відповідає освітнім та життєвим інтересам сучасних 
учнів, а, отже, підвищує ефективність уроків літератури. 

Продуктивною альтернативою традиційним методам і прийомам 
організації освітнього процесу на уроках літератури в профільній школі є 
хмарні технології, використання яких розширює можливості 
індивідуального та колективного інтерактивного навчання. Активне 
застосування в освітньому процесі хмарних технологій передбачає 
створення вчителями-словесниками власного онлайн-простору. Учені-
методисти виокремлюють такі види уроків української і зарубіжної 
літератури в профільній школі з використання хмарних технологій, як 
урок-Skype-a-thon, урок-екскурсія віртуальними музеями/театрами, урок-
панорама читацьких блогів, стрім-інтерв'ю чи творча презентація, урок 
іnsta-вернісаж, літчат-урок, урок-веб-квест, урок-літературна 
геомаршрутизація, медіаконструкторська арт-майстерня тощо. 
Слушними також є рекомендації щодо практикування й інших 
інноваційних видів навчальної діяльності, зокрема медіадизайних 
розмальовок, спойлерантиципації тексту, Instagram-вернісажів, форумних 
літературних дискусій, самоконтролю в електронних органайзерах, 
рефлексійного ведення читацьких блогів, челендж-змагань на 
літературній основі, оформлення соціальних сторінок письменників чи 
персонажів тощо. 
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Органічним складником освітнього процесу є оцінювання 
навчальних досягнень учнів. Методично правильна організація 
освітнього процесу дозволяє диференціювати такі поняття як оцінювання, 
перевірка і контроль, переорієнтувати систему оцінювання із каральної 
площини в заохочувальну, стимулюючу. Вказуємо на дещо 
обмежувальний характер розуміння оцінювання як такого, що 
«…передбачає систематичне й об’єктивне визначення рівня навчальних 
досягнень учнів відповідно до програмових вимог. …Результати 
контрольно-оцінної діяльності мають виховне значення. Об’єктивно і 
методично правильно організований контроль розкриває невикористані 
резерви, можливості дитини, стимулює учнів до систематичної 
наполегливої праці, зумовлює формування важливих якостей 
особистості: відповідальності, здатності до подолання труднощів, 
самостійності», як зазначено в окремих офіційних документах МОН 
України.  

Визначальною тенденцією у шкільній освіті України та країн ЄС є 
підвищення значення формувального оцінювання. Із проблемою 
оцінювання людина часто стикається у повсякденному житті, тож 
потребує усвідомлення критеріїв і норм, за якими ї оцінює соціум. Одне з 
головних завдань формувального оцінювання полягає у допомозі учню 
сформувати власні оціночні критерії і зрозуміти сутність критеріїв, за 
якими оцінюються його навчальні досягнення. Саме впровадження у 
шкільну практику формувального оцінювання, створення позитивного 
оціночного клімату в класному колективі сприяє встановленню 
повноцінного зворотного зв’язку між учителем і учнями, формуванню в 
школярів вміння вчитися та загальної культури оцінювання вчителів.  

Вбачаємо потенціал у використанні електронних освітніх ресурсів 
для формувального оцінювання. Так, у процесі профільного літературно-
го навчання, зокрема на заняттях літературного спецкурсу «Шедеври 
модернізму: вивчення української і зарубіжної літератури у мистецькому 
контексті», пропонуємо учням творчі завдання, виконання яких 
передбачає розуміння художньої специфіки творів модернізму. 
Результати виконання завдань учні можуть оприлюднити на власних 
сторінках у хмарному середовищі у формі буклетів і бюлетенів (створені 
в програмі «Publisher»), мультимедійних презентацій (програма 
«PowerPoint»), паспортів літературних героїв, відеокліпів, блогів 
літературних персонажів. Ефективними формами опитування (взаємо-
опитування) та перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу 
вважаємо організацію окремих етапів занять спецкурсу або ж занять 
певного типу в цілому із використанням QR-коду, ресурсів опитуваль-
ників на електронних платформах «Mentimeter», «Socrative» тощо.  
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Зокрема звернення до ресурсів Mentimeter дозволяє фіксувати 
загальну думку класного колективу, виявляти знання учнів із певного 
питання в режимі реального часу за через мобільні телефони або ж інші 
цифрові пристрої. Онлайн-сервіс Socrative дозволяє проводити 
оперативне тестування за допомогою різноманітних мобільних пристроїв. 

Отже, технології формувального оцінювання в освітньому процесі 
із використанням електронних ресурсів, зокрема на заняттях 
літературних курсів за вибором, суголосні з навчальними та життєвими 
інтересами сучасних школярів, дозволяють підтримувати психологічну 
рівновагу учнів та об’єктивно оцінювати рівень сформованості та 
розвивати як предметну читацьку, так і ключову інформаційно-цифрову 
компетентності учнів. 
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технології, діти з особливими потребами.  
На сучасному етапі розвитку освіти Канади все більшого 

поширення набуває інклюзивне навчання дітей з особливими потребами 
у школах. Зазначимо, що діти з особливими освітніми потребами, які 
залучені до інклюзивного середовища, повніше реалізують свій потенціал 
у навчанні, аніж їхні однолітки, котрі перебувають дома. З метою 
успішної реалізації інклюзивної освіти на допомогу вчителям було 
введено посаду асистента. Вперше помічники вчителя працювали у місті 
Мічиган з 1953 р. для виконання різних ролей у навчальному процесі. 
Їхня підтримка вчителям була дуже доцільна і значно збагатила освітній 
досвід дітей. 

У Канаді професійна підготовка асистентів вчителів здійснюється у 
закладах освіти, які пропонують програми різної тривалості та 
наповненості курсами. Дослідження показали, що асистенти можуть 
навчатись лише 1 рік, здобувши при цьому сертифікат, якого достатньо 
для того щоб влаштуватись на роботу. З метою ґрунтовного аналізу 
професійної підготовки асистента вчителя та використання 
інформаційних технологій як важливого компонента, нами було 
визначено у яких навчальних закладах відбувається підготовка асистентів 
вчителів.  

За допомогою методів емпіричного та теоретичного дослідження, 
ми проаналізували навчальні програми підготовки асистента у різних 
провінціях Канади і стверджуємо, що більшість з них мають у своїх 
програмах такі курси, як «Технології освіти», «Допоміжні та адаптивні 
технології навчання», «Інформаційні технології», «Рівень побудови 
навичок клавіатури 1», «Основи інформатики», «Microsoft Excel Level 2», 
«Microsoft PowerPoint Рівень 1», «Microsoft Word Рівень 1», «Microsoft 
Word Рівень 2», «Windows Level 1», «Microsoft Excel Level 1» та «Вступ 
до освоєння клавіатури». 

Розглянемо навчальну програму підготовки асистента вчителя 
початкової школи Академії навчання та кар’єри, провінція Едмонтон. Ця 
програма розрахована на підготовку працівника, який уміло зможе 
допомагати вчителю з комп’ютерними технологіями. 
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До прикладу, курс «Windows Level 1» охоплює основні поняття та 
особливості Windows 10, а також а функції які найчастіше 
використовуються. Курс навчить студентів виконувати основні операції, 
таких як відкриття додатків, використання довідки та вимкнення 
комп’ютера. Крім того, майбутні асистенти засвоять як налаштовувати 
облікові записи користувачів, створювати та використовувати спеціальні 
клавіатурні скорочення. Курс також надасть практичний досвід щодо 
підключення, використання та оновлення пристроїв, використання File 
Explorer для керування файлами та папками, а також навігації в Інтернеті 
за допомогою різних браузерів, включаючи Internet Explorer і Microsoft 
Edge. 

У процесі вивчення курсі «Microsoft Excel Level 1» студенти 
навчаються створювати та керувати робочими листами та файлами 
робочої книги; вводити дані і створювати базові формули для виконання 
розрахунків. Вони навчаються редагувати та керувати вмістом комірок, 
змінювати структуру робочого листа, переглядати та форматувати листи, 
а також використовувати попередньо визначені функції Excel. 

Доцільним, на нашу думку, є введення курсу «Вступ до освоєння 
клавіатури». Цей курс призначений для осіб, які не мають вмінь 
працювати з клавіатурою. Мета полягає в тому, щоб навчити студентів 
майстерності у використанні клавіатури необхідної для вивчення інших 
комп'ютерних програм і навичок на робочому місці. Курс починається з 
огляду основ використання комп’ютера. Студенти дізнаються про 
компоненти комп'ютера і клавіатури. 

Отже, швидкий поступ розвитку інформаційних технологій 
вимагає відповідної бази знань та якості освіти від всіх без винятку 
працівників освіти, зокрема асистентів вчителя. Тож головною ознакою 
демократичної зрілості суспільства тієї чи іншої країни є ступінь його 
відповідності сучасним викликам. Впровадження інформаційних 
технологій і комп’ютерних програм у процесі підготовки асистента, 
передбачає наявність широкого вибору програм з різних навчальних 
дисциплін, які б мали не лише корекційну, а й навчальну мету, 
удосконалювали знання дітей з особливими потребами, вчили їх 
застосовувати у різноманітних, часом неординарних, ситуаціях, чим 
збагачували практичний досвід соціалізації дитини.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ВИЩІЙ 
ОСВІТІ ТУРЕЧЧИНИ  

 
На початку ХХІ ст. у Туреччині спостерігається тенденція до 

зростання якісного рівня освіти, що пов’язано із входженням країни до 
світового освітнього простору. Серед цілей реформування вищої освіти 
Туреччини виділено: розвиток бакалаврських і магістерських програм, 
збільшення кількості подвійних магістратур, сприяння мобільності 
студентів, формування чіткої системи кредитів, а також розвиток науки й 
технологій.  

В умовах Болонського процесу й інтеграції системи вищої освіти  
в європейський освітній простір в останні роки все більше уваги 
приділяється вивченню особливостей педагогічної освіти розвинених 
країн. Республіка Туреччина є однією з країн Європи, що динамічно 
розвивається. Турецький уряд як першорядне завдання економіко-
соціального розвитку суспільства висуває створення незалежної та 
гнучкої системи вищої освіти, що забезпечує високу якість підготовки 
фахівців у різних сферах науки, освіти, культури та соціального життя.  
Основними рисами сучасного освітнього простору, у якому Республіка 
Туреччина прагне до демократизації вищої освіти, є: перехід до 
суспільно-державної моделі управління вищою школою, широке 
впровадження відкритого прийому абітурієнтів до вищих навчальних 
закладів, предметна система навчання, яка передбачає широкий вибір 
студентами навчальної програми, рівня освіти, що відповідає власному 
рівню здібностей і можливостей. В Туреччині констатується той факт, що 
розвиток науки й технологій є однією з найважливіших умов її інтеграції 
у світову економічну систему, а забезпечення подальшого економічного 
зростання вимагають, передусім, збільшення кількості 
висококваліфікованих кадрів і потенціалу науково-дослідних структур. 
Так, у Туреччині діє ефективна система управління науково-
технологічною сферою, головним виконавчим органом якої є 
підпорядкована секретаріату Прем’єр-міністра Рада з питань науково-
технологічних досліджень Туреччини. Турецька вища освіта увійшла в 
період радикальних змін з виходом закону № 2547, який набув чинності 6 
листопада 1981 року. В рамках реформи вищої освіти – 20 липня 1982 
року університети були реорганізовані. В Турецькій системі освіти була 
усунута дихотомія університету-академії . На початку ХХІ ст. у 
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Туреччині спостерігається тенденція до зростання якісного рівня освіти, 
що зумовлює певні успіхи й у культурному розвитку цієї країни. Освітня 
система країни знаходиться на шляху пошуку оптимальної відповідності 
між сталими традиціями турецької вищої школи та новими викликами, 
які пов’язані з входженням країни до світового освітнього простору.  

У 2004 році в Лісабоні турецьким урядом підписано Конвенцію 
про визнання кваліфікацій, згідно якої дипломи вищих навчальних 
закладів Туреччини не підлягали процедурі нострифікації у європейських 
країнах, а також було пожвавлено обмін студентами, аспірантами й 
викладачами між європейськими та турецькими університетами. На 
сьогодні в Туреччині відбувається активне реформування вищої освіти, 
серед цілей якого – розвиток бакалаврських і магістерських програм, 
збільшення кількості подвійних магістратур, сприяння мобільності 
студентів, формування чіткої системи кредитів, а також розвиток науки й 
технологій. Систему освіти в Туреччині потрібно реструктурувати з 
метою підвищення інтересу молоді до науки, технологій та інновацій. 
Для цього слід збільшувати кількість науково-технічних підприємств, 
підтримувати інформаційні технології й концентрувати зусилля на 
інноваційних проектах, що, у свою чергу, потребує підвищення рівня 
освіти, культури, збору інформації та кадрів. Такі проекти реалізуються 
університетами й достатньо фінансуються державою. Варто відзначити 
також факт активної інформаційної кампанії Турецької Республіки в 
галузі освіти з метою приваблення іноземних студентів із суміжних 
регіонів, особливо з тюркських держав СНД.  

Отож, важливими змінами у системі вищої освіти Туреччини, що 
допомогло її інтегруватися у світовий освітній простір було: створення та 
розвиток теорій вищої освіти, підготовка коротко та довгострокових 
планів з підготовки викладачів і забезпечення ефективного використання 
ресурсів, що виділяються університетам; забезпечення  досягнень між 
університетськими об’єднаннями, інтеграціями; врахування потреб 
університетів, навчально-виховних програм, дослідницької діяльності, 
обладнання та інших об’єктів; дослідження та оцінювання щорічних 
рапортів університетів; визначення потенціалу університетів шляхом 
вивчення кількості студентів, що приймаються до кожної освітньої 
програми;  представлення своїх думок та пропозицій щодо відкриття 
установ вищої освіти з приватних фондів до Міністерства освіти. 

І тому на сьогоднішній день турецька вища освіта відповідає рівню 
кращих західноєвропейських та американських університетів.  
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СТРАТЕГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИХ 

ПЕДАГОГІВ  
 
У жодній з професій характер людини, її цінності та переконання, 

особистісні якості, світогляд не мають такого важливого значення, як у 
професії педагога. Тому стратегію професійної діяльності фахівців 
дошкільної освіти в сучасних умовах визначає аксіоцентризм, що 
спрямовує процес виховання на цінності. Завдання педагога – ввести 
вихованця до світу культури через пізнання і прийняття цінностей, які 
вона пропагує. Відтак у світі цінностей дитина є їхнім відкривачем, а 
педагог – його провідником. Тобто, вихователь є посередником між 
світом цінностей, культури та дітьми. Від його переконань та пріоритетів 
залежить не тільки самопочуття вихованця, але і функціонування 
освітньої системи в цілому. Саме ціннісні орієнтації детермінують 
відношення до світу, самого себе, професії. Будучи сприйнятими і 
привласненими дошкільним педагогом особисто, вони слугують 
показником професійної спрямованості та особистісно-професійного 
розвитку. 

Реалізувати формування ціннісних орієнтацій майбутнього 
педагога має професійно-педагогічна освіта. На її зміст сьогодні 
впливають цінності європейської освіти (якість, мобільність, 
привабливість, демократія, людиноцентризм, толерантність, 
миролюбство, екологічна безпека, дотримання прав людини, 
солідарність, ідентичність, мультикультуралізм, професіоналізм, 
громадянськість) та гуманістичні цінності самої професії (духовність, 
моральність, любов, повага, терпіння, свобода, співчуття, справедливість, 
знання, компетентність, особистісна орієнтація, дитиноцентризм). 

Науковці висвітлюють співвідношення понять «педагогічні 
цінності» та «професійні ціннісні орієнтації» педагога, розрізняючи їх як 
загальне (суспільне) й індивідуальне (особистісне). Цінність – об’єктивна 
категорія, а ціннісна орієнтація – суб’єктивна. Відтак, формування 
ціннісних орієнтацій педагога-професіонала відбувається у взаємодії 
«двох полярностей у єдиному полі – особистості і професії, які 
обумовлюють розвиток одна одної». Таким чином, суть педагогічної 
аксіології окреслюється специфікою освітньої діяльності, її соціальною 
роллю і можливостями творення ідеалу особистості.  
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Досягнення особистісно-орієнтованих цілей передбачає 
спрямування професійно-педагогічної діяльності на глибоке розуміння 
дитини. Дитина – вища цінність, центр освітнього процесу, в якому 
дошкільний педагог допомагає їй стати автономною, самостійною, 
незалежною, компетентною. Це діяльна, незалежна, творча особистість, 
що володіє неповторним внутрішнім світом. Збалансованість інформації 
щодо характеристик вихованця дає змогу педагогу визначати методи й 
прийоми роботи, підібрати технології впливу. Важливим є його 
особистий авторитет від якого залежить дієвість засобів виховання. Тому 
вихователь повинен знати дитину, вміти «служити» їй. Водночас, лише 
наукові знання про дитину не є достатніми. Уявлення про ідеального 
педагога характеризується чималою кількістю якісних показників. 
Найголовніші з них: розуміння натури дитини; моральність як зразок 
поведінки для вихованців; доступність виховних методів (методичність) 
та ін. Аксіологічне значення мають гуманістичні цінності, генетичний 
зв’язок теорії з практикою.  

Реалізація індивідуальних вартостей потреб дитини відповідає 
стратегії пайдоцентризму, коли вихователь є партнером, дослідником, 
приймає дитячу природу, помічає здібності, діє на волю, розвиває 
вроджені сили і розум, пробуджує до духовного життя, сприяє 
самоствердженню. Такі орієнтири «пом’якшують» систему цінностей. 
Щось негативне стає нейтральним, навіть позитивним, «інакшим». 
Вважається, що людина сама встановлює цінності чи вибирає їх. Відтак 
слід готувати до цього, виховувати через критику, забезпечення дитині 
різних прав. 

Не зважаючи на конфронтацію аксіоцентризму та пайдоцентризму, 
слід шукати шляхи їхнього поєднання. Аксіоцентрична стратегія 
визначається реалізацією суспільно-значущих цінностей та 
можливостями творення ідеалу особистості дитини, яка своєю чергою є 
вищою цінністю, центром виховання (пайдоцентрична стратегія).  

Значення для професійної освітньої діяльності має авторитет 
педагога, проблема формування якого в сучасний умовах потребує більш 
детального аналізу і вивчення.  
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ШВЕДСЬКІ УНІВЕРСИТЕТСЬКІ РЕЙТИНГИ: ШВЕДСЬКИЙ 

ОРГАН ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА URANK 
 

Ключові слова: якість вищої освіти,рейтинг, показники, критерії. 
В останні роки, рейтинги стають все більш актуальними, навіть 

якщо це часто питання шведських позицій у міжнародних списках. 
Незважаючи на міжнародну критику щодо достовірності якості рейтингу, 
нові діячі рейтингу з’явилися також у Швеції. З 2000 року, шведські вищі 
навчальні заклади систематично оцінюються і ранжируються на 
національному рівні за чотирма основними діячами.  

Перший діяч – незалежний орган, колишнє шведське Національне 
агентство з вищої освіти (NАHЕ), в даний час Шведський Орган Вищої 
Освіти. Орган оцінює всі предмети та освітні програми за призначенням 
уряду, які пропонують в усіх установах.  

Другий діяч – Urank – приватна комерційна асоціація. З 2007 року, 
Urank опублікував національні рейтинги більшість шведських 
університетів та вищих навчальних закладів в ЗМІ.  

Третій діяч − Торгово-промислова палата Південної Швеції (the 
Sydsvenska Industri-och Handelskammaren) [the Southern Swedish Chamber 
of Industry and Commerce], оцінив і ранжирував якість вищої освіти і 
наукових досліджень, які були спрямовані на промисловість і комерцію з 
2006 по 2009.  

Четвертий діяч – Svenskt Näringsliv [Конфедерація шведських 
підприємств] з 2008 року представив рейтинги вищих навчальних 
закладів, що охоплюють велику кількість предметних областей, на 
інтерактивному веб-сайті у співпраці з приватним сектор. 

У контексті проведення нашого дослідження вважаємо за 
необхідність проаналізувати  рейтинги Шведський Орган Вищої Освіти 
та Urank більш грунтовно. Головна мета систематичного моніторингу 
якості Шведського Органу Вищої Освіти – забезпечити майбутніх 
студентів доступною інформацією щодо порівняння і вибору програм та 
стежити за дотриманням Закону про вищу освіту. Агентство 
застосовувало якісну методологію для оцінки і ранжування, яка 
узгоджується із стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення якості 
в Зоні європейської вищої освіти. 

Друга концепція оцінки якості є ранжування за Urank у 2007 році. 
Його мета – виділити якість вищої освіти за щорічним рейтингом на 



197 
 

основі опитувань і порівнянь гарантованої якості кількісних даних. 
Інформація про якість в освіті спрямована на перспективних студентів, 
ринок праці, громадськість та інших зацікавлених сторін у сфері вищої 
освіти. Асоціація Urank вперше з’явилася 2007 року. Рейтингові списки 
були опубліковані на власному сайті, в журналах і в основних 
національних шведських газетах. Urank представляє себе як незалежну 
асоціацію. Крім загального рейтингу, Urank виробляє чотири широкі 
рейтинги у чотирьох галузях (технологія, наука, гуманітарні науки / 
суспільні науки і медицина), і три спеціалізовані предметні рейтинги 
(програми для бізнесу та економіки, програми для соціального 
працівника і психолога). 

Здебільшого, всі показники рейтингу грунтуються на даних 
офіційної статистики Національного Агентства Вищої Освіти, за 
винятком бібліотечної інформації, яка виходить із Статистичного 
управління Швеції та оцінок студентів, які отримують від опитування в 
Агентстві Вищої Освіти (Studentspegeln (Студентське Дзеркало). 

Додаткові характеристики рейтингів порівняння Національного 
агентства та Urank наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1. Додаткові характеристики: рейтинг 
порівняння Національного агентства та Urank 

Характеристики Національне 
Агентство

Urank 

Визначення якості Закон про вищу освіту і 
Постанова 

Закон про вищу освіту 
і Постанова 

Метод аналізу Якісний Кількісний 
Експерти Некомерційні 

Незалежні групи оцінки, 
викладачі та студенти 

Комерційні 
Незалежні приватні 
суб’єкти рейтингу 

 
На нашу думку, досвід використання індикаторів та критеріїв 

шведських університетських рейтингів, необхідний для удосконалення, 
конкретизації та модифікації критеріїв та показників при складанні 
вітчизняних університетських рейтингів. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АКЦЕНТИ ОСВІТНЬОГО 
ПРОСТОРУ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: ПЕРСПЕКТИВА Й 

РЕТРОСПЕКТИВА 
 

Ключові слова: освітній простір соціокультурний простір школи, 
педагогічний простір. 

Функціонування освітнього простору у світовому та вітчизняному 
вимірах у найширшому розумінні – це сукупність усіх процесів, що 
відбуваються у соціокультурному середовищі усюди, де діють освітні 
організації формального й неформального характеру, інституційні й 
неінституційні, протікають процеси навчання та виховання, взаємодіють їх 
суб'єкти, які самі еволюціонують. У вузькому розумінні освітній простір 
будь якого шкільного закладу зберігає соціокультурні та педагогічні акценти 
широкого простору з усім його глобалізованим  й традиційним контекстом.  

У наукових дослідженнях освітній простір найчастіше розмежовують 
на організаційно-інституційний та суб’єктно-діяльнісний. Контент-аналіз 
трактування поняття освітній простір, повела А. Цимбалару, 
схарактеризувавши механізми його утворення та Н. Касярум; становлення та 
сутність поняття “простір освіти” проаналізував В. Коновальчук; освітній 
простір як місце розгортання педаго-гічних відносин вивчав О. Разуменко, як 
підсистему соціального простору – А. Семенова. Виявлено, що у 
нормативних та концептуальних документах термін освітній простір 
найбільш традиційно характеризують у поєднанні з об’єктним 
означенням та приналежністю – глобальний (світовий) освітній простір, 
міжнародний освітній простір, європейський освітній простір, 
український освітній простір, освітній округ, освітній простір школи, 
освітній простір класу. Соціокультурні та педагогічні акценти 
українського освітнього простору є феноменами самоорганізовуваного 
простору, а тому змінними, детермінованими й такими, що самі де термі-
нують. Метою дослідження є простежити культурні, соціальні та педаго-
гічні акценти освітнього простору у їх історичній ретроспективі, зверну-
ти увагу на їх перспективи, що узгоджуються із тенденціями сучасного 
глобалізованого і конкурентного освітнього середовища, загальною 
динамікою і спрямованістю освітніх змін, реформ освітніх систем. 

Шляхом порівняльно-історичного аналізу розглянуто історичну 
ретроспективу й перспективи українського освітнього простору та 
узагальнено його наступні акценти. 
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Культурні акценти – у специфіку монокультурного, монорелігійного, 
моноідеологічного розвитку, характерну для держав раннього європейського 
Середньовіччя, втрутилася масштабна військово-політична й культурна 
експансія сусідніх народів, що перебували на етапі централізації державної 
влади, а отже змогли ввести у загальний культурний контекст іншомовний 
дискурс, маргіналізувати автохтонний культурний простір. Це детермінувало 
не полікультурні, а асиміляційні стандарти, які охопили структуровані 
відносини підсистеми освітнього простору: цілепокладання, актуальних 
мотивів, змістово-процесуальні, управлінські. З невеликими перервами 
тривалістю у декілька десятиліть іншомовні культурні акценти діяли від 
1240 до 1991 року. Можна прогнозувати, що їх детермінативний ефект буде 
мати місце й надалі, але його специфіка у полікультурному просторі.  

Соціальні акценти освітнього простору є підструктурою усталених 
соціальних відносин, установок, стандартів і, якщо брати за основу стратифі-
кацію – розташування осіб і груп горизонтальними шарами (стратами) за 
критеріями нерівності в прибутках, власності, обсягу влади, престижної 
професії, рівня освіти тощо, то вища, середня і нижча страти історично в 
українському суспільстві були представлені дуже нерівномірно з левовою 
часткою нижчої страти, нетривалими періодами зростання середньої – дана 
ситуація зберігається до сьогодні. Відповідно соціальні акценти фіксувалися 
освітнім рівнем (народна школа, однокласна, дяківка, так званий указ «про 
кухарчиних дітей», пацифікація, русифікація тощо). Сучасна тенденція 
доступу до освіти без будь-яких обмежень, функціонування постіндустріаль-
них, достатньо однорідних «суспільств середнього класу» дуже далека перс-
пектива на фоні соціальної поляризації суспільства. Однак із розвитком ІТ-
технологій за критерієм освіти середня страта має тенденцію до зростання. 

Педагогічні акценти освітнього простору у ретроспективі 
розвивалися в контексті соціального партнерства школи та держави, школи й 
спільноти, школи та сім’ї, виявилися в останні роки в глобальній тенденції 
до формування досвіду партнерства школи-дитини, університету-студента. 
Педагогічний простір сучасної школи є складною, цілісною, відкритою 
системою на ґрунті взаємодії, що самоорганізовується й еволюціонує. 

Розгляд культурних, соціальних та педагогічних акцентів 
освітнього простору української школи у їх ретроспективі дає 
можливість визначити перспективи їх розвитку у контексті 
глобалізованому й інтеграційному та виявити вектори, які мають 
найбільш виразну динаміку: ігнорування громадами ініціативи 
укрупнення шкіл; збереження тенденцій спеціалізації шкіл; розвиток 
ринку додаткових освітніх послуг у різних формах та приватної освіти; 
пріоритет до отримання освіти, яка має більші ринкові перспективи. 
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ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВА ІОС ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ 

 
Ключові слова: інформаційно-освітня система закладу, вища 

освіта, хмарні технології. 
Сучасний етап розвитку суспільства характеризується визначальною 

роллю знань та інформації. Як було наголошено у Раді з прав людини ООН з 
питання про право на освіту «... цифрові технології ... надають широкі 
можливості для нових форм зв’язків і співпраці, так як знання і інформація 
можуть бути оцифровані і передані в електронному вигляді. Вони 
трансформують навчання і викладання, а також повсякденне життя вчених і 
студентів» (доповідь A / HRC / 32/37 від 6 квітня 2016 р.). Отже, сучасна 
освіта, з огляду на трансформацію навчального середовища й загальну 
диджиталізацію суспільства, потребує змін у сфері використання засобів, 
інструментів, технологій, які б допомогли пристосувати професійні 
напрацювання майбутніх фахівців до нових вимог. Беззаперечно, що це 
стосується як системи навчання, так і окремих її складових. 

Загальнотеоретичним та практичним аспектам використання хмарних 
технологій у практиці сучасної вищої школи та розгляду їх як складової 
інформаційно-освітньої системи закладу присвячені роботи таких дослідни-
ків, як: В. Биков, Т. Вакалюк, І. Гісь, О. Глазунова, В. Гребенюк, Ю. Грицук, 
В. Каук, В. Кухаренко, Н. Морзе, Ю. Носенко, М. Попель, М. Рассовицька, 
А. Стрюк, Ю. Триус, Н. Шаховська, М. Шишкіна, О. Шкіль та інших. 

Загальними теоретичними вихідними основами даної роботи є: 1) 
потреба фундаменталізації засобів навчання шляхом надання їм 
мобільних властивостей, що грунтується на використанні ІКТ в освіті; 2) 
якісно нові можливості в організації й здійсненні навчальної діяльності 
студентів, що відкриваються завдяки використанню хмарних технологій. 
Аналіз і систематизація існуючих досліджень науковців, узагальнення 
власного досвіду дають підставити схарактеризувати роль хмарних 
сервісів та їх організаційно-методичних можливостей як складової 
інформаційно-освітньої системи (ІОС) закладу вищої освіти, в рамках 
якої здійснюється навчання сучасного студентства. 
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В сучасній теорії управління ІОС трактується як системно 
організована сукупність інформаційного, технічного та навчально-
методичного забезпечення, що створена на базі високотехнологічних 
засобів інформатизації, і завданням якої є забезпечення різних форм і 
способів процесу навчання у закладі вищої освіти. Отже, складовими ІОС 
є комплекси цифрових освітніх ресурсів, технологічні середовища, 
сукупність інформаційно-комунікативних і педагогічних технологій. У 
нашій зацікавленості організаційно-методичними можливостями 
навчання за допомогою використання хмарних технологій ми 
погоджуємося з провідним спрямуванням їх використання, яке 
підкреслюють М. Шишкіна і М. Попель (2013), визначаючи поняття 
хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища як: «ІКТ-
середовище вищого навчального закладу, у якому окремі дидактичні 
функції, а також деякі принципово важливі функції здійснення наукових 
досліджень передбачають доцільне координоване та інтегроване 
використання сервісів і технологій хмарних обчислень». Наразі, 
більшість науковців і практиків у визначенні функціоналу хмарних 
технологій погоджуються з тим, що вони є середовищем для зберігання 
інформації, способом віддаленої її обробки та каналами зв’язку і 
підтримки користувачів, і, саме в цьому полягають їх кардинально нові, 
затребувані можливості в навчанні. 

Наш досвід використання таких різновидів хмарних технологій, 
як: портал автоматизованої системи керування навчальним процесом; 
електронна бібліотека, репозитарій; cховища файлів (Google Disk, 
OneDrive, Dropbox); сервіс Веб 2. Padlet.com демонструє можливості 
організації й виконання багатьох видів навчальної діяльності, контролю й 
оцінювання на новому рівні особистої відповідальності викладача й 
студента. Навчання за допомогою хмарних технологій дає можливість 
студентам обирати зручний графік і форми навчальної діяльності, 
стимулює до набуття практичних загальних і спеціальних умінь і 
навичок, формує досвід професійного й креативного характеру, що в 
сукупності визначає їх становлення як особистостей і майбутніх фахівців. 

Таким чином, хмарні технології як елемент інформаційно-освітнього 
середовища закладу вищої освіти задовольняють потреби сучасних студентів 
у комфортному і зрозумілому способі отримання інформації організаційного 
та пізнавального характеру, в управлінні і самоврядуванні процесом 
навчання, надають можливості презентації своїх досягнень, розширення 
джерел і суб’єктів навчання, організації взаємонавчання, формують досвід 
адекватного використання інформаційних технологій в різних сферах своєї 
життєдіяльності, насамперед, у професійній. 
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Нині основним напрямом розвитку сучасної української освіти 
окреслено рівний доступ до якісної освіти всіх громадян, зокрема й для 
дітей із порушеннями слуху. За роки незалежності в Україні створені 
правові основи державної національної політики, яка будується на 
принципах рівності соціальних, культурних прав і свобод усіх громадян. 
Правовою основою формування державної політики прав дітей із 
особливими потребами стали Декларація прав національностей України 
(1991), Закони України «Про освіту» (1991, 2017), «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні» (1991, 2004), «Про загальну 
середню освіту» (1999), «Про охорону дитинства» (2001), «Про 
реабілітацію інвалідів в Україні» (2001), «Про освіту осіб, які потребують 
корекції фізичного та (або) розумового розвитку (спеціальну освіту)» 
(2007), Конституція України (1996), Національна доктрина розвитку 
освіти (2002), Укази Президента України «Про додаткові заходи щодо 
посилення соціального захисту інвалідів та проведення в Україні у 2003 
р. Року людей з інвалідністю» (2003), «Про першочергові заходи щодо 
створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими 
фізичними можливостями» (2005), «Про додаткові невідкладні заходи 
щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими 
фізичними можливостями» (2007) та ін. 

Відповідно до Конвенції нині діють вимог рівноправності дітей з 
особливими потребами в усіх галузях, а саме «забезпечення навчанням 
сліпих, глухих, сліпоглухих осіб за допомогою найвідповідніших для 
індивіда умов, методів і способів спілкування в обстановці, яка 
максимально сприяє засвоєнню знань і соціальному розвитку». 

Теоретико-методологічну основу дослідження склали: психолого-
педагогічна теорія корекційної спрямованості навчання, виховання та 
розвитку дітей з особливими потребами (В. Засенко, А. Колупаєва, В. 
Синьов, О. Таранченко та ін.). Результати ґрунтовних досліджень 
історико-педагогічних аспектів становлення та розвитку вітчизняної 
корекційної педагогіки і спеціальної психології широко висвітлюються в 
наукових працях українських вчених (В. Бондар, Н. Засенко, 
В. Золотоверх, С. Кульбіда, І. Соколянський. Ярмаченко та ін.). 
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Означений аспект навчального процесу дітей із порушенням слуху був 
предметом розгляду таких українських учених: В. Бондаря, В. Засенка, 
С. Кульбіди, Є. Синьова, О. Таранченко, В. Шевченка, Л. Фомічової, 
М. Ярмаченка та ін.  

Огляд історіографічних джерел із проблем розвитку закладів 
інтернатного типу, аналіз нормативно-правових документів в галузі 
освіти дає можливість констатувати, що на певних етапах розвитку 
нашого суспільства виникали різні типи спеціальних навчально-виховних 
закладів, зокрема і спеціальні школи-інтернати для дітей з вадами 
розвитку. Серед головних завдань їх розвитку було забезпечення права 
дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, 
на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом 
спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з 
корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією. Станом на 
1992 р. в Україні функціонувало 409 спеціальних шкіл із 78 тис. учнів, а в 
1998–1999 н. р. їх кількість уже становила 308 закладів із 69 тис. учнів.  

Відповідно до наказу «Положення про спеціальну загальноосвітню 
школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та 
(або) розумового розвитку» (п. 7 Положення про загальноосвітній 
навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 14.06.2000 № 964 (із змінами)) було затверджено, що у цей 
час функціонували такі основні види спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів): 
для глухих дітей – І-ІІІ ступенів (І ступінь – підготовчий клас, 1-4 кл., ІІ 
ст. – 5-10 кл., ІІІ ст. – 11-13 кл.); для дітей зі зниженим слухом – І-ІІІ 
ступенів (І ст. – підготовчий клас, 1-4 кл.,  ІІ ст. – 5-10 кл., Ш ст. – 11-13 
кл.) [3, с. 5]. До складу мережі (до 2000 р.) входило 689 інтернатних 
закладів різних типів, у яких навчалося 154,5 тис. учнів, зокрема: 299 
загальноосвітніх навчальних закладів-інтернатів (86,3 тис. учнів), у тому 
числі: 391 спеціальна школа-інтернат для дітей, котрі потребували 
корекції фізичного чи розумового розвитку (61,2 тис. учнів), з яких 59 – 
для дітей з вадами слуху (7,3 тис. учнів) та ін.  

Таким чином, щодо прав дітей із особливими потребами, розвиток 
закладів для дітей з порушенням слуху був направлений на головні 
завданнями спеціальної школи інтернату, а саме: утримувати, навчати, 
виховувати цих дітей, давати їм можливість одержати комплекс 
корекційно-розвиткової і медичної реабілітації, формувати соціально 
адаптовану особистість та сприяти їх фізичному і психічному розвитку. 
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Проблему якості освіти сьогодні в усіх прогресивних країнах 

пов’язують з еволюцією нової інформаційної цивілізації, де 
випереджальна хода суспільного інтелекту та системи освіти стає 
вирішальним чинником поступу людства. Такий соціальний вибір 
пов’язаний з геополітичною конкуренцією, що розгорнулася між різними 
за розвитком країнами, зокрема, в галузі розвитку інтелектуальних 
ресурсів. Адже у високотехнологічному інформаційному суспільстві 
якість освіти є ключовим аргументом у забезпеченні такого рівня 
життєвих й професійних компетентностей людини, який би задовольняв 
потреби її людського розвитку, а також потреби суспільства і держави в 
соціально активних громадянах і висококваліфікованих фахівцях. 

На кінець тисячоліття основними пріоритетами китайської освітньої 
політики було поширення базової освіти та ліквідація неграмотності 
населення. Теперішні зміни в освітній системі Китаю характеризуються 
пріоритизацією якості освіти, яка стає наріжним каменем у реформуванні 
останньої. Якість освіти ставиться в один ряд серед таких понять, як 
доступність та ефективність. Саме на досягнення цих цілей і орієнтуються 
програми розвитку китайської національної освітньої системи. 

Питанням забезпечення якості освіти у національній освітній 
системі КНР займається чимало китайських науковців, зокрема Хе Лін, 
Сюй Цзянь, Фан Сяодун, Ван Янь, Сюй Шихун, Ху Чжун та ін. 
Методологічну основу дослідження становлять системно-комплексний 
принцип науково-педагогічного пошуку, принцип об’єктивності, 
культуровідповідності, єдності національного та загальнолюдського, а 
також положення, викладені в освітніх документах та законах КНР щодо 
цілей розвитку системи освіти. 

Якісна шкільна освіта, на думку китайських освітян, складається з 
двох критеріїв: високий академічний рівень досягнень учня; «комплексні 
якості учня», тобто розвиток мислення, ступінь соціальної адаптації, 
культури й вихованості. Якщо раніше якісна освіта передбачала успішне 
опанування учнем різних навчальних предметів, сьогодні розуміння 
концепції змінюються, і шкільна освіта вже не обмежується тільки 
транслюванням конкретних знань і навичок, а покликана формувати 
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загальні уміння та якості, необхідні для розвитку учня в цілому. Школи 
вбачають своє завдання також у забезпеченні розвитку особистісних і 
соціальних умінь, таких як: здатність працювати у колективі, впевненість 
у собі, сила волі до подолання своїх слабкостей, внутрішня мотивація, 
працелюбність, відповідальність, емпатії, повага до старших тощо. 
Організація навчання дітей повинна орієнтуватися на наступні результати 
освіти: випускники повинні стати активними членами громади, у якій 
живуть і працюють, відповідальними за своє навчання, охочими 
працювати на краще майбутнє своєї держави. Кінцеву мету шкільної 
освіти можна проілюструвати через вимоги, що характеризують 
випускника, а саме: учні повинні демонструвати тверду впевненість у 
здатності приймати рішення; здійснювати пошук інформації; розуміти, 
що вони читають; озвучувати ідеї, діяти в межах цих ідей. Це означає 
здатність синтезувати і знаходити ресурсні матеріали; усвідомлювати, що 
є речі, які потрібно зрозуміти, з приводу яких потрібно мати думку, бути 
в змозі висловлювати свою думку й аргументовано захищати її.  

Китайські освітяни вважають, що в сучасній освіті рівну увагу приділя-
ти набуттю як «пізнавальних» навичок (мислення, пояснення, розуміння, вмін-
ня працювати з інформацією, взагалі вміння і готовність вчитися), так і «непіз-
навальних» або «емоційних» (відносини, міжособистісне спілкування, гнучкі-
сть, старанність, мотивація, рішучість, самодисципліна, відповідальність). На 
їхню думку, сучасній людині і працівникові потрібні обидві групи якостей. 

І хоча високі академічні досягнення є пріоритетом китайської системи 
освіти, цілком зрозуміло, що школа, в якій відсутні компетентні вчителі, 
адекватні навчальні плани і програми, підручники, належне управління, 
відповідний розподіл та використання ресурсів, не може працювати 
ефективно – від даних обставин значною мірою залежать освітні результати 
учнів. Останнім часом китайські освітяни все частіше замислюються над 
питанням чи отримують сьогодні школярі навички, які дозволять їм вести 
продуктивний і здоровий спосіб життя і робити внесок у розвиток 
суспільства? Які заходи повинні бути прийняті в системі освіти, щоб надати 
учням можливість отримати ті знання, які дозволять їм забезпечити собі 
активне і гідне життя у світі, що так швидко змінюється? 

Отже, аналіз досліджень китайських науковців з проблеми якості 
показав, що Китай планомірно вибудовує національну стратегію розвитку 
школи у руслі підходів світової спільноти, які визначаються підвищенням 
якості освіти. Тому, сучасні трансформації в Китаї спрямовані головним чи-
ном на підвищення освітнього рівня молоді, формування функціонально й 
професійно підготовлених фахівців, здатних забезпечити економічний розви-
ток, конкурентність та політичну незалежність держави, а стратегія якості 
освіти починає займати провідне місце в державній освітній політиці КНР. 
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Сутність проблеми, стан її дослідження. Дистанційне і 
комбіноване навчання все активніше використовуються в українських 
закладах вищої освіти (ЗВО). Дистанційні курси (ДК) з гуманітарних 
дисциплін були одними з перших в українських та закордонних ЗВО, 
тому що їх відносно легко створити у порівнянні, наприклад, з ДК 
технічних дисциплін.  

Останнім часом серед викладачів, студентів, спеціалістів всіх 
галузей науки і техніки популярними стали для викладання, навчання, 
вдосконалення знань он-лайн курси з різних дисциплін міжнародних та 
українських платформ он-лайн навчання. 

Мета доповіді – розглянути, поряд із власними дистанційними 
курсами, нові можливості використання англомовних та україномовних 
он-лайн курсів з педагогічних наук провідних платформ дистанційного 
навчання; поділитися досвідом використання он-лайн курсів під час 
викладання англійської мови студентів перших курсів різних 
спеціальностей і четвертого курсу Інституту економіки і менеджменту 
Національного університету Львівська політехніка» (НУЛП); 
запропонувати можливості включення он-лайн курсів у процес вивчення 
різних дисциплін студентами Львівської політехніки та інших ЗВО. 

Результати дослідження. У доповіді проведено аналіз 
дистанційних курсів кафедри педагогіки і соціального управління (ПСУ) 
НУЛП, а також он-лайн курси з педагогіки  міжнародної (Курсера) та 
української (Прометеус) платформ масових відкритих онлайн-курсів 
(МВОК). Детальніше проаналізовано структуру і завдання он-лайн курсу 
викладачів університету Квінсленду (США) «Глибинне навчання через 
трансформаційну педагогіку» розроблений для освітян та освітніх лідерів 
(Прометеус). У ньому розглянуто  глибинне навчання, поєднуючи новітні 
дослідження з когнітивної психології, сучасні освітні теорії та 
різноманітні підходи нейронауки.  
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Онлайн-курс складається з 4 модулів: 1. Від поверхневого до 
глибинного навчання. 2. Комунікаційні навички – вербальні та 
невербальні. 3. Мотивування учнів. 4. Зворотній зв’язок.  

Викладачами курсу є професори педагогіки університету 
Квінсленду. Курс повністю продубльовано українською мовою.  

З початку другого семестру 2018-2019 навчального року викладачі 
кафедри іноземних мов (ІМ) НУЛП розпочали використовувати онлайн-
курси (як додатковий навчальний матеріал) українських платформ 
масових відкритих онлайн-курсів з вивчення англійської мови від 
Асоціації інноваційної та цифрової освіти та Академії навичок (онлайн-
платформа «Lingva.Skills»), а також згаданих вище платформ Прометеус 
та Курсера. 

Перспективним є впровадження в навчальних закладах України 
комбінованого навчання (blended learning) іноземних мов з використан-
ням онлайн-платформи «Lingva.Skills». Для перщокурсників ми запропо-
нували комбіноване навчання, яке передбачає вивчення складнішого 
матеріалу під час занять в авдиторії, а решту – дистанційно за допомогою 
матеріалів згаданої вище платформи, тобто є можливості їх включення в 
процес вивчення англійської мови студентами українських ЗВО. 

Он-лайн курси з англійської мови онлайн-сервісу дистанційного 
навчання «Курсера», українського громадського проекту масових відкри-
тих онлайн-курсів «Прометеус» використані нами для покращення 
знання, поки що, з англійської, а в перспективі – з інших іноземних мов, 
студентів (майбутніх економістів) четвертого курсу Львівської політех-
ніки. Запропоновано варіанти вдосконалення он-лайн курсів відповідно 
до робочих програм з іноземних мов, щоб включити їх у процес вивчення 
англійської мови в українських ЗВО. Удосконалені курси можна розміс-
тити на платформі згаданих вище компанії та сервісу. Методику підгото-
влення і укладання он-лайн курсу для платформ «Прометеус» і «Курсе-
ра» можна вивчити за допомогою дистанційного курсу «Як створити 
масовий відкритий онлайн-курс» або укласти на веб-сторінці свого ЗВО. 

Висновки. На нашу думку, включення згаданих вище онлайн-
курсів у навчальний процес кафедр педагогіки, іноземних мов та інших 
кафедр є перспективним, а пристосування курсів до навчальних програм 
цих кафедр дасть можливість використати їх у процесі вивчення різних 
дисциплін в українських ЗВО, а у майбутньому – розробити і розмістити 
свої курси на платформах «Прометеус» або «Курсера».    

Використання он-лайн курсів у процесі вивчення іноземних мов 
допоможе студентам підготуватися і пройти тестування для отримання 
сертифікату про знання англійської мови на рівні В2, який потрібний для 
вступу у магістратуру. 
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професія, професійно-педагогічна діяльність. 
Сучасні світові тенденції освітньої політики зорієнтовані на 

безперервні динамічні перетворення вищої освіти, очікуваний результат 
яких є ключовим фактором інновації та прогресу держави. Загалом, 
державні стратегії розвитку зорієнтовані на пришвидшення академічного 
росту за рахунок розширення вищої освіти, де головним пріоритетом 
залишається якість освітньої послуги та наукових досліджень. Успіх у 
таких змінах безпосередньо залежить від діяльності професорсько-
викладацького складу та адміністративного менеджменту ВНЗ. 

Жоден університет не може успішно функціонувати без відданих 
своїй роботі викладачів, які отримують відповідну винагороду. Для ВНЗ 
важливо, змотивувати та утримати кращих працівників, а також 
стимулювати їх до максимально ефективної праці. Незважаючи, що 
академічна професія – це ядро університету, зараз у багатьох державах 
статус викладачів понижується, як і розмір їхньої заробітної платні. 

Наукові дослідження щодо професійної діяльності викладача ВНЗ 
маштабно представлені у психолого-педагогічній літературі, проте 
напрям мотиваційно-стимулюючих аспектів, а, відповідно, умов прийому 
на роботу (зміст контрактів) та винагороди за працю (оплата праці) 
залишаються не дослідженими. 

Вагомість таких аналітичних розвідок забезпечує 
компаративістське порівняння моделей та пріоритетів у світових 
напрацюваннях, проте виявлено не так багато наукових досліджень та 
статистичних даних цього питання. 

Дану проблематику слід аналізувати відповідно до низки 
складових: правові рамки та соціальна політика, які пов’язані із вищою 
освітою; структура академічної ієрархії, практика прийому на роботу та 
рівні заробітної плати; додаткові виплати, а також бонуси та пільги; 
кваліфікація викладачів та типи контрактів; процедури просунення по 
кар’єрі; можливості додаткової зайнятості та отримання прибутку; 
міжнародна мобільність викладачів і дослідників. 

У даній тематиці слід розрізняти декілька понять. Зокрема, 
«заробітна оплата праці (salaries)» – це прямі грошові виплати, які 
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надаються викладачам їхніми роботодавцями та загальні «винагороди 
(remuneration)» – оплата (не обов’язково у грошовій формі), яку 
викладачі отримують додатково до заробітної плати. Це виплати за 
консультування, додаткові години викладання, виконання 
адміністративної та іншої роботи, а також виплати, пов’язані із медичним 
страхуванням, помешканням тощо. Під «контрактом» слід розуміти 
спеціальні правові чи інші домовленості, які зумовлюють умови 
академічної зайнятості.  

Загалом, заробітна оплата праці викладача ВНЗ відповідно до 
світових економічних стандартів відповідає рівню життя середнього та 
вище середнього класу. Існує кореляція між рівнем економічного 
розвитку країни та оплатою праці викладача. Згідно статистичних даних 
найкраща ситуація у таких державах як США, Канада, Австралія, 
Великобританія, Китай, ОАЕ, Індія тощо. І навіть, якщо оплата праці 
невисока, академічна професія забезпечує соціальний статус, 
незалежність, можливість розпоряджатися своїм часом, медичне 
страхування, пільги на побутові послуги та інші переваги. 

До критеріїв оцінки, які мають вплив на статус викладача та розмір 
його оплати праці слід віднести: 1) кількість ВНЗ в державі; 2) 
престижність навчальних курсів та спеціальності, майбутнім фахівцям 
якої вони викладаються; 3) аудиторія слухача (бакалавр, магістр тощо); 4) 
навантаження студентів на одного викладача; 5) тип ВНЗ; 6) кількість 
аудиторних годин; 7) нарахування заробітної оплати праці відповідно до 
державних норм, що регулюють законодавчо чи індивідуальний контракт 
з ВНЗ.  

Більшість представників академічної професії переживають зараз 
не найкращі часи. Їхня заробітна платня знижується із-за світової 
інфляції, вона не співпадає із доходом представників інших професій у 
співмірній кваліфікації. Загальноприйнятою світовою практикою для 
викладачів став пошук додаткових заробітків: додаткові години 
викладання, проведення професійних семінарів, наукові гранти, літні 
курси тощо (які не обумовлені в контрактах). Вони також можуть 
консультувати уряд, бізнес; працювати в аналітичних центрах; 
співпрацювати із ЗМІ чи робити паралельну кар’єру відповідно до своєї 
спеціалізації (лікарі, юристи, бухгалтери тощо).  

Академічні контракти та пов’язані з ними очікування академічного 
персоналу в певній мірі відтворюють академічну культуру. Неформальні 
академічні норми часто такі ж впливові, як і офіційні контракти.  

Отже, загалом на розмір заробітної оплати праці впливає 
академічна кваліфікація та публікації (оцінка наукової та викладацької 
діяльності на основі відповідних критеріїв та формування подальшого 
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рейтингу), або відповідно до наукового звання та трудового стажу 
(держави, із «нестачею» професорсько-викладацького потенціалу). 
Модель викладача як державного службовця по академічному найму має 
місце у багатьох країнах Європи. Зарплата варіюється в залежності від 
типу закладу, його географічного розташування та дисциплінарної 
області (вона вища в медицині, юриспруденції, економіці). Дослідницькі 
університети завжди пропонують більшу оплату праці. Проте в багатьох 
державах зарплата визначається більше нормами державної служби та 
нормативами міністерства освіти та науки, ніж умовами ринку, 
дисциплінарною областю, продуктивністю викладача чи іншими 
факторами.  
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підручник, ключові компетентності, читацька компетентність. 
У контексті завдань Нової української школи актуальною є проблема 

створення сучасного освітнього простору, орієнтованого на навчання і 
виховання особистості інноваційного типу мислення та культури. Важливим 
чинником цього процесу, дієвим засобом формування сучасного 
компетентного учня є нове покоління підручників, зокрема й з української 
літератури. Проблемі підручникотворення з української літератури 
присвячені публікації Ю. Балаховської, О. Бандури, Н. Волошиної, О. Міхна, 
В. Оліфіренка, М. Фасолі, Т. Яценко та ін.  

Авторським колективом наукових співробітників Інституту педаго-
гіки НАПН України (А. Фасоля, Т. Яценко та ін.) на основі розробленої та 
апробованої у процесі педагогічного експерименту компетентнісно орієнто-
ваної методики навчання української літератури в старших класах підгото-
влено підручники української літератури (рівень стандарту) для учнів 10-х і 
11-х класів (2018 р., 2019 р.). Ці навчальні книги відповідають сучасним 
освітнім завданням, як у змістовому, так і в методичному аспектах, відтак 
рекомендовані МОН України для впровадження в закладах загальної серед-
ньої освіти. В основу означених підручників покладено такі концептуальні 
положення: вивчення життя і творчості українських письменників у контек-
сті певного історичного періоду та з урахуванням сучасних досягнень літера-
турознавства; розгляд художнього твору як тексту культури, що відображає 
свідомість людей конкретної історичної доби, орієнтує на діалог у просторі 
культури та на діалог культур (встановлення мистецьких паралелей); форму-
вання в учня-читача особистісного ставлення до прочитаного; практикуван-
ня компетентнісно орієнтованих завдань; пріоритет різних видів самостійної 
діяльності учня. 

Організацію продуктивної самостійної читацької діяльності учнів під 
час роботи з підручниками забезпечує окреслення траєкторії опрацювання 
навчального матеріалу. Навчальні цілі програмових тем деталізовано у 
рубриці «Читацький путівник»: визначено обсяг предметних знань і вмінь, 
які учні зможуть здобути, сформувати та поглибити у процесі вивчення 
теми, що є основою для розвитку їхніх читацької та ключових 
компетентностей. Призначення рубрики «Знайомство здалеку і зблизька» 
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(підрубрики «Портрет», «Вдача», «Захоплення», «Сторінки життєпису» 
тощо) – викликати в учнів-читачів інтерес до творчості митця, мотивува-ти 
до прочитання його художніх творів. Сформувати загальне розуміння 
творчого доробку письменника (історична доба; тематика, проблематика, 
загальна характеристика творчості) і проникнути в глибини художнього 
твору, що вивчається текстуально, допоможе матеріал рубрики «Художній 
світ письменника». Ідея діалогічної взаємодії з текстом конкретизується у 
рубриці «Читацькі діалоги», що містить теоретичний матеріал, поради 
учням-читачам для налагодження діалогу з текстом художнього твору. 
Завдання у формі читацьких діалогів спонукають десятикласників до 
активної співпраці, налаштовують на глибоке осмислення прочитаного. 
Розвиткові ключової культурної компетентності учнів сприяє змістове 
наповнення рубрики «Культурно-мистецький контекст» і сис-тема запитань і 
завдань до неї. На прикладі творчості письменників досліджуються 
взаємовпливи художньої літератури, музики, театру та інших видів 
мистецтва. Такий матеріал допомагає глибокому осмисленню ідейно-
художнього змісту літературного твору, вдосконаленню вмінь проводити 
мистецькі паралелі у процесі його вивчення та формуванню усвідомлення 
української літератури як невід’ємного складника світового мистецтва. У 
рубриці «Запитання і завдання» збалансовано представлено коптетнтнісно 
орієнтовані запитання і завдання репродуктивного, частково-пошукового та 
проблемного характеру, що максимально сприяють актуалізації суб’єктного 
досвіду і предметних знань учнів старших класів, спонукають їх до активної 
аналітичної діяльності, самостійного аналізу та інтерпретації художніх 
творів, висловленню власних оцінних суджень, а також забезпечують 
вироблення вмінь діалогічного і контекстного прочитання художнього 
твору, усвідомлення змін у власному читацькому розвиткові. На засадах 
компетентнісного підходу розроблено завдання рубрики «Ваші читацькі 
проекти», що передбачають виявлення рівня сформованості читацької 
компетентності учнів відповідно до критеріїв, задекларованих у чинних 
навчальних програмах. Рубрика «Читацьке дозвілля» пропонує завдання для 
поглиблення читацької та ключових компетентностей старшокласників 
(інтелектуальні літературні ігри, перегляд екранізацій художніх фільмів, 
прослуховування музичних творів тощо). Запитання і завдання рубрики 
«Читацький самоконтроль» орієнтують учнів на самоперевірку рівня їхніх 
навчальних досягнень, рефлексію виконання запланованого, виявлення змін 
у читацькому й особистісному розвиткові. 

Отже, в умовах сучасного освітнього простору означені 
підручники української літератури визначаються їх авторами як дієвий 
засіб розвитку читацької компетентності, вагомий чинник становлення 
учня як суб’єкта власного читацького й особистісного розвитку. 
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